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Breno e Samba:
meus  super-
companheiros

 de viagem!
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colar com o globo tErRestre 
parA eu mE AchaR no mundo

grampo dE cabelo: 
1oO1 utilIdaDes

eScova de DEntes

apito de chamar pasSarinhos

Coisas que sempre lEvo nA malA:

mEu Diário:
iNdISpensÁvEL!
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TrAnças pAra o cabelo 
não FicAr na cAra

SambA semprE cOmigo 
( grAndE coMpanheiro de viagEM )

AutorReTrAto explicado

Meu bolsO 
onde guardo tudo

LegGing bEm confortável 
pAra eu não ter de mE 

preocupaR com “bonS Modos”

Tênis sEm cadArço 
( pARa colOcar e tirAR bem ráPido )

Minha mAla sEMpre pRonta 
pAra novaS viAgens!
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minhA Escova

eSCOVA Do BerNARDO

EsCovA Da MAmãe
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Primeiro, chegaram as malas com meias, bermudas, cami-
sas e bonés. Depois, uma poltrona nova, um pequeno armá-
rio e um violão. Por fim, Bernardo passou a dormir e a acor-
dar todos os dias em nossa casa. Tudo foi acontecendo pouco 
a pouco e, quando me dei conta, ele e minha mãe estavam 
“casados”. Na verdade, fiquei meio decepcionada com aque-
le jeito tão sem graça de juntar as escovas de dentes. Afinal, 
minha mãe nunca se casou no papel, com aliança no dedo e 
festa, por isso imaginei que faria alguma comemoração mais 
especial. Como nada acontecia, decidi aproveitar um jantar 
no restaurante japonês para fazer umas perguntinhas que es-
tavam pulando dentro de mim:

– Mãe, você e o Bernardo ainda vão se casar?
– Não, querida.
– Vocês não vão trocar alianças nem assinar um papel?
– Também não, Pilar. Do jeito que está, já está bom. Não acha?
– Sei lá… Parece que falta alguma coisa…
Quando o jantar terminou, pedi ao garçom que tirasse umas 

fotos com todos os integrantes da nossa nova família: meu gato 
Samba, eu, minha mãe e Bernardo, o companheiro, ou me-
lhor, o parceiro, ou… aquilo estava ainda meio sem nome! 

– Mãe, você e Bernardo agora são marido e mulher, com-
panheiro e companheira ou parceiro e parceira? Eu não 
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Lá vem mudança…
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tenho a menor ideia de como chamar vocês dois! – exclamei.
Minha mãe e Bernardo começaram a rir e eu continuei 

sem resposta. Eu tinha mania de nomear tudo, mesmo que 
aquilo não tivesse grande importância para eles. Voltamos 
para casa, Samba se aninhou na cesta dele e eu deitei na mi-
nha cama. Antes de dormir, resolvi olhar novamente as fotos 
do jantar e tive certeza: minha mãe estava feliz, muito feliz.

No dia seguinte, a caminho da escola, mostrei as fotos a 
Breno, que, de mau humor, logo resmungou:

– Puxa, Pilar, por que você não me convidou para a festa 
de casamento da sua mãe?

– Eu já falei que não teve festa… Foi só um jantar em fa-
mília. Bem que podia ter tido bolo e dança, né?

– Não sei. Fazer festa para quê, se depois todo mundo aca-
ba se separando?

– Ah, mesmo que um dia as pessoas se separem, acho que 
vale a pena comemorar os momentos felizes. Se não fica tudo 
muito sem graça! 

– Isso significa que… um dia você vai querer se casar, Pilar?
– Ah, Breno, sei lá. Um dia, talvez… quem sabe?
– Um dia? Mas um dia… quando? 
– Ah, talvez depois de umas dez viagens!
Parecia que Breno ainda queria me perguntar alguma coi-

sa, só que eu saí correndo em disparada porque estávamos 
atrasados e o portão da escola já ia se fechando.


