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No sábado pela manhã, Jorge e seus
pais se preparam para passar o dia na
praia.

Levam toalhas, protetor solar, roupa de
banho, baldinhos para a areia, lanches e
água fresca. Vai ser uma ótima viagem!
Jorge senta-se na cadeira, no banco de trás,
e diz para sua mãe:
- Eu mesmo prenderei meu cinto, já sou
mais velho!

Sua mãe verifica que Jorge está bem preso
e coloca seu arnês em Toby -o mascote da
casa-. Inicialmente, os dois estão felizes,
mas depois de um tempo eles começam a
ficam entediados.
- Mamãe, eu quero ir no banco
da frente - diz Jorge.
- Au, au! - Toby latiu.
- Você tem que ir sentado na sua
cadeira - a mãe o lembra.
- Então, posso tirar o cinto para brincar
com o Toby? - Jorge insiste, entediado -.
Posso? Posso? Posso?

A mãe de Jorge lembra-se de uma história
que contavam a ela quando era criança.
- Se você tirar o cinto – diz - os duendes
ficarão tristes!
- Os duendes? - perguntou Jorge, muito
interessado -. Que duendes?
- Nossos duendes exploradores, que nos
acompanham em todos os nossos passeios.
São eles quem nos mantém seguros.
- Nunca os vi!
- Claro! Eles são invisíveis, se não distraem
o motorista. E você sabe que isso pode ser
perigoso.

Jorge não sabia se deveria acreditar naquilo
ou não, mas de fato o deixou intrigado, de
modo que continuou fazendo perguntas.
- Mamãe, você já os viu?
- Eu não, mas a vovó já os viu uma
vez e me contou tudo.
- E como são?
- Bem... pequenos, com cabelos verdes
e orelhas pontiagudas.
Jorge os imaginou tão bem que é quase
como se os tivesse visto.
- E o que mais?
- Eles gostam de viajar, mas ficam tontos
quando alguém não respeita os sinais,
ou se os passageiros não estão bem
sentados, ou incomodam o motorista.

Quase sem perceber, chegaram à praia. De
repente, Jorge percebe que o carro parou de
repente.
- Ui, que susto! O que aconteceu, papai?
- Uff! Um cachorro sem coleira cruzou a
rua de repente; ele deve ter escapado do
dono, que saiu correndo atrás dele, sem nem
olhar antes de atravessar. Ainda bem que
não estávamos em alta velocidade, se não...
- Au, au – disse Toby
- Claro que não, Toby, isso nunca acontecerá
com a gente, né, mãe? Nós levamos você
passear bem preso com a coleira, e também
no carro. E sempre atravessamos pela
faixa de pedestres. Somos os melhores!

- Vê como é importante o trabalho dos
duendes exploradores? – disse sua mãe -.
Como levávamos os cintos postos, e papai
ia muito atento, só nos tomamos um
pequeno susto.
A familia voltou a seguir seu caminho.

Enquanto brinca e se diverte na praia, Jorge
pensa nas várias perguntas que tem sobre os
duendes:
Como eles sabem tanto? Como eles trabalham?
Eles podem dirigir? E onde aprenderam?
Existem escolas de condução para duendes?
Depois de um ótimo dia, é hora de voltar

Jorge se senta muito feliz em sua cadeira
e sua mãe verifica se o cinto está bem
preso. Então ela verifica se o arnês de
Toby também está bem preso e seguro.
Jorge diz ao seu animalzinho de
estimação com muita calma:
- Se você ver nossos duendes, me avise,
eu tenho muitas perguntas a fazer.

Obviamente, os duendes ouviram o que Jorge
sussurrou, mas eles contiveram a risada e se
acomodaram nas mãos de Jorge.
O trabalho está feito, todos os cintos estão
bem presos e seus passageiros estão
seguros. Só lhes resta aproveitar a viagem!
Tenham um bom retorno, família!
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