O zi neobișnuită
Împreuna cu Pinki și Doler jucam un plictisitor meci de baschet, de ce plictisitor
pentru că Doler nu știa să se joace pentru că, cum îi spune și numele era dus cu pluta iar Pinki
după fiecare fază verifica regulamentul să vadă dacă totul a fost în regulă. După ceva timp am
vazut ceva pe cer. Era o nava extraterestra!!! Noi am fugit dar ei ne-au prins intr-o raza care
ne tragea in sus. Tot ne bolboroseau ceva dar, noi

-Va
este foame?
Au inceput sa dea din cap ca nu.
-Ce vreti? Putem sa va ajutam cu ceva?
Au inceput sa deseneze ceva. Unul dintre ei ne aratat foaia. Era un satelit lansat linga
care se aflau niste astronauti, iar Doler a spus o replica caraghioasa:
-Vor sa ne manance?
-Nu, nu o sa ne manance, ei vor sa lansam un satelit, spuse Pinki. Dar de ce vor un
satelit lansat deasupra Pamantului.
Atunci au inceput sa deseneze un alt desen. De data asta era satelitul deasupra bezei
NASA din care iesau bolboroseli.

-Vor sa afle secretele Pamintului!!! Zise PINKI au inceput sa dea din cap ca da. Atunci
eu am zis:
-Nu vom face asta!

Au inceput din nou sa deseneze. De data asta eram noi taiati si pusi pe masa ca cina
pentru extraterestrii.
-Ne vor manca! A spus Doler.
-Ok o vom face.
-Dar...
-Lasa am un plan.
-Ok.
Ne-au dus pe o baza de pa marte pentru a construii unul. Atunci eu i-am spus sa se
ocupe de satelit si sa il faca cu bucati de plastic si sa pui o bomba in el si sa faca un buton
conectat la ea. In timp ce Pinki construia satelitul artificial eu si Doler tineam paza de vorba
cu intrebari de genu:
-Cati dinti aveti voi extraterestrii?
Sau
-Cate stomacuri aveti?
Dupa cateva zile ne-am dat seama ca acea baza era defapt o inchisoare pentru
pamanteni. In timpul meselor ne gandeam cum am putea scapa din acel loc. Aveam planul
perfect doar ca acesta avea mai multi pasi:
1. sa analizam cand si cum se fac schimburile de ture;
2. sa terminam de construit satelitul bomba;
3. sa observam cand sunt alimentate navele cu care o sa scapam;
4. sa invatam cum se piloteaza navele extraterestre.
Dupa ce le-am spus si celorlalti prizionieri planul nostru de evadare s-au ocupat si ei
de construirea satelitilor bomba. Dupa ce au
terminat si ceilalti amales sa le aratam
pasnicilor care tocmai au intrat in tura. La ora
aleasa am pus planul in aplicatie am explodat
satelitii si am fugit repede la nave si ne-am
intors pe Pamant. Ajunsi le-am spus celor de la
NASA ce aveau de gand sa faca extrateretrii.
Iar eu, Pinki si Doler am fost premiati ca am
reusit sa ii scapam pe toti prizionerii
extraterestrilor si ca am reusit sa ii pacaleasca. Asa am salvat Pamantul si am trait fericiti
pana la adinci batraneti.

