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Um sonho, uma viagem

Pedro acordou antes mesmo de o galo cantar. Estava ansioso, vivendo momentos de 
grandes expectativas. Não via a hora de chegar à escola, encontrar com a turma, entrar 
no ônibus e curtir aquela excursão. 

Seria a primeira vez que estaria numa cidade grande, conheceria a capital do seu Esta-
do. Mais do que isso: conheceria o mar.

Nascera naquele sítio e ali morava com a mãe e os dois irmãos. Aos 14 anos, a única 
cidade que Pedro conhecia era a pequena Beirópolis, que estava apenas a três quilôme-
tros dali, e na qual fi cava a escola municipal onde estudava. 

– Não precisava acordar tão cedo, fi lho! O ônibus só vai sair às 8 horas. Podia ter dor-
mido um pouco mais.

Era dona Inácia, a mãe que, após lavar o rosto na bica que fi cava nos fundos da casa, já 
acendia o fogão a lenha para preparar o café. O bolo, as broas de milho e os biscoitos 
de queijo que o fi lho levaria de lanche haviam sido assados na noite anterior.

– Ah, mãe, perdi o sono, demorei a dormir e mesmo assim acordei cedo. A senhora 
sabe bem a razão.

Dona Inácia sabia bem que o fi lho Pedro sempre sonhou viver em uma cidade grande, 
com prédios altos e muitos carros pela rua. Por isso falava, brincando, que o fi lho nas-
cera com o “rei na barriga”. Dizia isso por saber que Pedro era o mais ambicioso dos 
três fi lhos e queria sempre coisas diferentes. 

– Pegou a camisa que passei?  Não está se esquecendo de nada? O dia vai ser quente,
leve também uma camiseta fresquinha.
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