
Zacarias despertou às sete em ponto! Sentiu a cama apertá-lo.  

O colchão teria encolhido? O cobertor de lã, virado cobertor de couro? Olhou 

de lado e constatou, surpreso, que não estava na cama. Estava deitado,  

encolhido, dentro do pé esquerdo de seus tênis. Daí o incômodo. Um espaço 

muito apertado! Tentou se levantar, mas não conseguiu. Suas pernas pare-

ciam presas no fundo do sapato. Fez força, tanta força, que soltou um gemido.

– O que há com você, garoto? – perguntou o pé direito do tênis. 

Zacarias achou tudo aquilo muito estranho. Acordara dentro do pé es-

querdo do tênis e, agora, escutava o pé direito falar.

– O que há comigo? – reagiu Zacarias com cara de quem perdeu o bom 

humor. – Estou aqui preso no pé esquerdo e agora descubro que você, pé di-

reito, é capaz de falar. Estou tendo um pesadelo? Desde quando tênis falam?

– Desde que fomos inventados – respondeu o pé direito. – Não sabe que 

somos feitos de borracha reciclada? Ora, antes de virar tênis a borracha der-

ramou lágrimas de seiva ao ser extraída da seringueira. E as plantas falam. 
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– Falam?! – espantou-se Zacarias arregalando os olhos pretos. – Você 

está completamente enganado. Planta não fala, é muda. 

– Muda pra você, garoto ignorante. 

– Por que me chama de ignorante? 

– Porque não entende a língua dos vegetais e, assim, logo conclui que 

uma árvore como a seringueira não fala. Até tênis falam! Me diga uma coisa, 

Zacarias, você entende mandarim?

– A língua dos chineses? Não, não entendo. 

– Mas acredita que os chineses falam, não acredita?

– Sim, acredito. Vejo seu Lao, dono da lavanderia da esquina, falar com 

a mulher dele, mas não entendo uma palavra.

– Do mesmo modo, você deveria admitir que as coisas também falam. 

Até os bichos falam. As pedras falam! Você é que não compreende a lingua-

gem deles, como não entende mandarim.
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De tanto Zacarias se remexer, o pé esquerdo do tênis se afrouxou um 

pouco e ele conseguiu sair. Crescido de novo, encarou preocupado o relógio 

ao lado do computador. Em menos de uma hora deveria estar na escola.

– Desse jeito você vai chegar atrasado.

Zacarias coçou os cabelos cor de fogo. Não era a voz do tênis que ele 

escutara. O sotaque soara diferente.

– Entre logo no banho, tome o café da manhã e corra pra escola –  

insistiu a mesma voz.
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Zacarias olhou na direção do som. Vinha do relógio, que marcava 7h13.

– Olha aqui, seu relógio – disse o garoto com o rosto vermelho de raiva –, 

se eu me atrasar é por sua culpa. Não ficou de me despertar às seis?

– E despertei! Você, dorminhoco, é que não acordou. Acho que as late-

rais do tênis taparam seus ouvidos. 

– Se eu chegar atrasado na escola não me deixam entrar. E hoje é dia de 

prova!

– Você tem prova hoje? Meu Deus! Vou dar um jeito, Zacarias. Não se 

aflija. Não costumo fazer isso, mas pra você não perder a prova farei o tempo 

dar marcha a ré. 

– Voltar atrás?! Você é capaz de fazer isso? Pensei que o tempo só an-

dasse pra frente. Então, por favor, faça o tempo parar. 

– Parar não consigo – lamentou o relógio. – O tempo não para. Anda pra 

frente ou pra trás. 

– Nunca vi o tempo dar marcha a ré – disse Zacarias.

– Ora, já viu, sim, Zacarias – afirmou o relógio. – Apenas não prestou 

atenção. Quando você fica pensando no que aconteceu ontem ou lembrando 

de um fato do passado, o tempo anda pra trás em sua cabeça. E quando você 

fica horas no celular ocupado com joguinhos, o seu tempo também fica pra 

trás. É um tempo desperdiçado em sua vida.

– Olha, aqui, seu relógio. É melhor parar essa conversa e fazer logo o 

favor de dar marcha a ré no tempo. Assim, tomo banho, bebo um gole de café 

e saio correndo pra escola. 

Zacarias tirou o pijama, escovou os dentes e se enfiou debaixo do chu-

veiro. Estava se ensaboando quando ouviu: 
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– Chega, Zacarias!

O som vinha do teto do banheiro. Olhou, olhou e não descobriu quem falara. 

– Ouviu o que eu disse? – retornou a voz. 

Só então localizou de onde vinha a voz:

– É você, chuveiro?

– Sou eu mesmo. Chega de gastar água, menino! Que tal me fechar en-

quanto se ensaboa? Tá sabendo que água potável é um bem cada vez mais 

raro em nosso planeta?

– Como raro? – reagiu Zacarias. – Aprendi na escola que a água cobre 

70% da superfície da Terra. Acho até que o nosso planeta não deveria ser 

chamado Terra. O nome correto deveria ser Planeta Água. Os astronautas, 

quando miram a Terra lá de cima, enxergam mais água do que terra.

– Ora, Zacarias – ponderou o chuveiro –, na lição da escola você deve ter 

aprendido também que quase toda a água do nosso planeta é salgada, como 

a dos oceanos. Potável mesmo só uma pequena quantidade, como a da chuva, 

dos lagos e dos rios. Você bem podia se lembrar disso ao desperdiçar água 

enquanto se ensaboa!...

– Chuveiro, vamos parar com esse papo. Estou com pressa. Não posso 

chegar atrasado na escola. Hoje é dia de prova!

– Não se afobe. Você não vai chegar atrasado – assegurou o chuveiro.

– Como sabe disso? – indagou Zacarias, tombando a cabeça pra trás e 

fitando o chuveiro com seus olhos pretos arregalados.

– Acabe de se enxugar e veja o relógio do quarto. 

Ao pentear o cabelo, Zacarias foi surpreendido pelo espelho:

– O chuveiro tem razão, Zacarias. Agora são seis da manhã. Sua aula 

começa às oito. E a escola fica perto daqui.
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