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ora de dormir. A avó já tinha contado
uma história do livro, agora o menino ia ficar
sozinho no quarto, de luz apagada. Pediu pra
porta ficar um pouquinho aberta, gostava de
ver a claridade no corredor. 

Gostava também de escutar, bem longe,
os barulhos de gente grande conversando.
Principalmente quando eram a mãe e a avó.
É que elas sempre acabavam falando dele!
Era muito gostoso ouvir uma contar pra outra
“Aí, o Davi disse...”, “Então, ele me respon-
deu…”. 

Hoje as duas tinham muito pra conver-
sar. Ele tinha passado a tarde toda com a
avó. O pai estava viajando por causa do tra-
balho. Sempre que podia, ele adorava levar
Davi junto, mas dessa vez não deu. A mãe
tinha passado a tarde inteira no consultório,
trabalhando também. E agora que tinha nas-
cido um irmãozinho, ela não podia sair muito,
só com o bebê junto. Não dava mesmo pra
ficar passeando...

Sorte que a avó estava livre. E eles tinham
feito mais um passeio bem legal! 

H
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Davi começou a se lembrar de tudo o que tinha acon-

tecido.

Logo de manhã, levantou, fez xixi e escovou os dentes.

Foi pra cozinha pedir o leite, tomou tudo e ainda comeu

dois pedacinhos de pão com manteiga. Vestiu o uniforme

e foi pra escola.

Na hora da saída, a notícia:

– Davi, hoje a vovó veio te buscar pra passear.

Humm... que abraço gostoso! Vovó sabia pegar no colo

e apertar bem, sem machucar. E tinha um cheirinho de

chocolate!... Era aquele perfume que ele conhecia desde

bebê. Ela o deixava cheirar no vidro e depois na mão dela.

Entraram no carro, ele sentou na cadeirinha, a avó

apertou o cinto e lá se foram. 

Davi tinha trazido uma coleção de livrinhos sobre dinos-

sauros pra ir olhando no caminho. Embora ainda não

soubesse ler, adorava livros, tinha sempre alguns por perto.

– Vó, sabia que o Tiranossauro Rex foi o maior dinos-

sauro caçador que existiu?

– Você já tinha me contado. Ele era grandão mesmo!

E tinha uns dentes afiados, né?

– Porque ele era carnívoro, precisava de dentes pode-

rosos pra devorar outros animais. Os diplodocos eram

herbívoros, só comiam grama, então os dentes não eram

importantes... Quer dizer, claro que eram, dente é sempre

importante, né, vó? Mas eles não eram importantes armas,

que nem os do Tiranossauro, sabe? Na hora de se defen-

der de animais carnívoros, como o Tiranossauro, eles usa-

vam o rabo, eles tinham muita força no rabo, podiam

jogar o inimigo longe com uma rabada só!
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