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Ato I

Encontramo-nos no Universo, mais especificamente na Galáxia da Via Láctea,
vemos vários planetas, corpos celestes, estrelas brilhantes, a maior de todas o Sol.
O ambiente está calmo, o espaço está muito sereno e cintilante.

Cena I

(O Planeta Terra está feliz.)

Planeta Terra: Olá, eu sou o Planeta Terra! Mas, para os amigos sou só Terra! Vivo
aqui no Universo, mais precisamente na Galáxia Via Láctea. Como podem ver
partilho este sítio com mais gente! A minha melhor amiga é a Lua, vamos juntos a
todo o lado. O mais popular da Galáxia é o Sol, todos o adoram, conseguem
imaginar que andam todos de volta dele (dá uma gargalhada) e o mais sisudo é o
Neptuno, está sempre no seu canto, é um bocado frio com todos. Já o Mercúrio é o
mais impulsivo, quer sempre atirar-se a todos, principalmente ao Sol (ri-se). Vénus é
o mais romântico, cada palavra que diz e cada gesto que faz mostra ser um
verdadeiro galã (suspira). Marte é o atleta, faz qualquer tipo de desporto, espera um
dia ser um verdadeiro guerreiro (a imaginar). Júpiter é o mandão, está-nos sempre a
dar ordens sobre o que devemos ou não fazer (chateado). Saturno é o angelical,de
todos é o mais simpático e carinhoso, não sei porquê, talvez deve ser dos anéis
todos que tem à sua volta (dá uma risada). Urano é o preguiçoso, é sempre o último
a chegar a todo o lado, só para dar uma volta à pista demora para aí 84 anos, nunca
se despacha (ri-se baixinho). O Plutão é o tímido, de todos é o mais pequeno, daí se
sentir um bocadinho intimidado (triste). Já eu, todos dizem que eu sou o Nerd (sem
se importar), por causa de gostar imenso de aprender e de ser curioso. Posso
dizer-vos que sou muito feliz e sou muito saudável. (a sorrir) Adoro ajudar, por isso
decidi ajudar os humanos que andavam perdidos, sem sítio onde ficar para viver.
Sinceramente, ainda não percebi porque é que os meus amigos me disseram que
era uma má ideia. (A Terra fica pensativa e confusa.)

Cena II

(Passados milhares de anos, a Terra encontra-se com cachimbo na boca, uma botija
em cima e o termómetro na axila.)

Planeta Terra: (a tossicar) Agora já percebo porque é que os meus amigos me
disseram que o que eu estava a fazer não era uma boa ideia. Já passaram mais de
3 milénios desde que eu decidi emprestar a minha casa aos humanos. (Adoentada)
E olhem bem para mim, estou cada vez mais doente. E preciso imediatamente de
me recompor, senão passarei à história. Por isso, vou-vos fazer refletir sobre o que
está a acontecer comigo.



(Aparece um ecrã à frente da Terra e ela pega num comando e carrega no botão
para mudar de canal.)

Ato II

Um pinhal destruído, com apenas uma árvore muito alta, que passa para além das
nuvens. Ouve-se uma música triste quando o vento sopra. Nem um chilrear de
pássaro se ouve. Este pinhal está totalmente deserto, nenhum animal vive nele. O
ambiente é desolador, devastador, trágico.

Cena I

(Uma árvore coberta de cinzas, está triste.)

Árvore: (a choramingar) Sou a última árvore deste pinhal! A minha família, os meus
amigos foram todos cortados pela raiz, tudo para alimentar as almas dos miseráveis
incompetentes, que ainda não perceberam que se nos matarem estão a matá-los a
si mesmos. (revoltada) Olhem bem para mim, pareço um cinzeiro, derramaram
sobre mim o pó da minha família e dos meus amigos, e tudo isto, só para eu crescer
mais! Que raiva! (triste) Estou tão alta, mas só, até as nuvens ultrapassei! (faz uma
pausa longa e põe-se a escutar) Já oiço ao longe, o motor da minha morte!

Cena II

(Entra em cena um Jornalista, um Lenhador e um Senhor da Comissão de Prémios.)

Jornalista: Estamos em direto de um pinhal, bem o que resta dele, a acompanhar
um momento espetacular, um Lenhador vai fazer história, ele vai cortar a última
árvore deste pinhal. Com isto, ganhará o prémio de “Lenhador do Ano” e estará
nomeado para o maior prémio de todos, o de “Momento do Ano”. Como podemos
ver, um Senhor da Comissão de Prémios está aqui à espera para lhe entregar o
prémio. E é agora, Senhoras e Senhores, o Lenhador prepara-se para cortar a
árvore.

(O Lenhador no momento em que corta a árvore, uma rajada de vento forte
abate-se sobre aquele local. Na altura da queda, a árvore diz as suas últimas
palavras.)

Árvore: (a chorar enquanto está a cair) Adeus, terra! Adeus, animais! Adeus, vento!
Adeus, chuva! Adeus, Sol! Adeus, vida! Adeus, mundo! Adeus, para sempre! (solta
um último suspiro e morre)



(Ouvem-se muitas palmas.)

Jornalista: Após este momento espetacular, vemos o Senhor da Comissão de
Prémios a dirigir-se ao Lenhador, vamos ouvir o que ele vai dizer.

Senhor da Comissão de Prémios: Senhor Lenhador, o que acabou de fazer foi
algo inexplicável, por isso em nome da Comissão de Prémios entrego-lhe este
diploma e este prémio, a que demos o nome de “Loido”.

Lenhador: Muito obrigado, Senhor. (emocionado)

(O Lenhador para e pensa um pouco)

Lenhador: Mas Senhor porquê esse nome atribuído ao prémio?

Senhor da Comissão de Prémios: Bem, tem a ver com uma vez ter acontecido um
acontecimento histórico após um furacão, em que parecia que o planeta queria dizer
qualquer coisa e no chão apareceu esta palavra escrita “Loidos”, daí que quem
obtem estes prémios é porque fez algo extraordinário. Mas sinceramente não sei o
seu significado.

(Os dois são interrompidos pelo jornalista.)

Jornalista: Senhor Lenhador como se sente após ter recebido este prémio?

Lenhador: Sinto-me lisonjeado (começa a chorar de emoção). Consegui cortar um
pinhal inteiro, foram meses de esforço e trabalho árduo, estou muito grato a todos
os que me apoiaram. (levanta o prémio enquanto chora) Finalmente, consegui, sou
o “Lenhador do Ano”. Obrigada a todos, a sério! (limpa as lágrimas com o braço)

(Nesse momento todos os personagens ficam em estátuas.)

Cena III

(A imagem começa a afastar-se e vemos um ecrã de uma televisão e ao lado está o
planeta Terra a segurar num comando.)

Planeta Terra: (incrédulo) Acabaram de ouvir isto! Não, eu acho que não! Vamos
então recuar.

(ele recua um bocado e ouve-se o lenhador a dizer novamente)



Lenhador: Consegui cortar um pinhal inteiro, foram meses de esforço e trabalho
árduo, estou muito grato a todos os que me apoiaram. (levanta o prémio enquanto
chora)

(para novamente o momento)

Planeta Terra: É mesmo preciso ter uma lata para dizer uma coisa destas. Isto é
um desrespeito não só para com aquele pinhal, mas também para comigo.
(zangado) Mas porque é que estas pessoas se prestam a ser uns idiotas. E depois
quem sofre com isto tudo sou eu. (chateado) Fui mesmo ingênuo e irresponsável ao
emprestar o meu lar, para estes monstros. (suspira) Oh menos deram um bom
nome ao prémio, reflete mesmo o que eles são. Sim é verdade, que eu formei um
furacão para escrever aquela palavra, por isso passo agora a explicar o seu
significado. Isto, para mim é o que melhor descreve os humanos nas suas atitudes,
eles são loucos e doidos, por isso decidi juntar as duas palavras e obtive “Loidos”.
(dá um risinho) A sério dizem que são os seres mais inteligentes do mundo, no
entanto não conseguem perceber que se estão a chamar loucos e doidos. (ri-se) É o
que faz acharem-se perfeitos, acabam sempre por cometer algum erro. (triste) E
esse erro afeta o meu coração. (deixa cair uma lágrima) Mas acham que é só isto
que os humanos fazem, veremos então o episódio seguinte. (muda de episódio)

Ato III

Num bosque sombrio, desolado, sem vida animal, reparamos que o cenário é triste
e arrebatador. A luz do Sol nem consegue passar sobre o farfalhudo cabelo das
árvores. Ouve-se uma música sombria e de que algo inesperado vai ocorrer, como
se estivéssemos num filme do faroeste.

Cena I

(Um Coelho saltita pelo bosque já quase sem fôlego. Para, atrás de um tronco de
árvore para suspirar um pouco de alívio.)

Coelho: (suspira) Ufa, foi por pouco! Ainda bem que aquele caçador é um bocado
retrógrado, para não se ter apercebido que eu me misturei no meio daqueles dentes
de leão, colocando o meu rabinho para o ar, só para ele não desconfiar. (dá uma
risada) Bem, eu não me devia estar a rir, pois este homem pode ser tão, tão parvo,
mas, no entanto, ele levou pela mão, as almas dos meus entes queridos. (chora)

(O vento começa a agitar as folhas das árvores. Por uns momentos, o Coelho fica
paralisado das patinhas às orelhinhas como uma estátua.)



Cena II

(Uma música de suspense ecoava, enquanto o Coelho se virava muito lentamente.)

Caçador: Agora é que te apanhei, meu safado! (faz um sorriso sinistro)

(O coelho começa a saltar pelo terreno fora desesperadamente.)

Coelho: Tenho que escapar dele, não quero cair, como toda a minha espécie, nas
garras ensanguentadas desta criatura. (para, de repente, e vê-se deparado com um
precipício) Não, não pode ser, não pode acabar assim desta forma tão cruel. (chora)
Oiço já os passos da extinção! Estão cada vez mais próximos!

(Ouve-se um tiro e uma gargalhada bem alta.)

Coelho: (a chorar) É o fim! Por favor, perdoem-me meus amigos, minha família!
Perdoa-me mãe! Perdoa-me pai! Não consegui sobreviver para preservar o nosso
legado. Nunca esquecerei o quão fatal é morrer aos pés daqueles que não têm
respeito pela vida. Só gostava que isto fosse um sonho e não a realidade. (cai
morto, com uma lágrima a escorrer-lhe até parar no sítio da bala, no coração)

Caçador: Finalmente apanhei-te, minha besta! (ri-se disparatadamente, enquanto
pega o Coelho pela orelhas, sem piedade)

Cena III

(O Caçador sai do bosque, onde se encontram à espera alguns espectadores,
jornalistas e o Senhor da Comissão de Prémios. Ele levanta o coelho e toda a gente
aplaude.)

Senhor da Comissão de Prémios: Muitos Parabéns, Senhor Caçador! Valeu a
pena a espera.

Caçador: Pois, este demorou mais a apanhar porque tinha mais terreno por onde
fugir.

(ambos riem-se)

Senhor da Comissão de Prémios: Mas nada lhe escapa.

Caçador: Tem razão! Consegui apanhá-los a todos!

(riem-se ainda mais alto)



(O Senhor da Comissão de Prémios vai buscar o prémio e entrega-o ao Caçador.)

Senhor da Comissão de Prémios: Com muita alegria entrego-lhe o prémio
“Loidos”, Senhor Caçador, a propósito do seu trabalho na extinção desta espécie de
coelhos enfadonhos. Muitos Parabéns, pelo seu êxito! (bate palmas após a entrega
do prémio) E além disso, ao proporcionar este acontecimento estrondoso, foi
nomeado para o prémio “Momento do Ano”. (sorri)

Caçador: (admirado e emocionado) Muito obrigado, Senhor!

(Os jornalistas correm ao encontro do Caçador para o entrevistarem.)

Jornalista: Senhor Caçador, após ter-lhe sido atribuído este prémio e ter sido
nomeado para o prémio “Momento do Ano”, como é que se sente?

Caçador: (emocionado) Bem, sinto-me orgulhoso de mim mesmo. Eu trabalhei
arduamente dia após dia para atingir o meu maior objetivo, ser reconhecido pelos
meus feitos. (chora de emoção) Queria agradecer a todos os que me apoiaram até
aqui e que acreditaram em mim. Mas eu consegui, consegui este prémio, que
representa o meu suor na extinção destes coelhos. (levanta o prémio) Obrigado por
reconhecerem o meu trabalho! (chora de alegria)

(De repente, para tudo e a imagem começa a afastar-se, aparecendo num ecrã.)

Cena IV

(O Planeta Terra está a olhar estupefacto para o ecrã.)

Planeta Terra: (incrédulo) O que é que foi isto? Mas que estúpido, matar uma
espécie de coelhos fofinhos e queridos, só para ser considerado alguém importante!
(triste) Já viram o que ele fez, não eu acho que não, pois se tivessem visto, já teriam
feito algo em relação a isto! (chateado) Vamos rever esta parte!

(pega no comando, outra vez, e recua no episódio)

Caçador: Mas eu consegui, consegui este prémio, que representa o meu suor na
extinção destes coelhos. (levanta o prémio) Obrigado por reconhecerem o meu
trabalho! (chora de alegria)

(para novamente a imagem)



Planeta Terra: Viram o que aconteceu! (chateado) Não acredito nisto! É claro que
isto é um momento histórico, extinguir uma espécie, pois todas as extinções ficam
marcadas na história. Mas esta extinção ao ficar na história, devo dizer que então
este é o momento histórico mais podre de sempre! (arreliado) Ganhem juízo, seus
marmanjos! Mas atenção que isto não fica por aqui.

(O Planeta Terra aponta para o ecrã e muda de episódio.)

Ato IV

Na costa litoral, o mar está bravo e a brisa do vento é fria. Vemos um cargueiro na
doca pronto a partir para o mar, cheio de lixo malcheiroso. O Capitão do Cargueiro
está preparado para partir. Enquanto isso, no fundo do mar, uma tartaruga sente,
pela forma como o mar está agitado, que algo terrível vai acontecer.

Cena I

(O Jornalista está a entrevistar o Capitão do Cargueiro.)

Jornalista: Senhor Capitão, sente-se nervoso, uma vez que vai proporcionar um
momento histórico de deitar ao mar inúmeras toneladas de lixo?

Capitão do Cargueiro: (nervoso) Bem, para ser sincero sinto-me um pouco
nervoso. É uma responsabilidade muito grande carregar, não uma, nem duas
toneladas, mas sim centenas de toneladas de lixo. (começa a mexer muito um dos
pés de nervosismo) Este é o maior carregamento de lixo de sempre que vou ter de
atirar ao mar. Por isso, requer muita responsabilidade. (limpa com um lencinho
umas gotas de suor que lhe começaram a escorrer pela cara)

(Ouve-se a buzina, para alertar o Capitão que o cargueiro está pronto para partir.)

Capitão do Cargueiro: Este é o barulho do dever a chamar-me! Tenho que ir!
(levanta a mão como sinal de despedida) Até ao meu regresso!

Jornalista: Boa sorte, Capitão!

(À medida que o Capitão começa-se a afastar, o Jornalista prossegue.)

Jornalista: Hoje é um dia muito importante para toda a Humanidade, vão ser
despejados no mar imensas toneladas de lixo.

(O Capitão do Cargueiro buzina e acena a toda a gente no momento da partida.)



Jornalista: E ali vai ele, o homem que vai fazer história e vai nos livrar deste cheiro.

(Vê-se o cargueiro a rasgar as ondas agitadas do mar.)

Cena II

(O cargueiro chega a alto mar e para mesmo por cima de uma zona onde se
encontrava uma tartaruga a brincar.)

Capitão do Cargueiro: Aqui serve! (olhando para o mar) É melhor nos
despacharmos a largar tudo, antes que o mar fique agitado!

(Começam, com a ajuda de uma grua, a deitar o lixo para o mar.)

Capitão do Cargueiro: Isto sim é que é uma dose enorme de lixo. (pede mais
ritmo, batendo as palmas)  Vamos lá, toca a despachar, que o mar deve estar com
muita fome! E nós estamos aqui para o alimentar! (dá uma gargalhada)

(Após terem terminado a tarefa de deitar todo o lixo ao mar.)

Capitão do Cargueiro: Muito bem, rapazes! (bate palmas) Terminamos a nossa
tarefa. Agora está na hora de voltar para terra firme. (sorri)

(Zarpam de volta para terra, mas enquanto isso, algo está a acontecer no fundo do
mar.)

Cena III

(Na escuridão do fundo do mar, uma tartaruga está com muito medo.)

Tartaruga: (assustada) O que é isto? Está a ficar muito escuro. Não consigo ver
nada e ainda não é de noite. (ouve-se os dentes a ranger de tanto medo) Só espero
que seja um eclipse, pois se isto for o que eu penso que é. (choraminga) Então
estou tramada e cercada por um destino cruel, pelo qual a minha espécie está
destinada a passar. (chora) Não, não quero recordar aquele dia fatal em que perdi a
minha família num piscar de olhos. (sente-se sozinha e ameaçada)

(De repente, do meio da escuridão sobressai uma luz reluzente. Ao ver isto, a
Tartaruga dirige-se apressadamente até ela.)

Tartaruga: (contente e a lacrimejar) Sim, finalmente estou a ver a luz da esperança.
Afinal parece que vou conseguir sair deste pesadelo. Estou mesmo quase lá!



(A Tartaruga atinge a luz, só que essa luz não era o que parecia ser, era um papel
de alumínio agarrado a uma rede de plástico, onde estava a ser refletida a luz. A
Tartaruga acabou por ficar presa na rede.)

Tartaruga: (chora) Não, não pode ser! Não, não quero morrer assim! Eu só queria
ser feliz e nadar pelo oceano fora. Conhecer esta imensidão de água, explorar o
lugar onde vivo e onde pertenço. Eu só queria realizar o desejo da minha família, de
nadar pelo oceano fora e sentir a água a bater nas minhas barbatanas. Eu queria
fazer parte da água, ser uma só com a água. (chora com dificuldade em respirar)
Porque é que isto tinha que acabar assim. (grita) Porquê? Porque é que os seres
humanos, os seres mais inteligentes do universo, não percebem que nós só
queremos disfrutar da vida, sentir o que é viver, tal como eles. Nós somos tão
semelhantes e, no entanto, eles só dão valor à sua vida. O mundo não é só deles, é
de todos os seres que vivem. (a asfixiar-se) Eu só queria sair deste sítio escuro e
encontrar a luz, para poder experienciar a vida. Mas a única luz que vejo no
momento é a luz da despedida. (sem ar nos pulmões) Adeus, vida! (morre e o seu
corpo é levado pela corrente da água)

Cena IV

(No porto, o cargueiro acabou de chegar e toda a gente entra em euforia. Já está
tudo preparado para a entrega do prémio.)

Capitão do Cargueiro: (faz a saudação) Missão cumprida!

Jornalista: Capitão, como se sente após ter deitado tanto lixo ao mar?

Capitão do Cargueiro: Cheiro-me melhor! Já não sinto o perfume da estupidez do
Homem. (dá uma gargalhada)

(toda a gente se ri)

Jornalista: Essa foi a melhor piada que já ouvi. (ri-se) O Capitão acabou de dizer “o
perfume da estupidez do Homem”. Muito engraçado!

Capitão do Cargueiro: É não é. (ri-se) Saiu-me assim sem mais nem menos. Como
se alguma vez isso fosse possível, sermos estúpidos, sendo nós os seres mais
inteligentes à face da Terra. (sorri) É melhor ir andando, a cerimónia está prestes a
começar. (afasta-se do jornalista)

(A cerimónia começa e o Senhor da Comissão de Prémios dirige-se para o Capitão
para lhe entregar o prémio.)



Senhor da Comissão de Prémios: Senhor Capitão, muitos parabéns! Conseguiu
proporcionar um momento espetacular e histórico para a Humanidade. (entrega-lhe
o prémio) Por isso, entrego-lhe o prémio “Loidos” que tanto merece. (sorri e bate
palmas)

Capitão do Cargueiro: Muito obrigado, Senhor! (emocionado) Se consegui fazer
História acontecer foi graças a todos vocês que me apoiaram, me ajudaram e me
confiaram esta missão de deitar centenas de milhares de toneladas. (faz a
saudação)

Senhor da Comissão de Prémios: E a propósito, Capitão, quero-lhe dizer que foi
nomeado para o prémio “Momento do Ano”! (bate palmas) Muitos parabéns!

Capitão do Cargueiro: (incrédulo e emocionado) Muito obrigado! Não posso
acreditar que isso pudesse alguma vez acontecer.

(O Jornalista aproxima-se do Capitão.)

Jornalista: Capitão, o que sentiu quando recebeu este prémio? E qual a sensação
de ser nomeado para o maior prémio de todos?

Capitão do Cargueiro: (muito emocionado) Bem, quando recebi o prémio senti que
o que eu faço tem algum significado para todos. E saber que fui nomeado para o
“Momento do Ano” é uma grande honra. Obrigada a todos aqueles que
acompanharam este momento inesquecível, significa muito para mim poder fazer
parte da História da Humanidade. (chora)

(Nesse momento deu à costa o corpo da tartaruga, mas ninguém reparou nele.)

Cena V

(O episódio para e vemos o planeta Terra a olhar fixamente para o ecrã
boquiaberto.)

Planeta Terra: (incrédulo e chateado) Não posso acreditar no que acabou de
acontecer. Não pode ser verdade! Mas porquê? Porque é que isto está a acontecer.
(arreliado) Como é que podem considerar-se os seres mais inteligentes do planeta,
se, no entanto, não se importam com a vida dos outros. Mas como é que vocês
querem se livrar do lixo que fazem desta maneira, só para viver melhor, se depois
este vai afetar-vos imenso e acabar com toda a vida. (chora) Eu não consigo
acreditar que ele disse isto.



(recua no episódio e volta a repetir a resposta do Capitão ao Jornalista e o momento
em que a Tartaruga dá à costa.)

Capitão do Cargueiro: (muito emocionado) Bem, quando recebi o prémio senti que
o que eu faço tem algum significado para todos. E saber que fui nomeado para o
“Momento do Ano” é uma grande honra. Obrigada a todos aqueles que
acompanharam este momento inesquecível, significa muito para mim poder fazer
parte da História da Humanidade. (chora)

(Nesse momento deu à costa o corpo da tartaruga, mas ninguém reparou nele.)

(volta a parar o episódio)

Planeta Terra: (zangado) Como é possível ele se emocionar e agradecer por ter
sido premiado por algo que matou aquela tartaruga. (chora) Como é que os
humanos podem dizer que têm coração, se acabaram com a vida daquela tartaruga
e de muitos outros seres vivos. Como é que foram capazes de matar a vida!
(suspira) Será que existe alguém inteligente e que perceba o que está a acontecer?
Será que existe alguém com coração e que queira proteger a vida?

(Nesse momento, ocorre uma interferência na televisão e esta começa a dar outro
episódio.)

Ato V

Num parque, está tudo muito calmo, sente-se o perfume das flores, ouve-se o
chilrear dos pássaros e a brisa do vento é suave. As pessoas estão a desfrutar de
um passeio. Um Jornalista está a transmitir uma notícia sobre o parque ser um lugar
que muita gente procura. Enquanto isso, uma criança está a brincar e a sorrir.

Cena I

(Uma criança estava a correr atrás de uma borboleta, quando para em frente a uma
lata de sumo que estava no chão.)

Criança: (impressionada) O que é que faz isto aqui no chão?

(Quando a criança pega na lata, o Jornalista muito admirado põe-se a observá-la.)

Criança: (em frente ao caixote do lixo) Não é aqui que devemos colocar esta lata.
Mas onde é que estão os ecopontos? (põe-se à procura dos ecopontos) Ali estão
eles! (dirige-se até aos ecopontos) Que estranho! Mas porque é que os ecopontos



estão escondidos debaixo deste arvoredo? (encolhe os ombros) Deixa-me cá ver, o
verde é o vidrão, o azul é o papelão e o amarelo é para o plástico e metal. Como as
latas de sumo são metal, então esta lata vai para o amarelo. (deposita a lata no
ecoponto amarelo)

(Toda a gente que estava a assistir ao momento ficou incrédula. O Jornalista reporta
de imediato uma notícia.)

Jornalista: Notícia de última hora, uma criança reciclou uma lata de sumo.
Acabamos de assistir ao momento em que uma criança pegou numa lata de sumo
que se encontrava no chão e dirigiu-se ao caixote do lixo, mas em vez de a colocar
no caixote, acabou por procurar os ecopontos e colocou esta no ecoponto amarelo.
Várias pessoas viram este momento, vamos ouvir o que têm a dizer. (dirigiu-se à
beira de um grupo de espectadores) O que achou do que viu?

Espectador 1: (deslumbrado) Foi estrondoso, nunca vi nada assim.

Jornalista: E o Senhor o que achou do que viu?

Espectador 2: (abalado) Foi um milagre! Isto foi algo completamente inesperado.

Jornalista: E o Senhor o que tem a dizer do que viu?

Espectador 3: (espantado) É impossível! Fiquei em choque! Isto foi algo do outro
mundo!

Jornalista: Como podem ver, toda a gente que estava a passear pelo parque ficou
chocada com a ação de uma criança.

(A notícia correu o mundo e não se falava de outra coisa. Mas, no meio disto tudo a
criança não percebia o porquê destas reações.)

Cena II

(Entretanto chegam o Senhor da Comissão de Prémios e um Júri do Guinness
Book.)

Jornalista: (para a criança) Miúdo porque é que fizeste isto? Porque é que
reciclaste a lata?

Criança: (espantada) Então, nós devemos reciclar para preservar o nosso planeta.
Isto é o nosso dever enquanto habitantes deste planeta. Nós devemos cuidar dele,
protegê-lo.



(Toda a gente fica aterrorizada com tais palavras.)

Jornalista: Mas porque é que dizes isso?

Criança: (chocada) Então, mas ainda não perceberam que o nosso planeta está a
morrer por causa das nossas estúpidas ações?

(As pessoas começam a olhar umas para as outras muito admiradas.)

Senhor da Comissão de Prémios: (admirado) Eu não tinha a mínima ideia de que
o nosso planeta estava em perigo. (interessado) Mas aquilo que tu fizeste foi
incrível, inesperado. Por isso, vamos-te nomear para o prémio de “Momento do
Ano”.

Criança: (desentendida) Mas eu não fiz nada de mais!

Senhor da Comissão de Prémios: (a sorrir) E como fizeste algo espetacular,
estrondoso. Gostava de te entregar…

Criança: (desinteressada e chateada) Não, obrigado! Não quero que me entregue
esse prémio. A minha ação foi boa, ao contrário da das pessoas que receberam o
prémio “Loidos”.

Senhor da Comissão de Prémios: (sem compreender) Como assim? O que
queres dizer com isso?

Criança: Então, o prémio “Loidos” é a junção de loucos e doidos. Por isso, quando
entregam esse prémio, estão a dizer que aquilo que as pessoas fazem é algo
impensável, daí que essas pessoas são loucas e doidas.

(Toda a gente fica atónita com a descoberta do significado do nome do prémio.)

Jornalista: Acabou de ser revelado o significado do nome do famoso prémio
“Loidos”. Parece que afinal os momentos proporcionados por essas pessoas são
maus, pois o nome do prémio é a junção de loucos e doidos.

Júri do Guinness Book: (mudando de assunto) Bem, continuando, acho que toda
a gente concorda que o que tu fizeste é algo que merece ser dado o seu valor. Por
isso, a partir de hoje esta criança vai fazer parte do Guinness Book por ter reciclado
uma lata de sumo. (regista no livro a ação da criança)

(Todos batem palmas e fazem uma ovação à criança.)



Criança: (estupefacta) Mas o que eu fiz não é para tanto.

Júri do Guinness Book: (sorri) Olha que é. Não só fizestes algo espantoso, como
nos abristes os olhos para o que está a passar.

Criança: (sarcástica) Espero bem que sim! É que eu posso vos ter aberto os olhos,
mas será que vos abri os corações?

(Fica tudo em silêncio.)

Criança: (reivindicativa) Muitos têm os olhos bem abertos, só que não abrem o
coração para com o planeta. Não abrem o coração para ajudar a nossa casa.

(As pessoas ficam impressionadas com tais palavras.)

Jornalista: As tuas palavras mostram muita sabedoria. Mas como é que sabemos
que o nosso planeta vai acabar por morrer?

Criança: (séria) Eu acho que os outros planetas são a prova disso.

Jornalista, Senhor da Comissão de Prémios e Júri do Guinness Book:
(curiosos) Como assim os outros planetas são a prova de que o nosso planeta vai
morrer?

Criança: (sincera) Bem, para dizer a verdade eu tenho uma teoria. Eu acho que os
outros planetas já estiveram cheios de vida e também viviam lá seres inteligentes tal
como nós. Só que esses seres nunca deram o devido valor ao local onde viviam e
deixaram de cuidar dele, de protegê-lo. O problema é que quando se aperceberam
do que se estava a passar já era tarde demais para corrigir o erro. E isso levou à
extinção da vida e é por isso, que agora os outros planetas estão desertos, sem
vida, sem nada. Assim sendo, eu acho que devíamos agir o mais depressa possível
para não cometer o mesmo erro que os outros seres. Nós não nos podemos
esquecer que o planeta emprestou-nos este lugar para viver. E do meu ponto de
vista o que é emprestado tem de ser retornado em boas condições.

(Todos ficam pensativos.)

Criança: (chorar) Por favor, cuidem do planeta! É que eu gostava de viver mais um
bocadinho.

(Ao ouvir estas palavras toda a gente se emociona. O episódio para.)



Cena III

(Vemos o planeta Terra a chorar em frente ao ecrã.)

Planeta Terra: (comovido) Finalmente alguém que tem consciência do que se está
a passar. Esta criança percebeu a minha mensagem e alertou todos para o que está
a acontecer. (chora) As crianças são o futuro e podem decidir agora se o futuro
existirá ou não. Elas podem abrir o coração daqueles que ainda não quiseram cortar
a corrente que o impede de bater. Por favor, ouçam isto novamente!

(Recua no episódio e volta a repetir.)

Criança: (espantada) Então, nós devemos reciclar para preservar o nosso planeta.
Isto é o nosso dever enquanto habitantes deste planeta. Nós devemos cuidar dele,
protegê-lo.

(Toda a gente fica aterrorizada com tais palavras.)

Jornalista: Mas porque é que dizes isso?

Criança: (chocada) Então, mas ainda não perceberam que o nosso planeta está a
morrer por causa das nossas estúpidas ações?

(Volta a parar)

Planeta Terra: (comovido) Isto mostra que ainda há esperança. Que ainda existe
uma hipótese de mudar o trágico destino que estou destinado a ter. Mas, isto não é
tudo, vejam e percebam também isto.

(Anda um bocado para a frente no episódio.)

Criança: (...) Nós não nos podemos esquecer que o planeta emprestou-nos este
lugar para viver. E do meu ponto de vista o que é emprestado tem de ser retornado
em boas condições.

(Todos ficam pensativos.)

Criança: (chorar) Por favor, cuidem do planeta! É que eu gostava de viver mais um
bocadinho.

(Volta a parar o episódio.)



Planeta Terra: (sensibilizado) Nunca pensei que alguém abriria o coração e me
aceitaria nele. Obrigado, do fundo do meu núcleo! Neste momento, o meu núcleo
derreteu com tanta ternura. (respira fundo) Tenho uma mensagem para todos os
seres inteligentes a quem emprestei este sítio para viverem. (declama)
Se vocês
Abrirem os vossos corações,
Lá no fundo encontrarão a
Vossa verdadeira essência.
Escutem a minha voz e
Mostrem que são seres
Maravilhosos e dignos de
Estarem a viver no meu mundo.
(comovido) A palavra chave deste poema é “Salvem-me”. Interiorizem bem esta
palavra e a partir de agora ajudem-me a viver. (grita) Por favor, cuidem de mim!
Salvem-me! (grita a plenos pulmões) Ouçam o meu grito!

(No ecrã da televisão aparece escrito “O Grito da Terra” e ouve-se a voz da criança
enquanto o planeta ainda está a gritar a última frase.)

Criança: (com uma voz grave) O Grito da Terra!

(De repente, no ecrã aparece estática e ouve-se o ruído da estática.)


