
LAÍS E A ASTRONAVE 

(Este artigo foi publicado no jornal O POVO em 19 de agosto de 2014) 

 

Hoje, 16 de agosto de 2024. Laís completa 10 anos e temos muito a comemorar.  

Afinal, o Brasil sagrou-se hexa campeão no World Cup realizado em Gaza, palco do 

último conflito Israel e o Hamas, em 2014. A FIF-ONU, entidade que substituiu a FIFA 

após os escândalos, inovou no jogo de abertura Iraque e Ucrânia com vítimas da 

guerra: o exoesqueleto do Prof Nicolelis foi “show de bola”. 

Espero Laís no planetário Rubem de Azevedo. Na ala holística, mais uma inovação do 

Prof Demerval, o holograma de Carl Sagan adivinha sua pergunta e “responde na 

bucha”. 

Laís tá pra chegar no VLI (Veículo Leve sobre Imãs), integrado ao trem bala da RFFSA. 

Ela vai descer na estação Poço da Draga, o point na cidade onde o hit é o DDD (Dane-se 

a Droga na Draga). 

Oba! E lá vem ela pedalando seu Jet-bike-GPS, que não deixa a criança perder o “rumo 

da venta”. Vixe Maria; né qu’ ela vem sozinha! Claro, temos a cidade mais segura do 

país. 

Laís está com a farda do IFCE de Ensino Fundamental e Médio, escola existente em 

todos os bairros onde alunos têm a disciplina Projeto Social. Violão e Ética são também 

obrigatórias. O resultado são os campeões no ITA (Innovation To Aid). 

A sapeca já chega me abraçando profunda e rapidamente, segundos que duram dias. 

Vive remedando o pai, Dr João, explicando a seus alunos como o Ebola, HIV e o câncer 

foram vencidos. 

No aquário, aprendemos com as tartarugas que a vida não tem pressa... “Vou te levar 

no parque, Laís, pra dar pipoca aos macacos/ Vamos ao país de OZ ver o Mágico e os 

espantalhos falantes/ Voar até a Terra do Nunca, onde Peter Pan nos aguarda/Vou te 

fazer Alice no meu país, Laís”. 

Final de tarde é na Dona Gelita, 104 anos nos couros. A bisavó pega O POVO de 

19/8/2014 guardado para o niver de Laís. Faz um aviãozinho com o jornal e mostra, 

com a autoridade de quem nunca vendeu o voto... nem votou nulo: esta é a 

“astronave que tentamos pilotar”. Agora é com você, Laís! 
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