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Prefácio 
 
Meu filho mais novo ainda não tinha 5 anos quando , ao acordar, me abriu seu sorriso mais perfeito e 
anunciou: — Mãe, hoje não é amanhã! 

Ele tinha entendido.  

Liah é assim. Após longas conversas com o Cuco ela entende. E o Cuco também! 

Ah! que prazer  ler um livro como este! Um livro que não é um produto. Não é para ter série na TV, ou 
continuações, ou obrigatoriamente ser adotado por escolas. Um livro escrito pelo prazer e necessidade de 
escrever, assim, encontra no leitor idêntico prazer e, pasmem! idêntica necessidade de lê-lo!  E, sem 
dúvida alguma, uma honra fazer parte da obra apresentando-a  no prefácio.  

Liah, a personagem, é apenas uma criança. A gente não sabe muito bem qual a sua idade, pois, apesar 
de usar chupeta, suas perguntas, suas dúvidas, são de gente mais do que grande. De gente grandiosa.  E 
ela nos remete àquela nossa criança que queria saber, que perguntava. Aí, a gente cresce e acha que 
não fica bem não saber. Paramos de perguntar, no entanto, nossas dúvidas estão lá. Lá onde? Lá onde 
sempre estiveram.  

As perguntas de Liah são as mesmas que encheram os compêndios de filosofia: quem eu sou? De onde 
vim? Para onde vou? Porque vim?  

Através das respostas e das perguntas do Cuco, o grande mago do tempo, Liah cria seu entendimento 
sobre o tempo e se acalma. Ufa!  Assim como meu filho mais velho, durante o almoço, ao querer saber 
quando iria morrer, se satisfez com minha resposta: — Você já acabou de comer? Ele fez que não. — Você 
já acabou  de viver, meu filho?  Ele fez que não. — Então, só morremos quando acabamos de viver!  

Isso o acalmou. Olhou para seu prato ainda pela metade, e acabou de comer tranqüilo. 

 

Liah e o Relógio é um livro para sempre. Não é um livro só para crianças, aliás, é um livro que a criança 
também pode ler, assim, daquele jeito de antes, aconchegada no colo do adulto querido, ambos 
descobrindo juntos as terras do Era uma vez.  Um livro que a gente vai reler uma vez por ano, não só pelo 
prazer da leitura, mas para nos lembrar de sempre, sempre, saber perguntar. Uma escritora madura como 
Marcela, que nos prende a atenção nos fazendo pensar, nos emocionando e, ainda por cima, nos 
fazendo soltar sonoras gargalhadas no meio da leitura!  

E, como disse Alice, antes de entrar no país das maravilhas, de que vale um livro sem diálogos e sem 
figuras? E este livro tem ambos.  

 

Angela Carneiro 
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Era exatamente a décima quarta hora do vigésimo sexto dia do quarto mês do primeiro ano canino do 
terceiro milênio quando o cuco da sala de estar desembestou a berrar feito um doido: 
 
— Que horas são? Que horas são? Que horas são? 
 
Ninguém, contudo, estava ali para ouvi-lo. 
 
Ainda bem!  
 
Houvesse ali alguém àquela hora, pela primeira vez teria sabido, o cuco, que horas eram de fato. 
 
E nossa história, com isso, jamais teria tido lugar.  



6 

 

 
 
No começo, quando o próprio começo ainda não havia começado, tudo estava contido num denso e 
inominável relógio que não via a hora de dizer o Tempo. 
 
Foi então que, em certo quando, incontido como estava, vibrou, o relógio, as suas cordas com toda a 
força possível, querendo gritar o Tempo o mais longe quanto o som pudesse alcançar. 
 
E suas cordas vibraram. 
Vibraram... 
E vibraram! 
 
Vibraram de tal maneira, que o grito que o relógio cuspiu, cuspiu-o na forma de luz! Uma luz que percorreu 
tudo num só instante! Um instante tão assustadoramente intenso, que perdura até hoje. 
 
Naquele momento único, e daquele único grito, todas as coisas surgiram. O céu, as estrelas, os planetas! O 
universo inteiro inflou como um balão soprado pelo inominável relógio, qual houvesse sido criado apenas 
para que o grito de luz tivesse por onde passar! Contando-se! Anunciando-se! Celebrando o Tempo que 
ora nascia! 
 
O inominável relógio, contudo, porque não havia antes até que depois houvesse começado, nunca pôde 
saber em qual agora o Tempo, então concebido, concebera-se. 
 
E assim, o começo do começo foi perdido. 
 
Mas o eco daquele grito primordial, o grito de quando tudo veio, ainda hoje se faz ouvir. Um eco que nos 
chega como um chamado, que nos convida a trilhar o caminho de volta, que busca nos levar de novo 
em direção ao velho, denso e inominável relógio, para que, enfim, ele possa dizer a hora exata em que o 
Tempo foi dito pela primeira vez. 
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Epílogo 
 
Há um livro muito antigo em que está escrito que cada coisa que existe debaixo do céu tem o seu próprio 
tempo. 
  
O tempo de nascer e o tempo de morrer. 
O tempo de plantar e o tempo de colher. 
O tempo de ferir e o tempo de curar. 
O tempo de construir e o tempo de derrubar. 
O tempo de rir e o tempo de chorar. 
O tempo de gemer e o tempo de dançar. 
O tempo de espalhar e o tempo de juntar. 
O tempo de abraçar e o tempo de separar. 
O tempo de buscar e o tempo de perder. 
O tempo de guardar e o tempo de jogar fora. 
O tempo de rasgar e o tempo de coser. 
O tempo de calar e o tempo de falar. 
O tempo de amar e o tempo de odiar. 
O tempo de guerra e o tempo de paz. 
 
Liah nunca se esqueceu de quando Seu Pai dividiu com ela aquele ensinamento.  
 
Era uma tarde ensolarada, muito, muito bonita.  
 
Havia uma brisa leve que balançava as folhas e as flores como se bailasse com elas.  
 
E eles caminhavam de mãos dadas por um vasto jardim de nomes, entretidos apenas um com o outro, 
como se nada mais existisse... 
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— Para onde nós vamos depois daqui? 
 
A pergunta de Liah quebrou longo silêncio.  
 
Não como Seu Pai, cujos olhos no céu contemplavam o céu por detrás, Liah contemplava o azul. Sua 
pergunta não alcançava o tempo para o qual Seu Pai estava olhando, mas revelava uma urgência 
angustiante.  
 
Havia horas que não trocavam qualquer palavra.  
 
Embora Liah fosse geralmente faladeira, Seu Pai não era de falar muito.  
Passava a maior parte do tempo calado. 
Liah já estava acostumada a isso, e, francamente, não sentia falta das palavras. 
Seu Pai estava a todo tempo sorrindo para ela; um sorriso largo, luminoso, e que dizia, silenciosamente, 
coisas indizivelmente belas. 
 
Seu Pai lembrava, a Liah, o céu.  
 
Ela estava certa de que lá em cima não havia ruído, um barulho sequer.   
Aquela vastidão sem fim evocava a mais plena quietude.  
Estava longe, longe demais de nossa bagunça.  
Convidava-nos a meditar sobre as coisas mais distantes e profundas.  
As coisas mais secretas e escondidas.  
As coisas que não permitiam desperdício de palavras. 
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Seu Pai não desperdiçava palavras. 
 
— Vamos voltar para casa — respondeu-lhe com um sorriso. 
 
Estavam num cemitério.  
 
Um grande terreno gramado que se estendia ao longo de uma suave colina. 
Havia flores de todo tamanho, cheiro e cor. Quase ocultavam as pequenas lajes de identificação que, 
lado a lado, se espalhavam para todas as direções, como caminhos num tabuleiro.  
 
O mais incrível, contudo, era o encontro, lá longe, da terra e do firmamento.  
 
Liah nada sabia sobre o horizonte.  
 
Para ela, a linha ao fundo não separava aquelas extensões.  
Ao contrário, justificava o próprio cemitério. 
Nenhum lugar seria mais apropriado para abrigar os mortos do que aquele, bem na fronteira com o céu. 
Ali estava, diante de seus olhos, um destino certo, único.  
Um ponto de partida, seu ponto de chegada. 
 
Olhou para o chão, para uma das inúmeras lajes. 
Agachou-se para tocá-la.  
 
— Pra que serve essa placa? — perguntou, passeando os dedinhos pelas inscrições do nome recém-
grafado de Sua Mãe. 

Seu Pai agachou-se com ela. 
 
— Chama-se lápide. Serve para identificar o túmulo. O lugar onde o corpo está enterrado.  
 
Liah achou aquilo muito conveniente. 
Despir-se do corpo para voar ao céu fazia muito sentido. 
O corpo é muito pesado. Faz barulho quando cai. Afunda na água. 
Seria tolice imaginar que é possível chegar ao céu sem deixá-lo para trás, na terra, guardado. E saber 
onde ele estava era muito prático. Se fosse necessário outra vez, poderia ser facilmente encontrado. 
 
— E esses números? — prosseguiu. 
— São datas.  
— Datas? — Liah não conhecia aquela palavra. 
— Data é um dia específico em que uma coisa específica acontece — explicou Seu Pai. — Como o 
aniversário. Seu aniversário é sempre na mesma data, que é sua “data de aniversário”. 
— Mas não é “dia do aniversário”? — Liah rebateu torcendo o nariz. 
— Data, dia... São duas formas de dizer a mesma coisa.  
 
Embora, até então, Liah não conhecesse a palavra data, pôde compreender perfeitamente o conceito 
por causa do dia, ou melhor, data, de seu aniversário. 
 
Liah adorava fazer aniversário. 
 
Como não sabia muito bem como funcionava a distância entre um aniversário e outro, vivia ansiosa à 
espera da repetição daquele dia de que ela gostava tanto. E, durante muito tempo, perguntou todos os 
dias “É hoje?”. “É hoje?”. “É hoje?”, querendo saber se hoje, naquele dia, era o dia de seu aniversário. 
 
Até que sua avó teve a grande idéia de mostrar onde seu aniversário estava na folhinha. 
 
Folhinha era o apelido do calendário de geladeira. 
O calendário é um quadro que serve para mostrar como um ano se organiza. 
Um ano tem 12 meses. Um mês tem 4 semanas. Uma semana tem 7 dias.  
No calendário pode-se ver o lugar em que estão guardados todos esses dias, semanas e meses.  
 



10 

 

Liah nascera no vigésimo sexto dia de Abril, o quarto mês.  
 
Todo ano, quando chegava o mês de Abril no calendário, sua avó apontava-lhe o primeiro dia, dizendo 
“Nós estamos aqui”. Então fazia um círculo sobre o dia vinte e seis, concluindo, “Seu aniversário está aqui”. 
E todos os dias, ao longo do mês de Abril, Liah podia ver de fato o dia de seu aniversário chegando. Tal 
como se subisse os degraus de uma escada, Liah caminhava mais e mais ao encontro do lugar, no tempo, 
daquele acontecimento tão esperado. 
 
Só assim ela parou de perguntar “É hoje?” todos os dias. 
 
As lápides no cemitério lembraram-na da folhinha.  
 
De maneiras diferentes mostravam a mesma coisa: quando. 
Quando é o lugar de qualquer coisa dentro do tempo. 
Para Liah, o tempo tinha o tamanho da folhinha. 
Por isso, para ela, quando era o lugar onde um dia específico estava guardado. 
A lápide, assim como a folhinha, guardava dias específicos. 
A única diferença era que a folhinha guardava todos os dias do ano, e a lápide guardava apenas dois: o 
dia do nascimento e o dia da morte. 
 
Havia lápides e lápides espalhadas a perder de vista pelo cemitério.  
 
Cada uma delas era a folhinha de cada uma de todas aquelas pessoas enterradas ali. Quando 
nasceram. Quando morreram. Estava tudo escrito. Bem ali. Nas lápides. 
O primeiro dia. O último dia. E todas aquelas datas eram qualquer dia para outras pessoas. Todas aquelas 
datas eram hoje para alguém, assim como seu aniversário era hoje, para ela, uma vez dentro do ano. Hoje 
é o primeiro dia de quem nasce e o último de quem morre. Isso significava que hoje era sempre o primeiro 
dia, mas também o último. 
 
Liah baixou a cabeça e refletiu. 
 
Teria Sua Mãe sabido que hoje fora seu último dia? 

Não é fácil compreender a morte... 
Entender seu significado, lidar com seu caráter real e definitivo. 
 
Estar morto era nunca mais estar todas as coisas. 
 
Era nunca mais estar.  
 
Nunca mais estar ali.  
Nunca mais estar presente.  
Nunca mais estar junto. 
Nunca mais estar com fome, com sede, com sono. 
Nunca mais estar na escola, em casa, no quarto ao lado. 
Nunca mais estar alegre.  
Nunca mais estar triste. 
 
Nunca era o vazio de todo o tempo restante. 
 
Nunca era tempo demais. 
 
Sentou-se. 
Abraçou os joelhos. 
Sentiu um ligeiro calafrio, uma secura na boca. 
Liah sabia a data de seu nascimento, mas não sabia a outra. 
 
Faltava saber a outra.  
Queria saber a outra. 
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— Onde está a minha lápide? — perguntou quase que para si mesma. Dentro dela, seu coração ansioso 
perguntava em silêncio “É hoje?”. 
 
Seu Pai suspirou longamente. 
Percorreu, naquela pergunta, todo o caminho percorrido por Liah. 
Alcançou a pergunta por trás da pergunta. A pergunta feita em silêncio e que apenas Seu Pai, que ouve 
em silêncio, fora capaz de ouvir. 
 
Ele sentou-se ao lado dela e sorriu. 
 
— Você acredita em mim? — perguntou, trazendo a menina para junto de seu peito. 
 
Sim. Liah acreditava em Seu Pai. 
Seu Pai nunca faltou com a verdade.  
Nunca lhe faltou de forma alguma. 
 
A pequena assentiu. 
 
Seu Pai aconchegou-a ainda mais e falou-lhe aos ouvidos com tamanha certeza e serenidade, que Liah 
pôde ouvi-lo falar dentro de seu coração. 
 
— Todas as coisas que acontecem debaixo do céu têm o seu tempo. As flores crescem quando têm que 
florescer. Suas pétalas caem quando têm que cair. O dia não chega durante a noite, nem a noite chega 
durante o dia. Cada dia tem seus próprios acontecimentos. E cada um deles tem sua própria hora.  
 
Então, ele se voltou para ela e sorriu-lhe um sorriso perfeito.  
Um sorriso que só Seu Pai sabia sorrir. 
 
— Guarda a minha palavra: nenhum fio de seus cabelos, minha filha, vai cair antes da hora. Esqueça 
quando. Deixe que o tempo cuide do tempo.    
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Tudo mudou depois daquela tarde. 
 
Por mais que as palavras de Seu Pai estivessem gravadas em Liah, por algum motivo que lhe fugia à 
compreensão, Liah sentia pressa.  
 
Uma força invisível a empurrava.  
Acelerava o ritmo de seus passos.  
Pulsava dentro dela com vigor impaciente, quase precipitado.  
 
Liah passou a pensar sobre hoje. 
Passou a esperá-lo. 
 
Há muito tempo hoje não tinha importância.  
Há muito tempo, hoje era somente o dia depois de ontem e antes de amanhã. 
Nada havia de especial sobre hoje, exceto pelos hojes que eram importantes para Liah; os hojes que Liah 
conhecia. E não eram muitos. 
 
Havia o hoje de seu aniversário.  
O hoje do Natal, da Páscoa.  
O hoje do Dia das Mães, o hoje do Dia dos Pais.  
De vez em quando, havia o hoje de ir ao cinema, ou ao parque.  
Mais freqüentemente havia o hoje de visitar seus primos, de ir à casa de seus avós.  
 
Se Liah pudesse contar quantos hojes havia dentro de sua própria folhinha, não teria encontrado hojes o 
suficiente para preencher todos os dias ao longo de todo o ano.  
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Até descobrir, naquela tarde, que hoje era o último dia. 
Desde então, todos os dias passaram a ser o último dia. 
E o último dia passou a ser o único dia que importava.  
 
Hoje. 
 
Ela acordava esperando por hoje.  
Dormia esperando por hoje.  
Passava, hoje, pelo último dia, todos os dias.  
 
Tal como se disputasse uma corrida, Liah queria vencer o último dia.  
O último dia estava em seu encalço e tinha um dia de vantagem: aquele dia.  
Hoje. Sempre hoje.  
 
Hoje se tornou muitas coisas. 
 
O próprio dia.  
O único dia.  
O último dia. 
E o dia seguinte. 
 
Hoje começou a ficar pesado.  
E longo. Longo demais... 
 
Por isso, Liah tinha pressa. Muita pressa!  
Pressa de passar pelo próprio dia!  
De passar pelo único dia! 
De passar pelo último dia para que o dia seguinte pudesse ter lugar! 
 
Cada dia não era apenas a vitória de hoje, mas a derrota do dia vencido!  
 
“Amanhã é um dia novo! Amanhã tem tantas coisas! E vai começar cedo! Bem cedo! E vai ser só 
amanhã, porque hoje vai ter acabado! Hoje não vai mais ser hoje, nem o último dia! Amanhã tem que 
chegar e tem que chegar logo, porque, quando amanhã chegar, quando amanhã chegar, amanhã 
será... Amanhã será... Amanhã será hoje de novo... E de novo... E de novo... E de novo...”, era só o que 
Liah pensava. Era só o que podia ver. A eterna repetição de um dia que nunca chega.  
 
Era inútil.  
Inútil correr.  
Inútil vencer o dia. 
 
Tomada pelo medo causado diante da inevitabilidade do último dia, saudosa do colo materno guardado 
ainda outro dia debaixo da terra daquele jardim, Liah recolheu-se em si mesma tentando vencer sozinha a 
dor lancinante que sua incompreensão lhe infligia.  
 
Buscou a chupeta há muito abandonada.  
“O dia não chega durante a noite.” 
Deitou-se abraçando o próprio ventre.  
“Nem a noite chega durante o dia.” 
E em meio aos soluços cheios de saudade e perguntas, dormiu.  
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Bum-bum.  
Bum-bum.  
Bum-bum. 
 
Liah despertou sob o som vibrante daquele metrônomo invisível.  
O tempo marcado em pulsos cadenciados metricamente perfeitos latejava seus ouvidos como se um 
exército marchasse dentro de sua cabeça.  
Ergueu-se e abriu os olhos lentamente.  
À medida que o fazia, a intensidade sonora daquela pulsação parecia diminuir.  
Quanto mais recobrava a consciência, menos podia ouvi-la.  
Até que, ao estar totalmente acordada, já nem se lembrava do que a fez despertar. 
 
Olhou em volta. 
 
À primeira vista, tudo era familiar.  
Os móveis, as paredes, o chão, o teto, o Cuco.  
Estavam todos onde deveriam estar. 
Intocados. Perfeitos. 
Eram a mesma coisa. 
 
“Estranho... Eu não dormi na sala...”, pensou consigo. 
 
Bocejou.  
Coçou os olhinhos.  
A cabeça. O nariz. 
E notou que uma discreta luminosidade emanava de sua mão. 
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“O que é isso?”  
 
Mexeu os dedinhos.  
Nossa! Lá estava! De novo! 
Um brilho cheio de cores que marcava seus movimentos! 
Como um rabo de cometa!  
 
Chacoalhou as mãos. 
Uau! E não é que elas brilhavam mesmo? 
Faziam desenhos no ar! Tão bonitos... Tão... 
Espere um instante... 
 
Caminhou até o centro da sala. Olhou em volta de novo.  
 
Os móveis, as paredes, o chão, o teto, o Cuco.  
Estavam todos onde deveriam estar. 
Intocados. Perfeitos. 
Mas não eram a mesma coisa. 
 
Nada, ali, era a mesma coisa. 
 
Aliás, nada era a coisa mais presente ali... 
Liah palpava o nada. Podia apertá-lo entre os dedos. Vencer sua resistência. 
Era como se estivesse dentro de uma gelatina muito, muito fina e sem corante.  
 
O que estava acontecendo? 
Que lugar era aquele? 
Por que tudo estava tão diferente? Brilhando daquele jeito? 
Por que ela estava brilhando daquele jeito?... 
 
Refletiu. 
 
“O que brilha?”, perguntou-se.  
“O sol brilha.”  
“As estrelas brilham...” 
“As coisas que estão no céu brilham...” 
“As coisas que estão no céu...” 
 
O estômago gelou.  
A garganta secou. 
 
“É hoje!”  
 
Correu.  
Correu feito uma louca por todo o apartamento!  
Abriu freneticamente a porta da cozinha, da sacada, do escritório...  
Alguém, por favor, alguém precisava dizer a ela o que estava acontecendo!  
Onde estava! Quando estava! 
 
Escancarou a porta de seu quarto e entrou. 
 
Estava escuro. Janelas e cortinas fechadas. 
Não dava para enxergar direito, mas conseguiu ver que alguém dormia em sua cama. Alguém do seu 
tamanho... 
 
Adiantou-se.  
Um. Dois passos.  
Curvou-se.  
Puxou a coberta e... 
— Mas... sou eu... — disse baixinho.  
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Dormindo, em sua cama, estava ela mesma! 
  
Liah sentou-se ao seu lado.  
Coçou a cabeça.  
Será que era ela mesmo? 
Curvou-se sobre seu próprio rosto. 
Apertou seu nariz, ou melhor, o “seu nariz” da Liah que dormia... 
“Nossa!”, riu-se. A Liah que dormia coçou o nariz que a Liah que estava acordada apertou, e a Liah que 
apertou o nariz da Liah que estava dormindo sentiu seu nariz coçar! “Que engraçado!”  
 
Puxou para baixo as cobertas da Liah que dormia...  
E... começou a sentir frio na Liah que estava acordada! 
 
— É só um sonho... — disse para si mesma. — Só um sonho... — repetiu aliviada. — Não é hoje... Que 
bobagem! É só um sonho! — e abriu um largo sorriso... — Um sonho MUITO legal!  
 
Levou as duas mãos à boca e inflou as bochechas. 
Segurou o ar. 
Muita coisa para pensar!  
Arregalou os olhos e esfregou as mãos. 
Muita coisa para fazer! 
 
“Hoje vai ser divertido!” 
 
Voltou para a sala e deu uma boa olhada em volta. 
 
Por onde começaria? 
 
Claro! O aparelho de som.  
 
Ligou-o e desligou-o quantas vezes desejou até enjoar! Adorava ver aqueles botõezinhos coloridos 
acendendo e apagando! Hello! Good-bye! Hello! Good-bye! Hello! Good-bye! 
 
Quando cansou daquilo, entrou na cozinha e bagunçou todas as panelas.  
Começou pelas frigideiras, que estavam mais à mão, e avançou sobre as caçarolas e a sanduicheira... Era 
tão legal poder mexer em tudo aquilo! E as coisas brilhavam, formando desenhos no ar conforme se 
movimentavam!  
 
Desbaratinou de súbito, largando tudo como estava, e atravessou o apartamento tão rápido quanto 
pôde. Parou à porta do seu quarto e voltou um passo atrás.  
 
O quarto de seus pais! 
 
Abriu todas as gavetas e sacou dali todas as roupas. Lamentou não ter força o suficiente para fazer correr 
as portas dos armários. Então entrou no banheiro, subiu no vaso, deu a descarga. Desenrolou todo o 
papel. Desceu do vaso. Abriu a porta do gabinete sob a pia e descobriu ali todas aquelas coisas incríveis 
com as quais ela jamais teve permissão para brincar. Pastas de dente. Embalagens fechadas com escovas 
de dente. Pentes, escovas de cabelo, secador. Desodorantes. Sabonetes e xampus. Cremes hidratantes, 
loções de barbear e pós-barba. Nada escapou. Tudo foi pego, apalpado, cheirado, lambido, cuspido e 
largado de lado.  
 
E Liah não economizava tempo nas suas degustações.  
 
Apreciava tudo na mais perfeita calma e tranqüilidade, sem a menor preocupação acerca de nada mais. 
Os momentos duravam enquanto durassem. E eram tão profundamente aproveitados, que Liah nem se 
dava conta de quanto já havia passado. 
 
E ela nem havia chegado ao escritório! 
 
Postou-se à porta aberta do modesto gabinete de trabalho, mirando dali seu grande desafio alpinístico: a 
estante de livros. Trinta e seis nichos quadrados de madeira, dispostos em seis colunas e seis fileiras, 
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guardavam aquela coleção preciosa que um dia, talvez, num tempo distante, muito distante, e ainda 
longe de ser definido, Seu Pai a deixasse tocar. Não fosse aquela singularidade. 
 
Olhou de baixo lá para o alto, para o topo da estante, perguntando-se como faria para chegar até ali. O 
desafio era pegar aquele livro bem do canto, lá em cima, que de tão lá em cima e tão no canto, nem 
mesmo Seu Pai se dava ao trabalho de pegar.  
 
Puxou o banquinho de madeira. Ajeitou-o. Somando-se a altura do banco à dela dava para chegar no 
máximo no quarto nicho, de baixo para cima. Havia seis. O banquinho não resolveu. Talvez subir na 
mesinha da impressora. Ganharia mais algum espaço para cima. Por outro lado, não havia assim tanto 
espaço para se mover sobre ela, sem contar que pisar na impressora poderia ter graves conseqüências 
desconhecidas... Melhor não arriscar. 
 
Então uma idéia muito esdrúxula passou na sua cabeça.  
 
E se, ao invés de usar as coisas que estavam ali, ela usasse ali mesmo? 
 
Fez uma experiência. Passou a mão por aquele espaço estranhamente denso e tangível, e tentou pegar 
uma porção dele. Sua idéia era tomar um bocado daquela gelatina e moldá-la no formato, quem sabe, 
de uma escada. Assim poderia chegar até a altura desejada.  
 
Fazendo, então, sua mão direita imitar a forma de uma concha, puxou para si uma porção daquele nada. 
O resultado não foi exatamente o que ela havia planejado, mas não menos fascinante. Ao manusear as 
coisas que já estavam ali, exceto pela tênue aura que, delas, emanava, nada de estranho acontecia. 
Mas ao tentar manusear o espaço entre elas, todas elas se distorciam! Ao puxar para si uma porção do 
espaço, era como se Liah houvesse esticado todas aquelas coisas, como se elas fossem elásticas!  
 
Aquilo deixou tudo ainda mais divertido! 
 
O livro lá no alto da estante perdera todo o encanto!  
O grande barato estava em brincar com o que havia entre as coisas e não mais com elas! 
 
Correu para o meio da sala, onde havia um montão de espaço vazio, e começou a puxar para si tanto 
punhado de nada quanto seus braços conseguiam alcançar. Os objetos todos se estivacam na direção 
dos puxões da pequena. 
 
Não demorou para que “a” pergunta pipocasse em sua cabeça. 
 
“Até onde posso puxar isso tudo?” 
 
Não teve dúvidas. Agarrou-se bem firmemente ao seu montão de nada e começou a andar na direção 
da porta de saída. Caminhava para trás porque, afinal, o legal era ver o efeito de sua experiência sobre 
as coisas da sala. 
 
E tudo nos arredores daquele espaço que Liah tomou para si se esticou, se retorceu, se deformou...  
 
Era fascinante!  
Divertidíssimo!  
Sensacion... 
 
— Ei! Será que dá pra parar de fazer isso? Eu já estou ficando torto! 
 
Liah transformou-se numa rocha. Uma rocha de medo.  
E como as rochas não se mexem sozinhas, ela ficou ali parada exatamente onde estava. 
Engoliu em seco.  
Quem fez aquela pergunta?  
De quem era aquela voz metálica e esquisita? 
O som viera da sala...  
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A figura era estranhíssima.  
Alguns até diriam sinistra. 
 
A escultura esquisita, modelada em latão, tinha a forma resultante da combinação entre uma casa e um 
pássaro. O dorso poderia até lembrar uma choupana à mente mais inventiva, e exibia o relógio analógico, 
com seus ponteiros fixados no mostrador bem em seu centro. O telhado descia estendendo-se pelas 
laterais de maneira a alongá-las como asas retorcidas. O pescoço fino e sinuoso lançava-se para frente de 
todo o resto do corpo. Em sua extremidade, a cabeça redonda, ornamentada pelo topete 
redemoinhado, projetava uma chapa de franja para cima, numa onda de três curvas desiguais. Um “s” 
deitado, de pontas espiraladas, fazia as vezes do buraco dos olhos. E, certamente, como não poderia 
faltar a um pássaro que se preza, o longo e delgado bico.  
 
O Cuco. 
 
O Cuco morava no alto da parede. 
Lá em cima, bem lá em cima, num lugar onde ninguém alcançava. 
 
O Cuco estava ali desde sempre.  
 
Mesmo quando ainda era um bebê recém-chegado, incapaz de enxergar com clareza, o Cuco fora a 
primeira coisa que Liah conseguiu distinguir entre as tantas outras de seu meio. Era capaz de deter-se nele 
por longos períodos, considerando-se que os bebês quase não se detêm em nada.  
 
Estar a sós com o Cuco era uma experiência fascinante. 
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Do baixo de seu moisés, cuidadosamente acomodado sobre a poltrona de fronte da televisão, Liah só 
fazia fitar o Cuco. Longos silêncios de concentração alternavam-se com imprevisíveis acessos de riso e 
choro aparentemente sem razão de ser, ir e vir.  
 
E todos achavam tudo aquilo muito divertido, curioso, diferente. “Uma graça.”  
 
Prisioneira de suas limitações naturais, que a impediam de externar o universo maravilhoso em que 
mergulhava somente ao estar ali, seu grande esforço era vencer a limitação de seus tutores, que, 
incapazes da abstração que poderia levá-los a alcançá-la em seu mundo, engessava-os em seus próprios.  
Seu choro, seu riso, seu silêncio, eram formas de chamar todo mundo para se juntar a ela naquela jornada 
de intensas descobertas e sensações que, tão perfeita e graciosamente concebidas pela natureza, 
bastavam-se em sua sinestesia; livre das palavras, ou mesmo da necessidade em proferi-las. 
 
Mas isso mudou com o tempo.  
Como também mudou a sua relação com o Cuco. 
 
Na medida em que os ponteiros avançavam, Liah foi se distanciando daquele tempo de contemplação. 
As coisas em sua volta ganhavam dimensão e importância diferentes. A dinâmica exigia uma inversão de 
papéis. Se antes o desafio era integrar em seu mundo aqueles estrangeiros, agora, a superação era 
integrar-se ao mundo deles, tornando-se, ela mesma, uma estrangeira.  
 
Não era nada fácil transpor uma barreira como aquela.  
 
Lançar-se naquele terreno desconhecido era um ato de coragem para o qual não é dado a ninguém 
escolher. O curso natural das coisas é assim mesmo: tirano, ditatorial. De caprichos opressores e 
contingentes. E o que faz possível se deixar levar é não saber de fato que se está sendo levado. O meio 
ainda está invisível, e só o que se tange dele é saber que ele existe. Nada mais. 
 
Liah se esquecera do Cuco. 
 
Abandonara o tempo para descobrir o espaço.  
 
Do alto da parede, o Cuco só fez passar.  
Acrônico.  Em silêncio.  
Até aquele dia.  


