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Tique-Taque 
 

Acordo pela manhã. A rotina de sempre. Vou para a cozinha tomar meu café.. Ovos e                
bacon. Bacon e ovos. Visto minha roupa, ponho cadernos em minha mochila, e ando para a                
janela. Olho por ela, nublado. O sol sumiu entre as nuvens. Gotinhas d’água caem do céu.                
Coloco meu casaco. Desço as escadas. Caminho para o colégio, devagar. Não tenho pressa.              
Não ligo se me atrasar. Entro na escola e me preparo  para a aula. 

O educador vai para frente da sala. Todos se sentam. Escutamos o educador falar por               
horas e horas. Tique-taque, tique-taque.... Geralmente nem presto atenção ao que ele fala. Um              
professor, vinte alunos. Todos copiam no caderno. Essa semana temos algo que chamo de              
“uma sessão de bulimia”. Temos de dez em dez dias. Uma sessão dolorosa, na qual aquele                
que armazenou mais informação dentro de si, vomita tudo em uma folha de papel. Tenso,               
ansioso e cansado, disputamos para ver quem tem a maior pontuação, quem vomita mais… e               
aquele que tira a menor nota é considerado imperfeito, vomitou menos. 

Parece que estou preso, sempre revivendo o mesmo dia. De novo, e de novo, e de                
novo.  Olho para o céu. Permanece  escuro. Sempre:  tudo preto e branco.  

Hoje acordei mais cedo. Olhei pela janela. Algo cativou meu olhar. Falei comigo mesmo: 
- “O que é isso? Que coisa diferente!” 

Fiquei perplexo, peguei meu binóculos para ver melhor. Desci as escadas e sai de casa               
para ver mais de perto. Meus olhos não acreditaram no que viram. Lá estava, na minha frente,                 
uma caixinha de lápis com muitas cores perto de uma lixeira. Corri para pegar aquele objeto.                
Coloquei-o no meu bolso e voltei para casa. Peguei meu caderno e comecei a experimentar               
escrever com tais cores. Dava para ler, mas percebi que aquele não era o propósito daqueles                
lápis. Tentei fazer riscos, e algo surpreendente aconteceu… conforme fazia os riscos, um de              
cada cor, algo se formava. Uma forma esquisita, e cativante se formava. Olhei para fora de                
casa e vi o sol! Sería possível esses lápis com cores diferentes estarem fazendo isso? 

Desenhei uma montanha com uma cor verde clara, e o sol me iluminou mais. Peguei o                
vermelho para desenhar uma rosa, e as nuvens se foram. Peguei todas as cores, era como                
uma máquina que cria imagens, Não parava - azul, verde, rosa, vermelho, amarelo, laranja...              
Mais. Eu queria mais cores! Estava fazendo uma linda paisagem, quando de repente olhei para               
a janela e boom! Meu mundo estava feliz. Cores por todo lado, pássaros voando, Sentia algo                
em mim, uma estranha e inédita sensação de alegria.  

Peguei o desenho e corri para a escola para mostrar ao meu professor o que tinha feito.                 
Ao chegar, ele olhou para meu desenho e com uma voz séria  me disse mecanicamente: 

- “Aluno, isso não pode. Isso não te ajuda. Isso é errado.” 
Fechei os olhos. Uma gota escorreu de meus olhos. 
 



 

 
Abri minha retina. Levantei da cama. Fui tomar café. Ovos e bacon. Bacon e ovos.               

Tomava isso sempre. Olhei pela janela, nublado. Gotinhas d’água caiam do céu. Olhei para o               
relógio perto da cozinha. Tique-taque, tique-taque. Fui para escola. Sentei no meu lugar,             
tique-taque, tique-taque. O professor chegou e começou a dar matéria, tique-taque,           
tique-taque. 

Caminhava de volta para casa, quando me surpreendi. No chão, uma caixa de lápis.              
Pensei: 

- “Puxa vida! Nunca vi nada igual! Peguei os lápis… tique-taque, tique-taque.” 
Olhei para eles e percebi: já tinha vivido algo semelhante. Seria isso um dejà vu? Algo                

não faz sentido. Olhei para os lados. Meu dia ficava levemente mais claro. Mas algo me dizia: 
- “Isso não pode.” 

  Coloquei a caixa no chão, continuei minha caminhada. Tique-taque, tique-taque. 
Ano de 2100. Todo dia igual. O que me ajuda a sobreviver é o fato de que o relógio vai                    

badalar tique-taque. Tique-taque.. À minha alegria parece faltar cor e contraste, tique-taque,            
tique-taque. 


