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Wewe 

Meu nome é Eva. Minha família é composta por mim, meu irmão Matheus, que              

tem nove anos, e meu pai, Carlos. Minha mãe faleceu há nove anos quando meu               

irmão nasceu, e meu pai não levou isso muito bem. Ele anda bebendo de novo, e não                 

consegue manter nenhum emprego. Nossa condição de vida não é da melhores. Nós             

Moramos no Planeta Plutão, na cidade de Welshton. Todos os habitantes daqui são             

descendentes dos ex-moradores da Terra. Parte da Terra foi perdida em 2099, por             

conta da Grande Guerra. Então, os sobreviventes migraram para cá. Algumas pessoas            

são transferidas para a Terra para tentar ajudar , pois ainda há uma pequena e isolada                

parte que eu acho que chamavam de Japão. Essa parte foi preservada. Porém, ser              

transferido para a Terra é a pior possibilidade de emprego do mundo. 

Hoje, meu pai perdeu outro emprego.,. Meu irmão Matheus começou a estudar,            

e eu também. Quando voltamos, o papai estava bebendo Wewe, sua bebida favorita.             

Depois que eu e meu irmão acabamos o dever fomos brincar com nossos amigos,              

brincamos de pular corda. Voltamos para casa e eu tive de fazer ervilhas instantâneas              

para mim e meu irmão. Papai já estava capotado na cama.  

Meu pai me enviou uma mensagem dizendo que conseguiu um novo emprego e             

vamos celebrar em casa. No ônibus de volta para casa eu e minha melhor amiga Sade                

ficamos brincando com o bebê que estava rindo do meu irmão. Voltamos para casa e               

encontramos meu pai fazendo ervilhas instantâneas para gente. Acho que essa foi a             

primeira vez que meu pai cozinhou desde que minha mãe faleceu. Meu pai começou a               

falar que conseguiu um novo emprego e está preocupado sobre como nós iríamos             

reagir  a tal emprego.  Ele foi transferido para a Terra… 

 



 

Não tive reação, o tempo parou, me senti perdida. Eu iria ter de deixar tudo e                

todos aqui. . Meu irmão saiu chorando para o quarto. Meu pai começou a se               

desesperar, e, então, mais uma vez, bebeu. A última notícia que recebi foi a de que                

sairemos amanhã. 

Era o dia, o dia em que minha vida iria mudar para sempre. Entramos no avião.                

A nave parecia mais para um foguete mesmo. Havia mais ou menos nove             

passageiros, numa nave cheia de metal e papel alumínio. Não demorou muito para             

meu pai e meu irmão dormirem. Então, dei uma olhada nas pessoas que estavam na               

nave. Havia uma família, com dois filhos de mais ou menos nove anos. E uma mãe                

indo sozinha com seu filho, com mais ou menos minha idade. O menino revelava seus               

olhos verdes e pele bem clara. Moreno, com a cara emburrada. Ninguém gosta de ser               

transferido para Terra mesmo. Estranho estar indo somente com sua mãe, raras            

mulheres são transferidas para terra. Normalmente, mulheres só vão para cuidar das            

cabines de estadia.  

Chegamos à terra, fomos levados a nossa cabine de estadia. Do nosso lado             

está o menino emburrado, ele me chama à atenção. Na Terra não há aula, então, é                

comum que um dia inteiro seja algo entediante. A terra expressa uma sensação de              

tensão, ninguém tem esperança por lá. A Terra não fede nem cheira, a palavra que               

define a é: entediante.  

Era nossa primeira noite, eu e meu irmão dividimos um quarto minúsculo, meu             

pai tem seu próprio quarto, pequeno também.  

Assim que acordam, todos os moradores vão para uma reunião geral. Eles            

chamam isso de: Burbudia. Todo dia de manhã, tem a Burbidia. Lá, nós tomamos café,               

e os trabalhadores manuais recebem as ordens do dia. Meu irmão já fez um amigo,               

acho que seu nome é Tony, não sei bem.  

Meu pai foi trabalhar, e meu irmão foi brincar com Tony. Fiquei em casa,              

fazendo nada. Decidi que seria bom explorar a área. Quando saio de casa vejo o tal                

menino, emburrado, brigando com a mãe. Me aproximo do menino e sorrio levemente,             

ele não sorri de volta. . Vou embora. Nossa, que menino ridículo, eu penso, mas não                



 

ligo muito. Era hora de dormir, meu pai e irmão estavam em casa, o único lado positivo                 

na terra é o de que não  havia bebida alcoólica e meu pai nunca está bêbado.  

Passa-se uma semana que eu estou na terra, mesma rotina, ir à Burbudia, voltar              

pra casa, comer e dormir.  

Mas nesse dia, foi diferente. Eu fui à Burbudia e não vi o menino emburrado,               

como tem poucos moradores na Terra é fácil dizer quem faltou à Burbidia. Volto pra               

casa e encontro o menino emburrado, chorando. Agora, ele não é mais apenas um              

menino emburrado, ele está triste, de verdade. Viver aqui é muito difícil para todos. Me               

aproximo do menino triste e pergunto seu nome. Adam, ele diz. É um nome lindo, lindo                

assim como ele, mas eu nunca vou admitir isso. Começo a conversar com ele e acabo                

me divertindo, pela primeira vez na Terra. Descubro que ele adora esportes e sua cor               

favorita é preto. Me perco olhando nos seus olhos cor de esmeralda, seus lábios              

grossos e seus músculos. Ele se aproxima e… 

Fez um ano que eu estou na Terra e não está tão ruim. Eu e Adam começamos                 

a namorar e faltam três meses para nós voltarmos para Welshton. Ele vai com a gente.                

A Burbudia fica bem mais divertida quando você tem amigos. Nós mudamos a Terra de               

algum jeito. Todos cantam quando trabalham e se divertem de noite. Eu até vou sentir               

falta da Terra de algum jeito. Não é nada como quando eu cheguei aqui. Aqui era                

escuro, entediante e estressante. Ninguém se falava e todos eram tristes. Agora, todos             

se falam, comemoram a vida, e cantam. Até fizeram uma festa de despedida para nós,               

meu irmão chorou se despedindo de seu amigo Tony, e todos se comoveram. 

Os três meses passaram tão rápido e hoje é o dia. O dia em que minha família                 

vai voltar para Welshton. Conseguimos dinheiro suficiente para uma passagem de           

volta. E o Adam está muito ansioso, nós compramos a passagem para minha sogra              

também. Entramos no avião, mas esse era diferente, era todo branco com menos papel              

alumínio. Tem cheiro de queimado um pouco até. Vamos decolar agora.  

 

Olá, bem-vindos ao diário da minha namorada. Meu nome é Adam e minha             

namorada faleceu nove dias atrás. Achamos seu diário hoje na procura por ela no              



 

avião que caiu. Não levei isso nada bem, comecei a beber novamente. Minha bebida              

favorita é Wewe. 

 

 


