Se a viagem é inevitável e só de ida,
que a despedida seja uma promessa
de aventura, como a do vovô Heitor.
Será que ele vai mesmo embarcar
numa nave estelar rumo à misteriosa
constelação das Plêiades?
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Olá!
Não sei o que me dá, às vezes, que escrevo histórias pensando em
meus netos. Pensando em conversas que tivemos, ou em lances que
vivemos juntos.
“Vovô vai para as estrelas” é bem isso. Uma conversa entre mim
e meus netos, mas que poderia ser de qualquer avô com qualquer
neto, aí pelo mundo.
Tomara que você goste dela, assim como quem olha para o céu
e dá com um punhadão de estrelas piscando pra gente, lá de cima!
Beijão!
Luiz Antonio
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Foi a Vovó Mieta quem ligou avisando:
– Vovô vai embarcar numa nave estelar para a
constelação das Plêiades. E vai para sempre. Quem
quiser se despedir dele, venha correndo para cá.
Não foi uma surpresa.

Há muito que Vovô Heitor vinha falando nisso:
– Olha, não demora, vou para as Plêiades. É para
qualquer dia. Não vá ninguém se assustar, quando
souber que eu tô indo. Ou que já fui. Tá?
Tá, nada. Nem susto, nem surpresa, mas foi um
choque. Foi, sim.
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Renatinha, Dando e Jajá não se conformavam com a
conversa do avô.
– Mas que história é essa? – protestava Renatinha, a
mais velha, de seis anos.
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