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Os meninos aventureiros
A um tempo atrás, um menino que se chamava Rodrigo e seus amigos: Pedro, Luís e Vinícius entraram
em uma aventura, mas Rodrigo tinha um sonho, a maior aventura de todo mundo. Sim, ele queria
conhecer a lua. Aquela bola redonda lá no céu, toda prateada sempre despertou nele de desvendar os
mistérios que rondavam o lugar.
Sonhava com as lutas de um geurreiro com um dragão ou ainda, saber se realmente existia uma pegada
do homem que diziam ter sido o primeiro a ir até lá.
Um dia Rodrigo e Pedro estavam andando pela rua, eles acharam uma pedra, brilhante e bem bonita,
era colorida, azul, vermelha e rosa, eles saíram correndo para casa do Luís. Quando Rodrigo tocou
naquela pedra não sabia que sua vida iria mudar, aquilo ficaria para sempre na memória e quando ele
contou para os amigos, Luís disse:
__ Faça um desejo, Rodrigo. Funcionou com uma lâmpada!
E Rodrigo disse segurando a pedra com muita força:
__ Eu desejei ir para a lua.
E de repente... o chão começou a tremer, as paredes do quarto do Luís pareceram sumir, então veio uma
luz para cima deles e eles adormeceram.
Assim que eles acordaram, se deram conta de que estavam numa nave espacial, Pedro falou:
__ Como viemos parar aqui?
__ Eu não sei, deve ser a pedra _ falou Vinícius.
__ Ah! Cuidado! A nave vai caiiiiirrr..._ gritou Luís.
__ Uau! Que lugar será que é esse? _ Comentaram os amigos de Rodrigo.
__ Espera, é a lua! _ exclamou Rodrigo.
__ Nossa! Que legal! _ comentou Pedro.
Então os amigos se dividiram em duplas e cada um foi explorar um lado da lua. Quando Rodrigoe Luís
estavam andando em volta da lua, viram alguma coisa estranha se mexendo. E qual não foi o susto, era
um ET.
Os dois assustados saíram correndo e perceberam que a paisagem em volta era igualzinha a que se tinha
do quarto do Luís.
Rodrigo disse:
__ A gente tá na casa do Luís?!
__ Como você sabe? _ perguntou Pedro
__ Olha em volta, o tapete no chão da lua,e essas coisas todas espalhadas, é igualzinho ao quarto do
Luís. __ explicou Rodrigo.
Então Pedro concluiu:
__ Gente, nós estamos no quarto do Luís. E aquele ET, na verdade era o robô dele, aquele que tem dois
grandes orelhões.
Tudo não passara da fértil imaginação dos meninos. Eles continuam vivendo muitas aventuras,
imaginam outros lugares onde poderão se divertir todos juntos, estão sempre em busca de novos sonhos
porque até a lua já haviam conquistado.

