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Era uma vez dois irmãos: Gu e Bia, que moravam em uma cidade grande muito 
movimentada e barulhenta. Gu era um menino de 14 anos, alto e magrelo que 
adorava comer doce, jogar video game e dormir. Bia tinha 4 anos, era uma menina 
muito arteira que adorava longos vestidos rodados e tinha o cabelo cheio de lindos 
caixinhos marrons.



Eles tinham uma avó, chamada Vovó Maria e duas tias, Madrinha Fernanda e Tia Patricia, 
que moravam em uma cidadezinha muito calma e distante da cidade deles. Todos os dias 
eles ligavam para a Vovó Maria para contar como foi o seu dia. Gu era o que mais falava, 
pois dependendo do dia, Bia não queria falar com ninguém pelo telefone. 

Gu: - Alô, quem está falando?

Vovó Maria: - Eu.

Gu: - Eu, quem?

Vovó Maria:  - Aquela pessoa que você adora.

Gu: - É mesmo vó, eu te adoro!

Vovó Maria:  - Eu também te adoro.

Em seguida Gu contava a que horas ele acordou, o que comeu, a bagunça que Bia fez, o 
que fez na escola, sobre os amigos e várias coisas interessantes que ele fez no dia.



Bia, no dia em que sismava falar, era muita conversa. Contava sobre as brincadeiras 
que fez, sobre a calopsita chamada Calopsita, o hamster chamado Hamster, sobre 
a cachorra Kiara, sobre a sumidinha da Hanna, outra cachorra deles que fugiu um 
dia desse. 

Sempre no final de cada ligação eles perguntavam quando a avó iria buscá-los para ir 
para a casa dela. A avó sempre respondia: - Fala para seu pai trazê-los na sexta.



Ás vezes a sua tia madrinha avisava que ia buscá-los na sexta-feira à noite para 
alegria geral. Eles ficavam muito felizes com a notícia, juntavam todas as roupas e 
brinquedos que queriam levar para casa da avó, parecia uma mudança... era cobertor, 
blusa, tênis, travesseiro, skate, bicicleta, lençol, Fofinha, bebê, papagaio, linha, chinelo, 
fantasia de princesa... tudo que eles “precisavam” para passar o final de semana na 
casa da vovó.  Depois de tudo separado, esperavam ansiosamente 
pela chegada da tia madrinha.

Em meio à espera, ligavam para avó para saber notícias da tia que não chegava.

Bia: - Vó, que horas a madrinha vem buscar a gente?

Vovó Maria: - Por volta das onze horas da noite, depois da aula.

Bia: - Tudo bem vovó, vou esperar!

Quando a tia madrinha chegava, colocavam tudo no carro, mandavam beijo para a 
mãe e partiam para casa da avó.



Quando chegavam na casa da avó, na maioria das vezes, chegavam dormindo. O 
engraçado era que Gu sempre perguntava:  - Já chegamos? Eu só fechei os olhos 
um pouquinho.

Bia sempre chegava dormindo, na primeira curva do caminho ela já apagava. E 
quando chegava ficava meio emburrada no começo, porque a avó a acordava.



Depois de despertarem da viagem, começava a diversão. A primeira coisa que Gu fazia 
era ver o que tinha nas panelas. Esquentava o que tinha e comia. Depois procurava no 
armário algum ingrediente para fazer doce, pois sabia que a avó sempre comprava leite 
condensado para ele.

Gu: - Vó, tem leite condensado?

Vovó Maria: - Claro que tem.

Gu: - Tem biscoito?

Vovó Maria:  - Acho que sim.

Gu: - Então eu vou fazer...

Em coro todos diziam: - PALHA ITALIANA!!!



Bia, ainda com a cara séria de sono, ia até o ouvido da avó e falava bem baixinho:

Bia: - Vovó, tem balinha dura?

Vovó Maria: - Vamos ver se tem?!

Bia: - Vamos procurar no seu quarto. E puxava a avó pela mão até o quarto dela.

Chegando lá, a vovó ia no seu esconderijo secreto, mostrava um grande pacote de 
balinhas duras e falava:

Vovó Maria: - Achei as balinhas duras que a vovó guardou para a Bia!!

Bia: - Que legal, vovó!! Você é sensacional!!



Depois era a vez da geladeira, iogurte não podia faltar e as bananas na fruteira também 
eram atacadas. Eles comiam tanto que a impressão que dava era que eles esperavam a 
semana toda para comer na casa da avó. 

O bom de ir para lá é que não tinham hora para dormir, colocavam o colchão no chão da 
sala, a TV no canal de desenho, brincavam e conversavam sobre todos os acontecimentos 
da semana. Quando o sono ia batendo, um a um ia para sua cama, primeiro a madrinha 

Fernanda, depois a tia Patricia, a vovó Maria, o Gu e muito… muito… 
muito... depois a Bia. 

Dependendo do que Bia estava fazendo, Gu acordava e a mandava dormir 
pois já era tarde. Mas não sem antes tomar seu sagrado leite com toddy.

Bia: - Faz leite com Toddy para mim?

Gu: - Ai.. ai.. como é difícil ser irmão mais velho!



No dia seguinte, eles acordavam só depois das 
10h, Gu era o primeiro, e a primeira coisa 
que fazia era procurar alguma coisa para 
comer. Na casa da avó sempre tinha pão, 

bolo, leite, iogurte, frutas e muitas coisas 
gostosas para comer. 

Bia só acordava depois das 11h, era engraçado 
vê-la dormir porque cada hora estava em 
uma posição. Quando acordava ficava meio 
rabugenta, ligava a TV no canal de desenho 
e não queria conversar com ninguém, mas 
passados alguns minutos, começava a correr 
de um lado para o outro cheia de energia.

Como adorava massinha a avó sempre lhe fazia uma 
surpresa comprando massinhas para ela.

Vovó Maria: - Bia, veja o que a vovó comprou para você!

Bia: - Massinha!! São as minhas preferidas. Vamos brincar vovó!?

Vovó Maria: - Vamos, mas eu só sei fazer minhoquinha.

Bia: - Vó, eu ensino você a fazer bonecos e bichinhos 
de massinha.



Depois de comer, Gu ia brincar com os meninos da rua ao 
lado. Às vezes ele saia de manhã, voltava para almoçar 
rapidinho e voltava para rua de novo. Só retornava quando 
escurecia.

Na casa da avó era o único lugar onde ele podia fazer isso, já 
que lá era um lugar muito tranquilo e não tinha os perigos da cidade grande.



Cheia de energia, Bia adorava inventar brincadeiras, brincar com a caixa de botões da 
avó, fazer boneco com massinha, colorir, ir para o quintal ajudar a avó a lavar roupa... 
Tudo para ela era diversão!  Quando a avó ia lavar roupa, Bia ia atrás dela e dizia:

Bia: - Vovó, eu vou te ajudar a lavar roupa.

Vovó Maria: - Está bom, eu vou passar sabão e você esfrega.

Bia: - Vó, passa mais sabão?!

Vovó Maria: - Por que você quer mais sabão, Bia?

Bia: - Ah... sem espuma eu não me divirto!

Vovó Maria (rindo): - Só quero ver se quando você crescer e precisar lavar roupa, você 
vai achar que lavar roupa é divertido.



De tarde quando sol estava frio, Bia gostava de arrastar a tia madrinha para ir no 
grande pasto ao lado da casa. No grande pasto tinha passarinhos, borboletas, cavalos, 
cabritos, corujas e montanhas de terra vermelha para ela subir e descer. 

Depois de muito brincar, sua tia madrinha a chamava para ir 
embora. Ela queria ficar e sempre falava:

Bia: - Espera tia, eu vou subir a montanha mais alta do mundo! E corria para a 
montanha de terra vermelha mais alta que encontrava. 

Só aceitava ir embora quando começava a escurecer.



Quando a noite chegava todo mundo ficava na sala. O horário da novela da vovó era sagrado, 
mas toda vez que começava o comercial, Bia falava que a novela tinha acabado para ela 
mudar para o canal de desenho. Gu se não tivesse cochilando estava jogando, se não estivesse 
jogando estava comendo, era quase um ciclo. Não sei como ele não engordava.

Como não podia assistir desenho por causa da novela, Bia começava a pular. Subia no sofá 
e pulava, subia na cadeira e pulava. Junto com isso ficava correndo de um lado para 
o outro no corredor e falando sem parar. Não sei de onde tirava tanta energia.

Um dia ela estava falando tanto que sua tia madrinha perguntou:

Tia Madrinha: - Bia, vamos brincar de vaca amarela?

Bia: - Vamos!!

Tia Madrinha: - “Vaca amarela, pulou a janela, quem falar primeiro, come a bosta dela!”

Depois de 20 segundos em silêncio, ela olha para tia com um olhar triste e desesperado 
e fala:

Bia: - Tia, vamos brincar de outra coisa? 
Eu não gosto dessa vaca!

E todos cairam na gargalhada!



Já tarde da noite, todos com muito sono, Bia estava eletrica, virando cambalhota e 
pulando de um lado para o outro. Às vezes cutuva Gu para ver se ele estava dormindo 
e ela não estava nem ai. Só queria se divertir.

Bia: - Vovó, veja... vou fazer algumas acrobacias!

Vovó Maria: - Bia, vai dormir.

Bia: - Eu adoro fazer acrobacias!

Vovó Maria: - Bia, desse jeito você vai acabar trabalhando no circo!



No dia seguinte, como era o último dia na casa da avó parecia que queriam aproveitar 
tudo que tinham direito. Gu acordava cedo e ia para rua brincar com os amigos, só 

voltava na hora do almoço e como almoço de domingo era mais tarde, 
então ele voltar mais tarde ainda.

Bia acordava, ligava a TV no desenho e ia para o quarto da avó 
chamá-la para preparar seu leite com toddy. Comia pão, comia bolo, 

tomava iogurte e contava suas histórias mirabolantes para a avó. 

Bia: - Vovó, outro dia eu estava no carro da tia madrinha e nós vimos uma casa abandonada.

Vovó Maria: - Casa abandonada? Que legal! O que tinha na casa abandonada? 

Bia: - Ah.. vovó. Você nem imagina. Na casa abandonada tem monstros assustadores, 
fadinhas, bruxas, sapos e lobo mau.

Vovó Maria: - Que interessante, Bia. Você não ficou com medo? 

Bia: - Não, vovó. As bruxas são minhas amigas.



Na hora do almoço, Bia, adorava ajudar a avó a fazer comida. Ajudava a catar feijão, 
a ralar cenoura, a ralar o queijo, a lavar o arroz. Ô menina trabalhadeira!

FIM

Infelizmente diversão boa acaba rápido e era hora de ir embora, juntar todos os pertences 
e voltar a rotina da semana  agitada da cidade grande. 

Eles não sabem se no próximo final de semana voltarão a casa da 
vovó mas as ligações de todos dias sempre ocorrerão 
para matar a saudade que sempre fica 

quando eles vão embora.





Final de semana na casa da avó é 
sempre divertido. Ainda mais na casa 

de uma avó tão legal e divertida como a 
que esses dois tem.

Final de semana na casa da vovó


