Viagem à Terra!

6 de novembro de 10 000 a.C.
12h45 — Algures numa
galáxia distante

- Não percebo

– Este planeta é uma seca. Nunca há nada de
interessante para fazer!
– Vai brincar com aqueles teus amigos, os «Asteroides
Malucoides»! – disse a mãe, depois de colocar os pratos
e os talheres na máquina de triturar loiça.
– Mããããe?! – gritou o XPTO, bastante indignado. –
Não é «Malucoides» é «Ovoides». O grupo chama-se
«Asteroides Ovoides» porque o seu local de encontro
é junto a uma enorme rocha em forma de
ovo que caiu do espaço!
Ao ouvir isto, a Estrela-cai-dente, a quem falta
sempre um dente e tem outro a abanar, desatou
logo a rir.
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Piratas Pré-Históricos

– Ah, pois é… tens r azão! – sor r iu a mãe ,
distraidamente, começando a cortar uma abóbora-celeste
para ir adiantando o jantar.
– Eles são mesmo muito ﬁxes – continuou o XPTO.
– Só que às vezes também são uma seca!
– Porquê? – espantou-se a mãe.
– Porque só sabem jogar jogos de computador e
nunca querem experimentar outras brincadeiras como,
sei lá, brincar aos piratas do espaço ou…
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– Ah! Ah! Ah! – riu-se a mãe, levantando a tampa do
cubo de pressão e colocando lá dentro os pedaços
de abóbora-celeste, juntamente com os bifes de
vácuo e os brócolos-de-sol. – Isso só prova que aﬁnal
eu tenho razão: eles devem ser mesmo um bocado…
«Malucoides»!
– Mããããe!? – indignou-se de novo o XPTO.
A cara que ele fez ao defender os amigos do grupo
dos «Asteroides Ovoides» foi tão cómica,
que a mãe e a aranha-eclipse-solar
se juntaram num divertido coro de
gargalhadas.
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Deixando todos a rir na cozinha-cósmica, o XPTO
dirigiu-se para o seu quarto-crescente. Resignado,
atirou-se para cima da cama invisível e ali ﬁcou, estendido
no ar, a olhar para os brinquedos sem saber o que fazer
durante o resto do dia. Lá estava o skate
voador, a ﬂutuar a dois palmos do chão, a bicicleta
U.V. (Ultra Veloz) , o Fâr Bi, pequeno monstrinho

robot que só contava piadas secas,
tipo: «Mãe, mãe, porque é que na escola estão sempre
a chamar-me distraído? Olha, tu moras naquela casa ali.
Tens de lá ir perguntar à tua mãe!».
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Mas tudo para ele
se tinha tornado uma
verdadeira seca. Já tinha jogado
com os «Asteroides Ovoides»

todos os jogos de computador ﬁxes

que existiam, já andara de skate voador
no parque durante horas sem ﬁm, já tinha
percorrido todos os caminhos possíveis na
sua bicicleta U.V., já escutara todas as piadas
secas do robot Fâr Bi, já tinha brincado com…
de repente, os seus olhos ﬁxaram-se
num velho brinquedo
arrumado
a um canto do
quarto.
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– Olha, olha – murmurou o XPTO –, quem está ali.
A Máquina Genial!
Levantando-se da sua cama invisível, dirigiu-se ao
extraordinário brinquedo e pegou nele.

– Já há muito tempo que não brinco

com esta engenhoca! – exclamou ele, limpando-lhe
o pó de
com a mão. – Se bem me lembro,
a última vez foi no livro 21 da coleção do Bando das
Cavernas quando a deixei cair sem querer naquele
pequeno planeta azul que fica para os lados da Via

estrelas

Láctea!
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Nesse momento, o pó de estrelas
transformou-se numa pequena constelação
e ﬁcou a pairar junto ao teto do quarto-crescente do nosso amigo extraterrestre.
– Mas como é que se chamava mesmo aquele
pequeno planeta? – continuou ele, pensativo.
– Planeta Serra? Não. Planeta Guerra? Hum…
espero que não. Planeta Berra? Não me parece…
Ao ouvir as palavras do XPTO, o astro-grilo-sabe-tudo não aguentou e desatou a rir.
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Foi então que o XPTO teve uma ideia, ou melhor,
tomou uma decisão que iria terminar deﬁnitivamente
com a monotonia daquele dia sem nada para fazer.
– Já sei! – gritou ele. – Vou fazer uma visita ao
planeta… ao planeta…Bezerra? Não… espera lá!
Pegou no seu Génio-Fone, foi ao Gu Gãle-Space e escreveu: «Planeta azul na Via Láctea».
Um segundo depois, surgia no ar, sobre o ecrã do
Génio-Fone, a imagem da Via Láctea.
O Gu Gãle-Space começou
até
aparecer a imagem do Sol.
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Marte

Júpiter

Planeta Terra!
(3.ª bolinha a contar
do Sol)

Aproximou-se ainda mais e começaram a surgir os
planetas do Sistema Solar. Aos poucos, começou
a distinguir-se um pontinho azul lá muito ao fundo no
espaço, que foi crescendo, crescendo, até se tornar
enorme. Por baixo dele estava a legenda com o seu nome
e localização. Bastante contente, por ter encontrado o
que procurava, o nosso amigo XPTO exclamou:
– É o Planeta Terra!
15

Saturno

Urano

Neptuno

Piratas Pré-Históricos

Guardou o Génio-fone no bolso, pôs a mochila
às costas com a Máquina Genial lá dentro e foi à
cozinha-cósmica buscar uma sandes de universo, duas
maçãs-meteoro e um pacote de sumo astronómico para
o lanche. De seguida, passou pela sala sideral, onde a
mãe estava a ver o seu programa favorito «Os Mistérios
de Car Lessáiguen», e disse-lhe, acenando com o braço:
– Vou dar um passeio. Volto
à hora do jantar!
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