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Era o segundo domingo do mês de maio. O relógio da cozinha 
marcava sete horas quando fui acordar meus dois irmãos 

menores, Lola e Tom. 
— Ô, seus dorminhocos, acordem! É hoje!
Finalmente tinha chegado o grande dia. Meu pai, Tom, Lo-

la e eu havíamos comprado o presente de Dia das Mães mais 
legal do mundo. Sem perder tempo, corremos os três até o es-
conderijo secreto onde, há uma semana, havíamos guardado o 
embrulho.

Não foi fácil encontrar um lugar para esconder da mamãe 
uma caixa que era maior do que eu (que já tenho onze anos e 
sou o mais alto da classe) e mais larga do que o papai (que, se-
gundo a vovó, depois que parou de crescer para cima começou a 
crescer para os lados). Era realmente um pacote enorme, ma-
mãe levaria um susto ao vê-lo. 

E lá fomos nós, arrastando a caixa gigante pelo corredor em 
direção ao quarto dos nossos pais, o que não foi uma tarefa 
muito simples, pois Lola, que ainda tem três anos e meio, fica-
va no meio do caminho e só atrapalhava. O pior é que a calça 
do pijama dela, que antes era de Tom, estava muito comprida e 

a fazia tropeçar toda vez que ela tentava ajudar. Por 
fim, levantei minha irmãzinha, coloquei-a em cima da 
caixa e seguimos em frente. Queríamos que, quando 
mamãe abrisse os olhos, o presente fosse a primeira 
coisa que ela visse.
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Mamãe levantou-se assustada. Acho que ela pensou que es-
tivesse sonhando. Sabe quando você está dormindo e ouve al-
guma coisa dentro do sonho, mas de repente você acorda e per-
cebe que a coisa era de verdade e não um sonho? Bom, mas 
isso não importa, o que importa é que finalmente consegui-
mos. Lá estava mamãe, estarrecida diante do presente que há 
tanto tempo eu e meus irmãos sonhávamos em dar para ela. 
Com ele, minha mãe finalmente teria mais tempo para ficar 
com a gente.
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