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Era uma vez um vovô
que vivia na sacada,
como quem nunca faz nada,
o tempo todo sozinho
enquanto o tempo passava.

Porém, deitado na rede,
sem que ninguém percebesse,
contava as nuvens do céu
de uma ponta à outra ponta,
até confundir as contas.

Mas, desse jeito, parado,
o Astolfo enferrujava.
Criava mofo no corpo,
teia de aranha nos pés,
ziquizira no pescoço.

Os filhos se preocupavam,
se preocupavam os amigos;
eu mesma me preocupava.
Os netos? Faziam cócegas.
E a cachorrada latia...
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Enquanto isso o Astolfo
só se importava com as nuvens
e mais nada. Sempre quieto.
Você, que também é neto,
conhece um avô assim?

Eu, que te conto essa história,
estou ilustre ilustrada
na página aqui ao lado.
Dê uma espiadinha só:
tenho cara de vovó?

Não uso coque na nuca
nem óculos no nariz.
Gosto de usar calça jeans,
ora bolas, ora essa;
sou uma vovó bem moderna!

Se moderna ou atual
não importa, é tudo igual.
O que me interessa agora
é continuar a história.
Mas onde eu estava mesmo?
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Nas férias, toda a família
vai à praia numa ilha.
Neto, bisneto, cachorro...
O carro descendo o morro
traz o Astolfo na boleia.

E na hora de ir pra água
é uma confusão danada.
Põe maiô, guarda o relógio,
troca a sunga, arma a barraca,
passa o protetor solar.

O Astolfo vai de “aqualouco”:
roupa de banho à antiga,
do seu tempo de acrobata,
de piruetas e saltos
do trampolim das piscinas…

Agora o lance é outro:
— Vovô, tira esse sapato,
tira essa meia, se anima!
Demos uma baita sorte,
o mar nem está muito forte.
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