O visitante perdido
A história que vos vou contar passou-se numa linda cidade à
beira mar, chamada Albufeira.
O nome de Albufeira provém do árabe Al-Buera, que
significa” pequeno lago ou lagoa”. É uma cidade que hoje
em dia recebe muitos visitantes. E é sobre um visitante
especial que esta história vai começar!
O João era um menino português mas estava a viver em
Inglaterra; tinha cabelos castanhos, olhos verdes e dez anos.
Tinha um amigo muito especial: era um camaleão chamado
Edgar.
Edgar ia com ele para todo o lado; ia com ele para a escola,
ao supermercado ou até quando ia brincar para o parque.
Eles eram os melhores amigos! Certo dia os pais do João
disseram-lhe que iam passar as férias da Páscoa com os seus
avós em Albufeira.
João ficou tão contente que resolveu ir contar ao seu
melhor amigo – Edgar.
Edgar nem acreditava! - Vamos ter as melhores férias de
sempre!!
Passado uma semana chegou o tão esperado dia.
- Mamã, eu e o Edgar já estamos prontos! Quando é que
vamos para o aeroporto?
- O pai está a acabar de colocar as malas no carro. Saímos de
seguida.
E assim foi…
Poucas horas depois já estavam perto dos seus avós.

- Avô, avó! Estava cheio de saudades vossas!
- Nós também temos muitas saudades tuas. Estás tão crescido
e o Edgar também!
- Avô, a mãe disse que tinhas comprado um barco novo!
- Ah, pois é meu neto!...
- Quando é que vamos dar uma volta com o barco?
- Já amanhã, se tu quiseres!
- Claro que sim.
- Olha temos que dar um nome ao barco! Estava à tua
espera para me ajudares na escolha do nome!
- E que tal, se chamar Saudade?
- Porquê esse nome, meu neto?
- Porque eu tinha muitas saudades vossas!...
- E é um belo nome para um barco.
- Eu sei, avô.
- Avô posso levar o Edgar?
- Claro que sim.
- E também já sabes que ele vai comigo para todo o lado!
- Sim eu sei! Amanhã tens que acordar cedo! Adeus! Até
amanhã!
- Adeus avô! Tudo bem!...
Na manhã seguinte, o João e o Edgar foram ter com o avô
para o tão esperado passeio no barco Saudade. Estavam
entusiasmadíssimos!...

Partiram para a praia dos pescadores e lá foram eles no
barco. Visitaram as grutas, viram golfinhos e até deram um
mergulho no mar.Tudo estava a ser perfeito!
Já estavam de regresso, o João estava tão entusiasmado em
contar o passeio que teve com o seu avô no seu país, que
saiu tão apressado do barco e esqueceu-se do seu camaleão
no barco.
Foi para casa e contou tudo aos seus pais, jantou e
adormeceu no sofá.
Quando acordou de manhã, ficou em pânico! Procurou e
não encontrou o Edgar em lado nenhum, procurou pela casa
toda e nada… Até que o avô se lembrou que talvez o Edgar
tivesse ficado esquecido no Saudade. Correram os dois para
lá e qual não foi o espanto quando olharam para o barco e
viram dois camaleões!
Edgar tinha encontrado uma namorada!
- Afinal não sentiste assim tanto a minha falta!! Arranjaste
logo uma namorada! Assim, o João regressou a casa, não
com um mas com dois camaleões.
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