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        Virgilio não gostava de ler. 

Pior ainda: O Virgilio odiava ler. 

É certo que a palavra “odiar” é demasiado forte, horrível, mas… era a realidade. 
Ele próprio o dizia e reconhecia, sem rodeios. 

- Odeio ler. 

E não arredava dali. 

Na verdade, tudo começou um dia, há muito tempo, quando, recém-saído do 
infantário, a professora lhe disse:  

- Virgilio, vais ler este livro. 

Ele perguntou: 

- Porquê? 

E a professora deu um grito: 

- Porque eu disse e acabou! 

Daquilo que se lembrava, essa foi a origem mas, evidentemente, nem tudo 
residia na sua rebeldia natural. Não gostava que lhe dissessem para fazer as coisas 
porque sim. Queria que lhe dessem um motivo lógico. É verdade que a ideia de ler 
nunca o cativou, mas bastou que a professora lhe desse aquela ordem: resolveu 
embirrar com os livros. Eram grossos – até os mais finos lhe pareciam grossos, como se 
tivesse anorexia na vista - estavam cheios de letras, de palavras que não entendia – e 
como não lia, ainda as percebia menos, como é óbvio - e contavam histórias que não 
lhe despertavam a mínima atenção. Também não lhe interessavam as histórias dos 
filmes que via na televisão mas, pelo menos, nos filmes não tinha de imaginar nada; 
mostravam-lhe tudo e, ainda por cima, ouviam-se tiros, havia perseguições e… 

Ler era como estudar.  

E era preciso estudar, mesmo que fosse por necessidade, para aprender, não 
ser um ignorante, arranjar um diploma para encontrar trabalho e todas essas coisas. 
Concordo. Só que ler não era nenhuma necessidade. O pai não lia livros. A mãe não lia 
livros. E não havia nada de errado com eles, pois não? Trabalhavam como loucos para 
ganhar a vida como qualquer família, e pronto.  
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Claro que o pai lhe dizia as coisas do costume: 

- Estuda, Virgilio, estuda, ou vais ser burro como eu, que não tive as tuas 
oportunidades. Ai, se pudesse voltar atrás e começar tudo de novo!  

O Virgilio estava convencido de que todos os adultos diziam isso. Voltar atrás? 
Começar de novo? Ter de ir à escola? Só se estivessem malucos, de certeza! 

Ser pequeno era uma seca. 

Toda a gente gritava, ordenava, mandava, e nós tínhamos de obedecer sem 
protestar. 

Se não fosse tão comprida e, por outro lado, não tivesse a certeza de que não ia 
entender nada, teria lido a Declaração dos Direitos Humanos para saber se aquilo que 
o obrigavam a fazer era legal ou não. Como, por exemplo, ler. Semelhante tortura 
mental não podia ser boa. 

E como não era o único a pensar assim, deduzia que não estava de todo 
desencaminhado.  

Tirando alguns espertinhos, pelo menos um terço da turma dele pensava o 
mesmo, de forma mais ou menos oculta. 

Por isso, quando a professora, a Senhora Professora Esperanza, lhes disse o que 
disse, foi a revolução. 

- Este trimestre vamos ler este livro e depois o autor vem cá para falar 
connosco. 

Meia dúzia de rapazes e raparigas da turma ficaram muito emocionados. Iam 
ver um escritor em carne e osso. O Virgilio pensava que todos os escritores estavam 
mortos ou, então, que eram muito velhos, velhíssimos, e que já tinham um pé na cova. 
Ou seja, ficou surpreendido com a notícia. Provocou-lhe uma certa curiosidade que 
disfarçou. Na mesma situação encontrava-se outra dúzia de rapazes e raparigas. 
Olharam uns para os outros sem dizer uma palavra. O resto protestou. Teriam 
protestado da mesma maneira mesmo que a professora acabasse de lhes anunciar 
outra coisa, só para a contrariar e aborrecer.  

À saída, houve comentários para todos os gostos.  

- Deve ser um chato, de certeza. 

- Pois, um velho careca, barrigudo, de bengala e com cara de poucos amigos, a 
falar sobre as tretas do costume.  

- Que chatice! 

A María, como sempre, era positiva. 

- Pelo menos não vamos ter uma aula, não é? 
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Não podiam deixar de reconhecer que tinha razão. 

O livro que tinham de ler era dos “grossos”. E sem desenhos. Uma chatice. Ao 
Virgilio até o facto de ter de ir à livraria comprá-lo o incomodou. Esteve quase para 
propor ao melhor amigo, o Tomás, que o comprassem a meias e o partilhassem. No 
entanto, a Senhora Professora Esperanza, que sabia muito bem como as coisas eram, 
disse-lhes que os queria ver a cada um com o seu livro na mão. Não havia escapatória.  

Tinham três meses para o ler. Todo o tempo do mundo. 

Poucos dias depois, a meia dúzia de entusiastas que esperava a visita do 
escritor ansiosamente já comentava e discutia aspectos do romance, que tinham 
gostado muito, que o escritor escrevia bem, que a história era fascinante.  

O Virgilio olhava para eles como se fossem seres de outro mundo. 

Um mês depois, o livro continuava em cima da sua secretária, em casa. A 
Senhora Professora perguntava aos reticentes e eles diziam que “o estavam a ler”. 

- Mas como se pode demorar um mês a ler um livro? 

- A uma página por dia… 

A Senhora Professora Esperanza ficava pálida. 

- Uma pá… pá… página por dia? 

Dois meses depois, o Virgilio continuava sem tocar no livro.  

Era dos poucos que ainda não o tinham terminado. 

E cada vez mais colegas, quando concluíam a leitura, se manifestavam 
entusiasmados e emocionados com ela. 

Começou a sentir curiosidade, mas apenas isso. 

Assim, sem se aperceber, entraram no terceiro mês. 

O escritor daria a sua conferência dali a uma semana. 

Nessa noite sentiu-se encurralado, furioso, cheio de amargura porque tinha 
coisas mais importantes e interessantes para fazer, mas lá pegou no maldito romance 
e começou a lê-lo.  

Uma página. 

Duas. 

Nem se apercebeu. Quando chegou à terceira já estava seduzido. 

Não entendia algumas palavras, mas não perdeu tempo a procurá-las no 
dicionário. Preferia sublinhá-las e procurá-las depois. Não conseguia parar. Era 
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trepidante, divertido, frenético, excitante e, além disso, a história pareceu-lhe 
fascinante. Muito bem pensada e ainda melhor contada. Aquele escritor era um génio. 

Um solitário, de certeza, mas um génio, sem dúvida. 

A excepção que confirmava a regra porque, quanto ao resto, ao resto dos 
autores, o Virgilio continuava a pensar que eram terrivelmente aborrecidos, tal como 
os livros que escreviam.  

Quando a mãe o foi chamar para jantar, disse-lhe que não tinha fome. 

A mãe pôs-lhe de imediato a mão na testa para ver se tinha febre.  

Jantou contrafeito e, depois, não quis ver televisão. Voltou para o quarto para 
terminar de ler o romance. Então, foi a vez de o pai lhe perguntar o que se passava, se 
as coisas estavam a correr assim tão mal na escola que ele se sentia obrigado a portar-
se bem de repente para não ser castigado em Junho. Quando lhe disse que estava a ler 
um livro fantástico, o pai ficou boquiaberto.  

- Este rapaz… - comentou, exibindo um sorriso para a esposa. Ainda faremos 
dele alguém. 

Nessa noite, tiveram de apagar a luz do seu quarto e de lhe arrancar o livro das 
mãos, porque não parava de ler nem um segundo. Acabava uma página e começava a 
seguinte com avidez. Concluía um capítulo e mergulhava no seguinte disposto a saber 
como prosseguia a história. Apercebia-se da agilidade da narração, de quão bem 
descritas estavam as personagens, da excitante progressão da trama e de que os 
capítulos, ao serem muito curtos, incitavam a não parar. Ah, sim, o escritor sabia-a 
toda, mas era um tipo fantástico! Fantástico!  

De certeza que tinha ganho todos os prémios havidos e por haver, incluindo o 
Nobel.  

Por que é que não faziam filmes de romances como aquele, em vez dos 
disparates que via diariamente na televisão?  

No dia seguinte, levou o livro para a escola. 

Continuou a lê-lo no intervalo.  

E à noite, em casa, repetiu a cena do dia anterior. O pai até pegou no livro para 
ver o título, não fosse tratar-se de algo mau. Ficou bastante impressionado. 

- Quem diria – suspirou -. E pensar que custa pouco mais de dois maços de 
tabaco, que é o que eu fumo por dia.  

O pior foi que, mesmo antes do último capítulo, o obrigaram a apagar a luz. 
Protestar não lhe serviu de nada. De nada. 
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Por isso, esperou um pouco e, quando os pais se deitaram, acendeu outra vez a 
luz e devorou as últimas cinco páginas do romance, aquelas onde tudo se resolvia, 
tudo enquadrava, tudo encaixava.  

Ao fechar o livro, sentiu pena.  

De o ter acabado. 

Claro que podia voltar a lê-lo. 

O Virgilio deitou-se na cama, de novo às escuras, e a sua mente encheu-se de 
imagens, recapitulando cada acção, os diálogos, a intensidade daquele romance 
maravilhoso.  

Estava muito excitado. 

Apesar disso, adormeceu imediatamente.  

Sonhou que era ele o protagonista da história.  

Os dias que passaram entre esse momento e a chegada do escritor viveu-os 
com a maior das expectativas. Queria conhecer a pessoa que tinha sido capaz de 
escrever algo assim. Porém, para salvaguardar a sua imagem nem sequer disse ao 
Tomás que já tinha lido o romance. Não fosse ele pensar coisas estranhas.  

Por um lado… incomodava-o ter de reconhecer que o livro era muito bom. 

Embora, por um livro… 

No dia em que o escritor foi à escola a fazer o colóquio, o Virgilio sentou-se na 
primeira fila.  
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  escritor não era velho, nem careca, nem tinha barriga, nem tinha cara de 
quem estava cheio de dores, nem bengala. Era totalmente o contrário: tinha cinquenta 
anos, uma enorme juba que herdou dos seus dias de hippie e de roqueiro, era muito 
magro, sorria, estava sempre a brincar e vestia-se de maneira informal. 

Em vez de se sentar na cadeira, atrás da mesa onde supostamente daria a 
conferência, sentou-se em cima da mesa. Transmitia uma grande energia. Quando 
começou a falar, foi como se a sua voz fustigasse o ar. Passados cinco minutos, ao 
Virgilio e aos amigos já lhes doía a mandíbula de tanto rir. No entanto, dez minutos 
mais tarde, reinava um silêncio sepulcral, pois não queriam perder pitada daquela 
torrente verbal. Quase nem se aperceberam de quão rápido passaram os minutos 
daquela hora.  

E dizia coisas muito interessantes. 

E dizia-as com um sorriso nos lábios. 

Quanto mais sérias, profundas ou fortes, mais sorria. 

- É um tipo sério – sussurrou o Pedro, que estava ao seu lado.  

É verdade. Os adultos eram tão aldrabões, que encontrar alguém honesto, 
autêntico…  

O que dizia o escritor não soava a lengalenga, nem a mentira, nem a aulas, nem 
a dogmas, nem a nada que não fosse a naturalidade com que contava tudo.  

Incluindo o facto de “ler”. 

- Que querem que lhes diga? A mim, ler salvou-me a vida, porque nasci pobre, 
gago e, segundo as pessoas, era um inútil. Não me lembro de nada do que estudei, 
mas lembro-me de tudo o que li. E ler todos os dias é como tirar três cursos. Além 
disso, ler é mágico. Um livro é como um CD, um filme, um jogo de vídeo. É puro 
entretenimento, só que diferente. 

Estalou a polémica. Alguém lhe perguntou por que é que ler era tão 
importante, e então ele expôs uma teoria peregrina:  

- Reparem, quando vejo um filme na televisão não deixo de me sentir um 
bocado idiota porque, assim que começam a dar os anúncios, sei que meio milhão de 
pessoas vai fazer chichi, e outro meio levanta-se para fazer um telefonema, preparar 
uma sandes ou o que quer que seja. E isso de fazer chichi quando a televisão 
“manda”… mesmo que tenha vontade, faz-me sentir idiota. Em contrapartida, ler um 
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livro é puro individualismo, um acto de amor completo, porque estamos sozinhos com 
o livro. É muito difícil que alguém leia o mesmo livro ao mesmo tempo, embora não 
seja impossível, mas é quase impossível que leia a mesma página, e é absolutamente 
impossível que, mesmo que o faça, sinta a mesma coisa. Essa é a chave. Se não 
sentimos nada, estamos mortos.   

E prosseguiu, dizendo que, tal como os carros precisam de gasolina para andar 
e os seres humanos de comida para existir, também os carros precisam de óleo de seis 
em seis meses para estarem lubrificados, e acrescentou que o único óleo que ele 
conhecia capaz de lubrificar a mente era a leitura. 

Convenceu muitos, embora os reticentes… 

- Eu prefiro jogar futebol, ver um filme na televisão, os jogos de vídeo… - 
insistiu o Gonzalo. 

Deu-se uma enorme discussão, mas o escritor não se zangou nem se tornou 
mais chato por isso. Disse que cada qual tinha o direito de ser livre e de escolher a sua 
vida, mas que não conseguia deixar de se sentir triste sempre que alguém lhe dizia que 
não gostava de ler. 

Ou, pior ainda, que odiava ler. 

O Virgilio corou um pouco.  

Depois de ter gostado tanto do livro, sentia-se um pouco estranho, culpado. 

Será que o escritor tinha outros livros parecidos? 

Será que conhecia romances tão interessantes quanto o seu? 

Quando a conferência terminou e após uma grande ovação ao esgotado autor, 
a turma inteira formou uma fila para lhe pedir que autografasse os seus respectivos 
exemplares. O Virgilio esperou, pois queria ser o último, tal como a Mercedes e a 
Amparo, que pretendiam que o escritor lhes falasse da música e dos artistas que 
conhecia. Disposto a perder o recreio, o Virgilio ficou para trás. Quando o homem se 
dispunha a abandonar o auditório, abordou-o com a melhor das suas determinações, 
embora não fosse preciso demasiada para que o escritor continuasse a falar como se 
nada fosse. 

Parecia adorar. 

- Desculpe, só queria dizer-lhe que o seu livro é fantástico – foi a primeira coisa 
que lhe disse a sós.  

- Fico contente. Penso que é um bom romance. 

- É fantástico – insistiu o Virgilio -. Eu que o diga. 

- Bem, pareces ser um especialista – alegrou-se o homem.  
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- Não, bem pelo contrário. É o primeiro livro que leio até ao fim e de que gosto. 

Falou com grande sinceridade e franqueza, como quem vai ao médico e lhe 
conta tudo. 

- Sendo assim, tenho pena – suspirou o escritor com o olhar triste. 

- É por isso que queria falar com o senhor – sossegou-o Virgilio. Quero que me 
diga nomes de romances seus tão bons como este, ou de outros autores.  

O autor do livro que “quase” mudou a sua vida ficou a olhar para ele com ar 
sério. 

- Não adianta de nada dizer-te uma dúzia de títulos meus – explicou-lhe – ou de 
outros escritores. Hás-de tropeçar num livro que não te grade e deixarás de ler outra 
vez.  

- Então, o que posso ler? – Quis saber o Virgílio. 

- Tu devias ler O Livro. 

- Que livro? 

- O Livro – repetiu enfaticamente.  

- Chama-se assim, “O Livro”? 

- Chama-se de muitas formas, mas esta é a mais simples. 

- E é bom? 

O escritor mostrou-lhe um dos seus sorrisos contagiantes. 

Pôs-lhe uma mão amiga no ombro.  

- Virgilio… tu és o Virgilio, não és? - Continuou quando este assentiu com a 
cabeça. O Livro é decisivo. Não se trata de ser bom ou mau. É algo mais. Se quando o 
terminares não estiveres motivado para continuar a ler até ao resto dos teus dias… é 
porque és um caso perdido. Também não se trata de um caso mágico, ou hilariante, ou 
emocionante ou maravilhoso. É apenas um livro, O Livro. E, ao que parece, é a altura 
certa para o leres.  

- Quem é o autor? 

- Não tem autor. 

- É anónimo? 

- Não é bem isso.  

Ao Virgilio tudo aquilo começava a soar-lhe um pouco estranho. 

- Vendem-no em qualquer livraria? 
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- Não – disse o escritor suavemente e com algum mistério. O Livro não se 
vende. 

- Então, se não se vende… 

- E para que servem as bibliotecas? O Livro apenas se pode ler na biblioteca 
pública. 

- Em qual? 

- Em qualquer uma. Entras, diriges-te ao bibliotecário ou bibliotecária, dizes 
que eu te enviei lá e que queres ler O Livro. Só isso. 

Não estava a brincar. Falava a sério. Era algo incrível e, apesar de soar um 
pouco estranho, o Virgilio soube que não havia mentira nas palavras do homem. 
Bastava olhá-lo nos olhos, sentir o calor da sua voz e a pressão daquela mão no seu 
ombro. 

Pela porta do auditório apareceram a Senhora Professora Esperanza e a 
Directora da escola, estranhando a demora do seu convidado. Ainda iam discutir com 
ele por o estar a importunar. E depois queixavam-se de que não demonstravam 
“entusiasmo” por nada.  

- Obrigado – disse ao escritor. 

- Eu é que te agradeço pelas tuas palavras, amigo. 

- Vou ler esse livro, prometo. 

- No fundo, nem sequer é preciso lê-lo – o homem deu um passo, afastando-se 
dele. - Há que senti-lo. 

O Virgilio ficou boquiaberto.  

- Ah… 

O escritor estendeu-lhe a mão. Apertou-lha. O seu sorriso envolveu-o como um 
manto. O rapaz sentiu-se muito bem, tranquilo, em paz.  

Depois, o autor deu meia volta e foi ter com as mulheres, que já estavam à sua 
espera para o convidarem para tomar qualquer coisa ou para o acompanharem até à 
saída da escola. 

O Virgilio ficou sozinho. 

Inquietamente feliz. 

Ou qualquer coisa do género. 

 

 



12 

 

 

 

 

Virgilio saiu da escola ainda emocionado com as palavras do escritor e, por isso, 
estava com a cabeça nas nuvens quando tropeçou com o Tomás. O amigo do peito 
estava à sua espera em cima do muro exterior da escola.  

 - Eh! – Chamou-o o Tomás ao ver que ia passar perto dele sem sequer lhe dirigir 
o olhar. 

 - Ah, olá! 

 - O que é que se passa? 

 - Nada, nada. 

 - Pois, mas ainda estás com pior aspecto que eu – O Tomás saltou para o chão e 
começou a caminhar a seu lado. – Também te apanhou sozinho, o Servando?  

 O professor de matemática era um dos “ogres” da escola.  

 - Não, não é isso – disse o Virgilio. – É por causa do escritor. 

 - Que homem tão fixe, não achas? – Disse o Tomás animado. 

 - Acho – reconheceu o seu amigo. 

 - Meio apanhado, mas isso deve ser típico dos artistas – manifestou com plena 
segurança o Tomás. 

 - Eu não acho que seja maluco – disse o Virgilio, -, mas é especial. Quando 
falava da vida e do amor, dos sentimentos e das emoções, de que temos de ser sempre 
nós próprios, de…  

 - Sim, claro. Isso diz ele porque já tem êxito e tudo lhe correu bem na vida. 

 - Um dia foi como nós, também teve doze anos, e já sonhava ser escritor – 
lembrou-lhe o Virgilio.  

 Ia falar-lhe de O Livro, mas depressa optou por ficar calado. Sem saber ao certo 
porquê. Lembrou-se de que o escritor lhe tinha dito que “já estava preparado para o 
ler”. Será que o Tomás também estava? 

 E se, afinal de contas, estivesse a gozar com ele, e a primeira bibliotecária a 
quem perguntasse pelo Livro o escorraçasse da biblioteca com maus modos?  

 Mais valia ficar calado. 
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 - Tenho de terminar o romance – ouviu resmungar o Tomás. – Todos dizem que 
é tão bom… Além disso, a Espe vai querer um trabalho para o teste, de certeza – 
suspirou abatido. – E depois acumula-se tudo, como sempre, e toca a reprovar, e a 
suportar o mau humor do meu pai, e a passar um Verão de cão!  

 - Tiveste algum problema com o Dom Servando? 

 - Um problema? Pior! Veio com ironias. Eu até acho que estava com ar de gozo. 
Apanhou-me e disse-me: – o Tomás preparou-se para fazer uma das suas excelentes 
imitações do professor de matemática – Meu caro, não vou perder tempo a falar 
consigo, nem lhe vou lembrar que dois mais dois não são cinco, nem coisa que o valha. 
Vou apenas tentar saber se você tem cérebro, ou seja, se vale a pena que me digne a 
ler os seus testes ou não. Por isso, decidi pô-lo à prova. Se for capaz de resolver o 
enigma que lhe vou apresentar, este trimestre tem positiva, não devido ao seu 
contributo para a matemática, mas por ter cabeça. Sempre é melhor que nada. 

 - A sério? – O Virgilio alucinava. 

 - A sério, tal como te estou a contar – o Tomás dirigiu o olhar ao chão. – O pior 
é que já se encarregou de me lembrar que nunca ninguém resolveu o raio do enigma à 
primeira. Por isso, estou feito. 

 - Como? Tens aí o enigma? 

 - Tenho de lhe entregar a solução amanhã de manhã. 

 - Deixou-te levá-lo para casa? 

 - Deixou. 

 - Então é canja! – Exclamou o Virgilio. – De certeza que alguém encontra a 
resposta. 

 - Achas que alguém é capaz de resolver isto? 

 E mostrou ao amigo um pedaço de papel que tirou do bolso, com cinco figuras 
belamente desenhadas. 

 

 

 

 O Virgilio contemplou-as como se fosse uma salgalhada sem sentido. 

 - Que é isto? – Atreveu-se a perguntar. 

 - Isso digo eu! – Lamentou o amigo. – Tenho de adivinhar qual é a figura que 
falta, a seguinte por essa ordem. Para o Servando é “lógico”, como é óbvio, mas a mim 
isto parece-me uma autêntica parvoíce. Pior do que aqueles hieróglifos egípcios do 
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museu que fomos ver no mês passado! Sei lá eu qual pode ser a figura seguinte! Estou 
a olhar para ele há um bom bocado mas, quanto mais o observo, mais absurdo me 
parece!  

 - E disse-te que ninguém…? 

 - O que achas? Tive de aguentar o seu sorrisinho a dizer-me que é tão fácil, que 
o facto de que ninguém o ter resolvido demonstra bem a degeneração da raça 
humana! Na sua opinião, deixámos de pensar! 

 O Dom Servando era muito Dom Servando. 

 Ao pé dele, a Senhora Professora Esperanza era um anjo da guarda. 

 - Não sei o que dizer – solidarizou-se o Virgilio com o colega. – É verdade que 
parece muito complicado. E o pior é que o mais certo é ter um truque qualquer, uma 
estupidez.  

 - Sim, isso é o que mais me custa. Amanhã vou ter de aguentar as graçolas dele 
sobre o meu cérebro e, ainda por cima… vou reprovar! Até parece mentira que o meu 
avô continue a dizer-me que “esta é a melhor etapa da vida” e que “oxalá pudesse 
voltar à infância”! Sim, claro! 

 A dor ressumava-lhe pelos olhos, pela voz e por cada gesto das suas mãos 
desocupadas, uma vez que tinha os livros na mochila que levava às costas, o que o 
fazia caminhar curvado como se fosse um caracol com patas. O Virgilio tinha sorte, 
pelo menos nesse dia. Ia de mãos a abanar, pois tinha deixado a pasta no cacifo da 
escola.  

 - Bem, já o memorizei – disse com pouca convicção o Virgilio. – Se me lembrar 
de alguma coisa… 

 - Está bem – preparou-se para o pior o Tomás.  

 Não se podia dizer que o amigo fosse um herói da matemática.  

 Tinham chegado ao lugar onde ambos se costumavam separar para 
regressarem às suas respectivas casas, embora às vezes dessem primeiro uma volta 
pelo parque que se encontrava no meio das suas ruas. De facto, nesse dia nenhum dos 
dois tinha actividades extracurriculares. Ainda dispunham de uns quinze ou vinte 
minutos.  

 Contudo, o entusiasmo não era muito.  

 Principalmente o do Tomás. Tudo o que o Virgilio desejava era descobrir, o 
mais depressa possível, qual era a biblioteca que estava situada mais perto da sua 
casa. 

 - Até amanhã – despediu-se. 
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 - Vou até ao parque ver se resolvo este enigma – declarou o amigo num tom 
empenhado e exageradamente orgulhoso. – Não imaginas como eu gostava de chegar 
amanhã com o problema resolvido e de o pespegar à frente do nariz do Sevas!  

 Separaram-se numa esquina. O Tomás caminhou para a esquerda. O Virgilio 
para a direita. Tinha pena do pobre Tomás. No entanto, às vezes não havia mesmo 
nada a fazer. Como arranjar água no deserto ou fazer germinar uma semente em cima 
de uma pedra? 

 Impossível. 

 Embora mais impossível ainda fosse a ideia de ele ter lido um livro e, ainda por 
cima, de ter gostado de o fazer, e que agora andasse à procura de uma biblioteca para 
ir lá buscar outro… 

 - Há cada coisa! – Sorriu, perplexo. 

 Se chegasse cedo a casa e a mãe conhecesse alguma biblioteca perto, ou o 
vizinho do quinto andar, que lia muito, se calhar ainda teria tempo de requisitar o tal 
livro, O Livro, e de o começar a ler.  

 Claro que talvez tivesse de se inscrever e de pagar uma jóia, ou assim. 

 Se assim fosse, o pai dir-lhe-ia que não estava para gastar mais dinheiro. 

 Não fazia a mínima ideia de como funcionavam as bibliotecas.  

 Nunca tinha ido a nenhuma. 

 Ia a atravessar a rua, mergulhado nos seus pensamentos, quando, de repente, 
ao levantar a cabeça, no mesmo lugar por onde passava todos os dias quatro vezes, 
duas quando ia para a escola e duas quando regressava a casa, viu o letreiro, discreto 
mas evidente, ornamentado com pomposa magnificência, tão bonito e cuidado que 
nem podia acreditar.  

 Uma biblioteca. 

 E estava bem visível. Assim: 
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O Virgilio ficou boquiaberto. 

Sentia-se entusiasmado, feliz, e nem sequer se deteve a pensar naquele 
extraordinário acaso, pois a vida era mesmo assim, cheia de coincidências e de 
surpresas, e atravessou a rua disposto a aproveitar os quinze minutos que lhe 
restavam antes de ter de voltar para casa. 
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   biblioteca parecia um lugar muito agradável. 

 Fresca, acolhedora, tranquila e, devido à hora ou a qualquer outra razão, livre, 
vazia. Quase pensou que não estava lá ninguém e que os leitores entravam e saiam 
dali a seu bel-prazer, depositando e requisitando livros sem qualquer entrave. 

 Afinal de contas, sempre suspeitara de que as pessoas que liam livros eram 
bastante estranhas. 

 No entanto, estava lá alguém. 

 Viu-a quando os seus olhos se habituaram à penumbra. 

 Uma mulher. 

 Devia ter uns trinta, quarenta ou cinquenta anos. Não tinha a certeza porque, 
no que dizia respeito à sua capacidade de adivinhar a idade dos adultos, sempre se 
enganava e metia o pé na poça. Como muitos miúdos e miúdas da sua idade, o Virgilio 
achava que todos os que tinham mais de vinte anos eram “adultos”. Bem, a sua prima 
Elisa ainda não tinha feito dezoito anos e era mais adolescente que… E, para piorar as 
coisas, pelos vistos não havia um critério uniforme. 

 A senhora dava a impressão de estar muito concentrada a apontar para alguma 
coisa num ficheiro, por isso não reparou logo nele. Enquanto o Virgilio se aproximava 
do balcão, olhou furtivamente e com ar pasmado em seu redor.  

 Era alucinante. 

 Ali havia milhares e milhares de livros, antigos e modernos. As suas lombadas, 
de todos os tamanhos, brilhavam com imensas cores e letras impressas. Quase ouviu 
vozes a chamar por ele. E pensou ver clarões, como se fossem semáforos. A ideia de 
que alguém já pudesse ter lido aquilo tudo sobressaltou-o. E mais ainda o facto de que, 
por detrás de cada obra, se escondesse o talento, o génio e o rosto invisível de uma 
pessoa capaz de a ter escrito, pacientemente, palavra a palavra, letra a letra. 

 Tal como o amigo, o escritor. 

 Estranhos loucos aqueles homens e mulheres que dedicavam a vida inteira a 
contar histórias aos outros.  

 A biblioteca era quadrada e tinha três andares, mas tratava-se de um espaço 
único. Os livros ocupavam as estantes das quatro paredes do chão até ao tecto do 
terceiro andar. Dois corredores metálicos, unidos entre si pelas respectivas escadas em 
caracol, rodeavam os dois andares superiores, e havia escadas de mão para poder 
aceder aos volumes das estantes mais altas. No centro do andar inferior havia uma 
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dúzia de mesas rectangulares com candeeiros individuais para os leitores. O tecto, de 
vidro trabalhado, era o mais bonito que o Virgilio já vira. Ao olhar para ele, abismado, 
quase nem se apercebeu de que já tinha chegado ao espaço onde se encontrava a 
bibliotecária. Uma senhora bastante redondinha. 

 A mulher olhava para ele com ar crítico. 

 O Virgilio deteve-se à sua frente. 

 E, de repente, não soube o que dizer. 

 Pedia “O Livro”, assim, sem mais? Voltou a invadi-lo a primeira dúvida: e se o 
escritor estivesse a gozar com ele e a única coisa que pretendesse era rir-se às custas 
dele por ter lido tão pouco? Bem, melhor dizendo, por não ter lido nada.  

 Preparou-se para correr em direcção à porta se as coisas não lhe corressem de 
feição. A experiencia dizia-lhe que fugir a tempo não tem nada a ver com a honra 
quando se trata de salvar a pele.  

 - Boa tarde – ouviu-se dizer a si próprio. 

 Muito cortês. 

 - Boa tarde, o que desejas? – Perguntou-lhe a bibliotecária. 

 - Um… livro – titubeou o Virgilio. 

 - Que livro? 

 Era séria, mas não antipática. Era profissional.  

 Muito profissional. 

 - Quero… - O Virgilio engoliu saliva. – Quero O Livro. 

 Não teve de explicar nada. Disse-o de forma precisa e concreta. “O Livro”. 

 A senhora mudou de cara. 

 Pôs-se em pé. 

 O Virgilio esteve quase para fazer o que tinha pensado, fugir, mas sentiu-se 
como se o tivessem pregado ao chão.  

 - O Livro? – Repetiu ela com algum mistério. 

 Teve vontade de gritar, mas conteve-se e disse apenas: 

 - Sim. 

 - Quem te enviou? 

 Podia dizer-lhe? 
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 Disse-lhe: 

 - Enviou-me o escritor. 

 Os olhos da bibliotecária cintilaram como luzinhas. Os seus lábios curvaram-se 

levemente para cima, como se as comissuras dançassem nos extremos. A sua voz 

emitiu ecos musicais quando perguntou: 

 - Ele? 

 - Bem… sim, ele – assentiu o Virgilio. 

 Estava à espera de que ela olhasse para o ficheiro, ou que se levantasse para ir 
buscar o estranho livro, ou que lhe pedisse os seus dados, ou que lhe dissesse que 
tinha de se inscrever como leitor ou… 

 Não aconteceu nada disso. 

 - Ali ao fundo – apontou ela. 

 O Virgilio virou a cabeça. Não a tinha visto, mas na verdade, ao fundo havia 
uma porta com um letreiro que não conseguia ler dali. Uma porta e nada mais. 
Vacilou, ainda inseguro, mas ao olhar de novo para a senhora viu-a sorrir com uma 
estranha ternura, com uma lufada de amor que parecia sair-lhe do peito. Dava a 
impressão de que se sentia muito feliz. 

 - Obrigado – disse ele. 

 - De nada – voltou a sentar-se sem deixar de o acariciar com os olhos. 

 - Vou…? 

 - Sim, sim, força – convidou-o. 

  - Posso voltar amanhã se já for tarde ou tiver de fechar. 

 - Eu nunca fecho. 

 As suas pupilas cintilaram outra vez. 

 O Virgilio não esperou mais. A atitude da bibliotecária deixou-o perplexo, mas o 
importante é que tinha dado com O Livro. Não só existia como estava em qualquer 
biblioteca, tal como lhe tinha dito o escritor. Incrível. 

 Acontece cada coisa! 

 Caminhou em direcção à porta indicada com passos ainda hesitantes e 
inseguros. Olhou para trás duas vezes, deparando sempre com o rosto confiante, feliz 
e doce da bibliotecária vendo-o avançar. Concentrou-se no seu objectivo. Quando, 
finalmente, conseguiu ver letreiro rótulo da porta, abriu os olhos. A frase era das mais 
simples. 
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 Dizia: 

TUDO O QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA SE SER UM GRANDE SER HUMANO RESIDE AQUI 
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Não sabia se devia entrar. Que podia haver do outro lado? Qual seria a única 
coisa que fazia falta para se ser uma boa ou uma grande pessoa?  

 O Livro? 

 Seria isso? 

 Se tudo não passasse de uma manobra para lhe tentar impingir uma 
enciclopédia…!  

 Levou a mão ao puxador da porta e rodou-o para baixo. A folha de madeira 
cedeu sem ter de a empurrar. Espreitou lá para dentro. 

 Primeiro não viu nada, porque estava tudo às escuras, mas quando abriu mais 
um pouco foi nascendo uma luz que nem sequer sabia de onde vinha. Foi então que 
viu alguma coisa. No centro do quarto, muito pequeno, havia uma mesa e uma 
cadeira. E, em cima da mesa, um livro. 

 Um livro grande, enorme e grosso de capa dura. 

 A sua cor chamou-lhe imediatamente a atenção, mas também se sentiu atraído 
pela sua presença. Era como se tivesse uma voz interior que gritava, alvoroçada. O seu 
coração batia muito depressa. 

 Afinal, ninguém lhe ia vender nada. Realmente tinha encontrado… O Livro. 

 Mas que livro? 

 Entrou no quarto, agora iluminado. Nem se apercebeu de que a porta se 
fechava nas suas costas, como se tivesse um esticador invisível. De repente, era como 
se aquela obra especial o atraísse como um íman. Encurtou a pouca distância que o 
separava dela, contendo a respiração. Quando chegou em frente à mesa e conseguiu 
ler o título, sentiu-se outra vez um pouco decepcionado.  

 Estava escrito com letras diferentes: 
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 - Bah! – Sentia-se decepcionado.  

 Um livro para meninos pequenos. Um abecedário ou qualquer coisa do género. 
Porventura pensavam que ainda estava no infantário? Esperava algo muito melhor, um 
romance de aventuras, de mistério, de ciência e ficção, mas aquilo… 

 Ia dar meia volta, apesar da curiosidade. Estava disposto a ir embora, irritado. 

 Contudo, por muito que a sua mente tivesse dado a ordem, os músculos não 
lhe obedeceram, ou talvez tivesse sucedido o contrário. 

 Olhou para o livro. 

 Chamava por ele. 

 Seria possível algo tão absurdo?  

 Podia ouvir a sua voz, não no exterior, mas no interior. Uma voz cálida, 
enfeitiçante, cheia de magia. Uma voz que chamava por ele e que o obrigou a 
aproximar-se de novo da mesa.  

 Afagou com a mão a capa do livro. 

 “O fabuloso mundo das letras”. 

 O que tinham de fabuloso as letras? 

 A capa era ainda mais quente que a voz, sedosa, agradável ao tacto. Agora, a 
voz já não falava com ele. Gritava-lhe. 

 “Abre-me”!  

 O seu dedo indicador roçou o rebordo, fez uma leve pressão para cima. Muito 
leve. 

 Mal a capa se abriu um milímetro, emergiu ela um clarão de luz.  

 Assustou-se e deixou-a cair.  

 Que asneira! 

 Sentia-se ridículo, mas também hipnotizado. 

 Voltou a pôr o dedo indicador no rebordo e repetiu a acção. Nesse momento, a 
capa do livro abriu-se mais dois ou três milímetros. A luz tornou-se mais forte. Era 
branca, pura. Uma luz que convidava a continuar.  

 Levantou um pouco mais a capa.  

 E, à medida que a luz crescia e aumentava em intensidade, as paredes do 
quarto começaram a desvanecer-se.  

 Pela segunda vez deixou cair a grossa capa do livro. 
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 Estaria a sonhar? 

 Pensava ter visto alguma coisa para lá delas, como se se tivessem tornado 
transparentes ou se tivessem esfumado sem explicação, tornando-se invisíveis. E, no 
lugar onde outrora estiveram as paredes, surgiu uma coisa parecida com … um 
bosque? Um jardim?  

 Aquilo tinha truque, de certeza. 

 O Virgilio deixou de pensar palermices. 

 Respirou fundo. 

 E abriu a capa de uma só vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 udo mudou subitamente. Foi como uma explosão de energia a libertar forças 
ocultas e muito poderosas, tão fantásticas que a única coisa que o Virgilio conseguiu 
fazer foi permanecer quieto, muito quieto, não exactamente assustado, mas 
impressionado.  

 Não sabia o que se estava a passar. 

 Não fazia a mínima ideia do que tinha acabado de fazer.  

 A única coisa certa era que, de facto, as paredes do quarto se desvaneceram de 
repente e, em vez do espaço acanhado e pequeno situado nos confins da biblioteca, 
viu-se rodeado de um autêntico vergel, de um grande jardim repleto de flores e de 
plantas, com uma vegetação tão exuberante e agreste que se perdia por todos os 
lados, até para cima, quase não deixando ver o Sol lá no alto.  

Porque, para lá das flores e das plantas, brilhava um Sol radioso que anunciava 
o mais azul dos céus, ligeiramente enfeitado por algumas nuvens brancas de puro 
algodão celestial.  

O Virgilio contemplou tudo boquiaberto.  

A cadeira, a mesa e O Livro também tinham desaparecido.  

Passou um segundo. Passaram dois segundos. Passaram três segundos. Mais ou 
menos. 

O Virgilio acabou por expulsar o ar que, sem dar por isso, tinha retido nos 
pulmões.  

- Isto não pode estar a acontecer – sussurrou em voz alta. 

De repente, fez-se luz na sua cabeça e foi como se tivesse recebido uma 
descarga eléctrica.  

Claro! Estava numa cabine de realidade virtual! Nem mais nem menos! Um 
quarto armadilhado! Um óptimo truque, sem dúvida, mas nada mais que isso! 

Realmente as bibliotecas eram mais divertidas do que pensava. 

Sentiu-se aliviado. 

O que devia fazer era tirar o capacete ou procurar a saída, ou…  

Levou as mãos à cabeça. Não tinha nenhum capacete…  

E, quanto à saída… Que saída?  
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Ali não havia nada, apenas aquela sensação de bem-estar, o silêncio agradável, 
as flores e as plantas agitando-se ao suave compasso de uma brisa tranquila. 

Realmente, se se tratasse de realidade virtual o efeito era muito bom, 
excelente. 

- Eh! 

Nada. Também não gritou muito alto. 

- Eh! – Aumentou o tom de voz. 

Tudo na mesma.  

Deu um passo. A terra era firme, mas fofa. Os aromas das flores fustigaram-lhe 
a membrana pituitária. O que menos se podia sentir ali era medo ou receio e, por isso, 
não sentiu nenhuma sensação negativa. Pouco a pouco, o seu corpo e mente foram-se 
sintonizando com tudo aquilo. 

O fascinante universo recém-aparecido ao abrir o livro.  

O Livro! 

Teria alguma coisa a ver com…? 

“O fabuloso mundo das letras”. 

- Eh! – Chamou pela terceira vez.  

 A única resposta foi o roçagar das flores e das plantas quando a brisa aumentou 
ligeiramente. Era como estar dentro de um oceano de cores e de sensações naturais. 

 O Virgilio passou o olhar, ainda transtornado, por tudo aquilo que o rodeava. 
Encontrava-se numa clareira daquela exuberância e, à sua frente, abria-se um caminho 
de terra que desaparecia um passo à frente, serpenteando por entre a vegetação. O 
caminho nascia ali, precisamente no lugar onde se encontrava.  

 Por isso, deu o primeiro passo. Sem pensar. 

 Se havia um caminho haveria, certamente, um ponto de chegada qualquer. 

 Não se precipitou, nada de correrias. Passo a passo, com cautela. Não fazia 
ideia de onde podia estar. Talvez noutra dimensão? Talvez. Já tudo era possível 
quando o quarto, a biblioteca e a própria cidade tinham desaparecido. 

 Talvez acordasse de um momento ao outro e tudo não passasse de um sonho, e 
se achasse de novo tranquilo, na cama. 

 O Virgilio sonhava muito. 

 Ou seja, se fosse um sonho queria aproveitá-lo, se não… 

 Fantástico.  
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 Nunca lhe tinha acontecido nada parecido.  

 Caminhou um pouco, embora… era estranho, ali a sensação de tempo não era a 
mesma. Optou por despreocupar-se. Quando acontece uma coisa sem explicação o 
melhor é deixar-se levar. Mais tarde ou mais cedo aconteceria alguma coisa nova. 
Qualquer coisa.  

 Estava a pensar nisso quando, de repente, numa curva do caminho, tropeçou 
com a porta.  

 Era grande, de madeira, antiga, senhorial, e estava instalada mesmo a meio do 
caminho, sem estar presa a nenhuma parede ou muro. Apenas a porta.  

 E, nela, gravadas com uma formosa perfeição, as letras do abecedário.  
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 Não tinha necessidade de tentar abrir a porta, que dava a impressão de ser 
muito pesada. Preparou-se para dar a volta pela esquerda, que parecia o lado mais 
desimpedido.  

 Então, ouviu a voz.  

 - Eh! Eh! Será possível? Onde pensas tu que vais?  

 Quase deu um salto, tamanho foi o susto. O que menos esperava ouvir era uma 
voz humana.  

 Procurou saber de onde vinha. 

 Primeiro, não viu nada. Depois, mesmo do outro lado, perto da parte direita da 
porta, avistou o que sem dúvida era uma guarita de pedra, quase oculta pela 
vegetação. Pela única janela espreitava um homenzinho tão magro, que lhe pareceu 
um ramo seco com olhos. Usava um boné com a palavra PORTEIRO escrita numa 
plaquinha de metal, e um casaco tão verde como a vegetação que o rodeava. 

 Até que enfim, alguém.  

 Aproximou-se dele. 

 - Olá – hesitou mais inseguro ao observá-lo de perto.  

 Tinha aspecto de ser picuinhas, a cara séria, o olhar incomodado. 

 - As portas são para entrar por elas, mas primeiro há que abri-las – repreendeu-
o o homem.  

 Estava zangado.  

 - É que eu não sabia… 

 - Não sabias, não sabias! – Olhou para o céu. – Aqui ninguém sabe nada, por 
favor! Posso saber de onde vens?  

 - Eu… 

 Ia indicar apontar para trás das costas, mas foi interrompido mais uma vez. 

 - Bem, a mim não me importa de onde vens. Estou aqui para saber para onde 
vais – espetou-lhe o homenzinho. 

 O Virgilio observou-o fixamente. 

 - Não sei para onde vou – reconheceu. 

 - Como é que não sabes para onde vais? – A sua descrença fez com que o boné 
lhe dançasse na cabeça. – Toda a gente sabe para onde vai!  

 - Pois eu não. 
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 - Valha-me Deus! Outro! 

 - É que estava a ler um livro… bem, ia lê-lo e… 

 - Ah! Estavas a ler O Livro? 

 - Estava.  

 - Então não há problema. Só duas perguntas.  

 Tirou uma caderneta velha e gasta de algum sítio debaixo da janela. Abriu-a, 
passou a língua pelos lábios e perguntou-lhe:  

 - Sim… Vejamos. Como te chamas? – E esclareceu: - É uma questão de controlo, 
percebes?  

 - Virgilio. Chamo-me Virgilio. 

 - Bem, nunca conheci nenhum Virgilio. Está bem. Quantos livros leste na vida? 

 - Quantos livros li na vida? – O Virgilio ficou pálido.  

 - Sim, já sei que ninguém sabe ao certo, mas não se trata de dizer o número 
certo. Mais ou menos aproximado, caramba.  

 - Eu… 

 - Vá lá, vá lá – apressou-o o homenzinho. – Não tenho todo o tempo do mundo. 
As pessoas pensam que só porque estou aqui não faço nada, mas estão muito 
enganadas, e de que maneira! Este é um trabalho de muita responsabilidade, de 
imensa responsabilidade! Depois, formam-se filas e há reclamações e tudo isso, por 
favor!  

 O Virgilio olhou para o caminho. Filas? 

 - Mais de cem, menos de mil? – Tentou ajudá-lo o porteiro. – A avaliar pela tua 
idade, diria que… 

 - Um. 

 - Um? 

 - Um. 

 Nem podia acreditar. Esbugalhou de tal maneira os olhos, que o boné quase lhe 
tombou para dentro das pupilas.  

 - Estás a dizer que só leste… um livro inteiro na tua vida? 

 - Sim, porquê? – O Virgilio, envergonhado, baixou a vista. 

 - Oh, céus! – O homenzinho pôs uma cara de grande angústia. – Outro DESSES! 
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 Disse-o em maiúsculas, sublinhando a palavra.  

 - É que… 

 - Cala-te! Cala-te! – Agora, o porteiro olhava para ele fixamente, embora sem 
perder o seu desolado mau humor. – Ao menos gostaste do livro que leste?  

 - Sim, muito. 

 - De quem era? 

 - Da mesma pessoa que me aconselhou a ler O Livro. 

 - Está bem. É muito bom, sim senhor. Suponho que estás aqui por isso mesmo. 
Faz-nos sempre muita propaganda. Por isso, tenho de te deixar entrar – suspirou meio 
resignado, meio conformado, quase satisfeito. Depois, tirou uma letra do mesmo sítio 
de onde tinha tirado a caderneta, mostrou-lha e perguntou-lhe: - Que letra é esta? 

 

 

 - E – disse o Virgilio. 

 - E esta? – Mostrou-lhe outra.  

 

 - N – disse o Virgilio sem perceber nada. 

 Muito bem. Continua. 

 Pôs-lhe uma terceira à frente dos olhos. 

 

  

 - T. 

 Aquilo era um teste, ou quê? 

 - E esta? 

 

 - R – respondeu o Virgilio.  

 - Vamos à última, que letra é? 

 

 

 - A! – Respondeu o Virgilio chateado. – Conheço as letras! 



32 

 

 O porteiro parecia não compreender o motivo de tanta irritação. 

 - Já está – disse.  

 - Já está? 

 - Sim, anda. 

 O Virgilio percebeu logo. 

 E.N.T.R.A 

 “Entra”. 

 - Ouça, mas… 

 - Eu já terminei o meu trabalho, por isso não me venhas com coisas. Isto cansa 
muito – deteve-o o homem. – Não querias entrar? Então já podes entrar. Adeus! 

 E depois de se apoiar com os cotovelos na janela, pôs a cabeça entre as mãos, 
fechou os olhos e adormeceu.  

 Estava ferrado no sono.  

 De tal forma, que começou a ressonar passado um segundo. 

 O Virgilio pestanejou ainda mais alucinado, sem saber o que fazer. 

 Depois, olhou para a porta. 

 Estava aberta. 

 Por isso, entrou e seguiu o seu caminho.  
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 ão teve de andar muito. Mais ou menos cinquenta metros depois, não em linha 
recta, mas serpenteando pelo meio da vegetação, encontrou-se em frente de uma 
esplanada onde havia um muro enorme no meio, muito alto, quase até ao céu, e muito 
largo, uma vez que se perdia de vista praticamente para a direita e para a esquerda. 
Para passar para o outro lado havia um arco, e o caminho seguia. 

 O muro estava cheio de palavras. 

 Dezenas, centenas, milhares de palavras diferentes e escritas de muitas formas. 

 Aproximou-se dele. Apenas uns metros antes de chegar viu, num dos lados do 
caminho, uma pedra com a seguinte inscrição:  

MONUMENTO ÀS PALAVRAS MAIS FORMOSAS 

 E por baixo, em letras mais pequenas: 

TU TAMBÉM PODES ESCREVER A TUA. 

 Havia um marcador. 

 O Virgilio pegou nele. Depois, aproximou-se do impressionante muro e leu 
algumas das palavras.  
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 Como saber se a palavra que escolhesse não estaria já escrita? 

 Foi nesse momento que viu o computador. 

 Encontrava-se ao pé do muro e, como é óbvio, servia para tirar a dúvida que 
acabava de ter. Ajoelhou-se em frente do computador e teclou: MÚSICA.  

 Esperou. 

 A resposta chegou num abrir e fechar de olhos. 

 “Palavra não escrita no painel. Foi aceite. Pode escrevê-la. Muito obrigado pela 
sua colaboração”. 

 Ficou contente. Não sabia exactamente porquê mas… ficou contente. Participar 
em alguma coisa, ser parte de alguma coisa, supunha sempre deixar uma pequena 
marca. Estivesse onde estivesse – o que ainda ignorava, - a sua palavra ficaria ali para 
sempre.  

 E escreveu num canto do muro, toscamente: 

 

 

 Afastou-se para olhar para ele e, então, as letras, toscas, de criança, 
começaram a mudar, a sofrer uma mutação interior, exterior. Foi como se a parede 
ganhasse vida, como se entrasse numa nova dimensão. Durou apenas uns segundos, 
mas quando as letras deixaram de mudar e de se mexer a sua palavra brilhava com 
uma intensidade maravilhosa, e surgiu perante ele assim:  

 

 

 O orgulho que o Virgilio sentiu quase o fez gritar. 

Ainda tinha o marcador na mão e, por isso, resolveu fazer uma experiência. 
Então, por baixo da palavra aceite, escreveu outra: 

 

 

 Conteve a respiração. Um, dois, três segundos. 

 Só. 

 As letras daquela palavra começaram a derreter, a evaporar, a desaparecer, e o 
muro não só as expulsou, convertendo-as em nada, como também parecia lavar-se 
sozinho, purificando a zona que tinha sido ocupada pela palavra. Em menos de dez 
segundos não permanecia nem um rastro da sua permanência ali.  
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 O Virgilio levantou a cabeça. 

 Começava a dar-se conta de que, estivesse onde estivesse, aquele era de 
certeza um lugar extraordinário. 

 E vivo.  

 Essa sensação foi a que o fez falar em voz alta outra vez, tal como no início. 

 - Eh! 

 Nada. 

 - Está aí alguém? 

 Silêncio. 

 Deixou o marcador no lugar, olhou para a sua formosa palavra pela última vez e 
passou por baixo do arco aberto no muro, retomando o caminho, o único que parecia 
haver naquele universo tão peculiar.  

 Desta vez, calculou que já teria andado uns cem metros, no mínimo, embora 
permanecesse aquela sensação de que, ali, o tempo e as distâncias não contavam 
muito. Cem ou duzentos metros, que importava? Tudo aquilo era paz. Contentava-se 
com olhar para a natureza, para as flores, para as plantas, com o facto de se sentir 
bem. De vez em quando aparecia uma borboleta, ou um pássaro cruzava o ar à sua 
frente, ou tinha de dar um salto para não pisar um formigueiro. Assim tão fácil. Não 
fazia nem frio nem calor. Nunca se sentira tão bem em nenhum lugar.  

 Chegou a uma das já habituais curvas do caminho e, depois… 

 Outra esplanada. 

 Mas diferente, melhor dizendo, parecia uma praça grande, circular, fechada por 
uma sebe. No centro havia muitos sinais que apontavam para meia dúzia de caminhos 
que iam dar a todas as direcções, incluindo aquela de onde ele vinha. 

 - Bem, sempre é melhor que nada… - suspirou. 

 Se soubesse onde se encontrava exactamente poderia regressar. 

 Ao quarto? À biblioteca? 

 Cada vez que pensava em quão insólito era aquilo tudo… 

 Os sinais eram muito bonitos, como tudo ali. Não eram simples paus com uma 
tábua escrita. Estavam muito bem trabalhados e as letras gravadas nos letreiros eram 
fantásticas, tão ou mais bonitas que as da porta guardada pelo minucioso porteiro. 

 Letras. 

 Apenas letras. 
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 Letras extraordinárias, tal como aquele mundo único.  

 Aproximou-se dos sinais. 

 Para onde ia? 

 A “Porta Grande”, como é óbvio, era o sítio por onde tinha entrado, uma vez 
que a seta do sinal apontava para o lugar onde tinha desaguado na praça. O mais 
lógico, no entanto, era seguir o caminho que ia para o “Centro” e procurar alguém que 
o informasse. No entanto, o do “Zoo” chamou-o à atenção.   

 Um jardim zoológico num sítio assim? 

 Como seria? 

 O Virgilio adorava os animais, mas os pais não lhe deixavam ter um cão em 
casa. 

 Se se despachasse, podia dar uma vista de olhos rápida. Muito rápida. Afinal de 
contas, um jardim zoológico, por muito fantástico que fosse, não deixava de ser um 
jardim zoológico, não é?  

 Elefantes, tigres, talvez golfinhos… 

 Mexeu-se inquieto, nervoso. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deixou de dar voltas ao assunto e encetou o caminho, só que desta vez não foi 
a andar, desatou a correr em direcção ao jardim zoológico e ao bosque, uma vez que 
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as setas indicavam que se encontravam na mesma direcção. Desejou que o jardim 
zoológico estivesse situado antes do bosque, para não se fazer demasiado tarde. 

 As horas!  

 Nem se atreveu a olhar para o relógio. Quando entrou na biblioteca contava 
apenas com quinze minutos, mas já devia estar ali há muito mais tempo. A mãe ficava 
muito aborrecida quando ele se esquecia das horas e chegava tarde nos dias de escola. 
Dizia-lhe sempre que, pelo menos, teria de passar primeiro por casa para lhe dizer olá 
e só depois, se quisesse e pudesse, poderia ir brincar um pouco no parque. 

 O Virgilio parou e decidiu olhar para o relógio. 

 E, aí sim, abriu os olhos como se fossem pratos. 

 - Oh, não! – Exclamou.  

 Estava avariado! Marcava a mesma hora de quando entrara na biblioteca! Que 
azar! 

 Levantou a cabeça sem saber o que fazer, e foi então que o viu. 

 Outro letreiro. 

 No entanto, podia jurar que não se encontrava ali uns segundos antes. 

 Dizia: 

O TEMPO NÃO EXISTE  

QUANDO ESTÁS A LER 

 

 Bem. O relógio estava parado e agora aparecia aquele letreiro tão gráfico. 

 Pura coincidência? 

 Não, nada acontece por acaso. O vizinho, o Dom Torcuato, que era a pessoa 
mais inteligente que conhecia, costumava dizer-lhe precisamente isso, que nada é por 
acaso, que tudo na vida estava relacionado, connosco e com os outros, e que as coisas, 
por mais absurdas que pareçam, sempre têm um sentido.  

 De repente, começou a perceber. 

 De alguma maneira, por mais estranho que parecesse, estava a ler o livro da 
biblioteca. 

 E o tempo… tinha deixado de existir? 

 Olhou para o letreiro. 
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 - O Tomás nem vai acreditar quando lhe contar – suspirou. – Tenho de o trazer 
aqui para que o veja com os seus próprios olhos. 

 Essa ideia animou-o. O fabuloso mundo das letras parecia muito interessante. 

 Melhor ainda, fascinante. 

 Continuou a andar, até que retomou a corrida. Estava de novo a transitar por 
uma zona de densa espessura, mais ou menos como a da entrada. Se calhar as 
distâncias eram maiores do que pensava. Por que é que os sinais nada diziam a este 
respeito?  

 Uma curva, outra, agachou-se para passar por baixo de uns ramos, saltou por 
cima de outros. 

 Até que encontrou outro letreiro. 

 Não, o jardim zoológico não estava situado antes do bosque, pelo contrário. 
Primeiro, o bosque. O letreiro dizia-o com toda a clareza: 
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  Virgilio levantou a cabeça. Por cima dos matagais e das flores, mesmo atrás da 

curva seguinte, espreitavam os ramos das árvores. Primeiro não percebeu por que é 
que se anunciava com tanto pormenor a existência de um bosque. Depois de ver o 
letreiro e de vislumbrar os ramos, franziu o sobrolho.  

 Mais uma vez, foi apanhado de surpresa.  

 Avançou uns metros, devagar, sem ver por onde andava, os olhos postos no seu 
objectivo. A surpresa aumentou até se converter em assombro quando deixou o 
último matagal atrás de si.  

 Era um bosque, sim, mas um bosque formado por… 

 - Ena! – Exclamou, boquiaberto. 

 Que outra coisa podia ser? 

 E acedeu a ele através de uma passagem que havia na densa cancela arborizada 
que o rodeava.  

 

 

 

 Se aquilo era o bosque, como seria o jardim zoológico?  

 E como seria o resto daquele mundo?  

 Passeou entre as árvores. Os pássaros, que brincavam nos seus ramos, 
cantavam muito felizes, livres. Algumas representavam claramente uma letra, e era 
quase um jogo descobrir a qual se pareciam as outras. Toda a sua força se manifestava 
na personalidade de cada uma, se é que se pode dizer que uma árvore tem 
“personalidade”. Flutuava uma estranha e mágica vida entre elas, como se naquele 
lugar se unissem as duas formas mais importantes da essência humana, a natureza e o 
saber.  

 O tacto das árvores era agradável, rugoso, como o de qualquer árvore, mas 
também cálido, muito cálido. Ao tocá-las, o Virgilio tinha a impressão de sentir o que 
havia no seu interior.  

 Ao abraçar a que parecia um R, sentia um suave “rrrrrrrrrrrrr” no seu coração, e 
ao acariciar a que se assemelhava a um M, expandia-se no seu espírito um delicado 
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“mmmmm” cheio de evanescentes sonoridades. Quase podia jurar que as letras, 
melhor dizendo, as árvores, estavam vivas.  

 Por isso, falou com elas. 

 - Olá! 

 As árvores em forma de O, de L e de A agitaram os seus ramos de forma apenas 
imperceptível.  

 O vento? 

 - Tudo bem? – Disse o Virgilio. 

 E, desta feita, quem moveu os ramos foram o T, o U, o D e o O. 

 Era demais. 

 Estavam a responder-lhe! 

 - Onde estou? 

 Custou-lhe “ler” a frase inteira, porque se mexeram muitas, embora 
sincronizadamente, uma atrás da outra.  

 “N.O.B.O.S.Q.U.E.D.A.S.L.E.T.R.A.S”. 

 - Já sei que este é o bosque das letras! – Respondeu o Virgilio. – O que eu quero 
saber era onde estamos, tanto o bosque quanto eu!  

 Não houve resposta. Nem sequer soube se as árvores o observavam a ele ou se 
se entreolhavam. Apesar da sua imobilidade podia intuir-se a vida que havia nelas, e 
esta era uma percepção mais do que real.  

 O Virgilio aproximou-se de uma árvore em forma de V, embora se parecesse 
pouco à inicial do seu nome. Não se distinguia muito do U, por exemplo. O V era a letra 
de que mais gostava, não só por ser a sua, como também por representar o símbolo da 
vitória quando se levantava a mão com os dedos indicador e médio esticados. Vitória e 
paz. 

 - Olá, V – disse-lhe.  

 Ao pousar a mão sobre ela, sentiu que a árvore estremecia. 

 Tinha lido em algum lugar que, quando se abraça uma árvore, recebe-se toda a 
sua energia. Não se trata de um roubo, nada disso. Apenas somos impregnados dela, 
pois a árvore está em contacto com a terra e, além do mais, é um ser vivo, a rainha da 
natureza.  

 O Virgilio nunca tinha dado um abraço a uma árvore.  

 Por isso, fê-lo.  
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 Abraçou a árvore V com todas as suas forças. 

 E soube que era verdade, porque foi como se recebesse a mais energética das 
correntes. Sentiu-a invadir todos os músculos do seu corpo como se estivesse a realizar 
uma corrida de obstáculos, a navegar pelo seu sangue, a estalar na sua mente e no seu 
coração, fazendo-lhe cócegas no estômago, eriçando-lhe os pêlos do corpo. Nunca se 
tinha sentido daquela maneira.  

 Ao separar-se da árvore, caiu uma gota de resina do seu ramo mais alto, 
suavemente, devagar, quase como se flutuasse. O Virgilio abriu a palma da mão e 
apanhou-a sem a deixar chegar ao chão.  

 Não era uma lágrima. 

 Era uma prenda. 

 - Obrigado – sussurrou à árvore V. 

 Uma brisa delicada fez-se sentir de repente para agitar os ramos de todas as 
árvores do bosque. 

 O Virgilio fechou a mão, deixando que a gota de resina se impregnasse dela. 
Não era pegajosa, mas suave, como um creme a penetrar-lhe na pele. 

 Teria ficado ali muito mais tempo, muitíssimo mais tempo, mas ainda não sabia 
se o seu relógio estava avariado ou se, como dizia o letreiro anterior, “O tempo não 
existe quando estás a ler”. Além disso, se o bosque das letras era assim, como seria o 
jardim zoológico? A vontade de descobrir isto aumentou na mesma geométrica 
proporção da sua impaciência natural.  

 - Tenho de ir embora – despediu-se. 

 “A.D.E.U.S”, disseram as cinco árvores.  

 Sim, teve muita pena de abandonar o bosque, mas conformou-se. Procurou o 
caminho, que atravessava a densa sebe do outro lado do lugar por onde entrou e, 
quando lá chegou, contemplou-o pela última vez. Quem sabe se, mais tarde, no 
regresso, não voltaria a passar por ali, embora alguma coisa lhe dissesse que não, que 
tudo aquilo era único.  

 Fascinante, mas único.  

 Mal retomou a caminhada pelo caminho de terra, a vegetação voltou a ser a 
mesma de antes. O aroma do ar era maravilhoso, o mais saudável que alguma vez 
respirara. E não apenas devido ao facto de provir da natureza onde se encontrava, mas 
por mais qualquer coisa. Aquele era um ar que cheirava a limpo, a vitalidade, a 
liberdade.  

 O caminho alargou-se de repente e, uns passos mais à frente, chegou a um 
cruzamento. Havia quatro sinais que já conhecia, pois eram iguais aos da praça grande. 
À frente, o do Zoo; atrás, o do Bosque; à esquerda, o da Porta Grande; e à direita, o do 
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Centro. O Virgilio seguiu em frente. Queria ver aquele jardim zoológico. Não imaginava 
como podia ser um jardim zoológico no Mundo das Letras. 

 Desta vez, fez um teste. Se antes, quando olhou para o relógio, lhe apareceu 
um letreiro sem saber de onde com uma frase alusiva ao que lhe estava a acontecer ou 
a pensar, talvez agora encontrasse outro se… 

 - Quanto tempo falta para chegar ao jardim zoológico? – Perguntou em voz 
alta. 

 Olhou à sua volta. Nada. 

 Bem, era o mais lógico. 

 Os letreiros e os sinais não apareciam assim do nada, da terra.  

 Deu meia dúzia de passos. E quando virou à esquerda, passando uma das 
muitas curvas do caminho, desta vez bastante larga, tropeçou nele. 

 Outro letreiro. 

FALTE O QUE FALTAR, 

DESFRUTA DA PAISAGEM, 

POIS CHEGARÁS DE QUALQUER FORMA 

 

 Incrível. Ali tudo estava vivo ou, pelo menos, reagia como se estivesse. 

 Porque, por acaso, por acaso… não pensava que fosse.  

 As letras das mensagens eram normais. Não tinham nada a ver com as letras 
dos sinais do Mundo das Letras. Parecia que a própria terra estava a falar com ele. 

 - Quantos são dois mais dois?  

 Mais de cinquenta metros depois, soube que não ia haver nenhuma resposta 
para a sua estupidez.  

 Por isso, concentrou-se em fazer aquilo que lhe dizia o último letreiro: desfruta 
da paisagem. Uma paisagem que mudava de forma progressiva, que se tornava menos 
agreste enquanto ladeava o caminho, cada vez mais larga, convertida, agora, quase 
numa rua. Dos dois lados, e de longe a longe, foi encontrando bancos de pedra ou 
madeira para se sentar, fontes de uma das quais bebeu água pura e cristalina, muito 
boa, caixotes do lixo para que ninguém deitasse nada para o chão… embora 
continuasse sem ver ninguém por ali, pracetas e largos com mais bancos, para fazer 
piqueniques ou passar um tempo, e postes de luz que, tal como era de esperar, 
também tinham forma de letras, algumas excelentemente trabalhadas e lavradas, que 
ficou a observar, extasiado.  
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 Nunca imaginara nada tão belo… feito de letras, as mesmas letras vulgares e 
normais que enchiam os livros. 

 Cada poste de luz era uma obra de arte, única e especial. Havia muita luz 
porque o dia brilhava com um Sol esplêndido no céu, por isso, nenhum se encontrava 
aceso, e por mais que se esforçasse, não conseguiu imaginá-los. No entanto, eram 
postes, lavrados com o mimo de um grande artista de acordo com a inspiração retirada 
de cada letra. Compreendeu por que é que estavam ali quando viu uma placa de 
mármore com o nome do lugar:  

 

AVENIDA  

DA LUZ 

 

  Fosse pela luz do Sol ou pela dos postes à noite, a Avenida da Luz converteu-se 
no melhor passeio que deu ao longo da sua vida. Claro que, tendo em conta que não 
gostava de passear, porque o aborrecia, compreendeu que também não era nenhum 
especialista em lugares formosos, fosse qual fosse o seu nome. A professora de 
história e geografia, às vezes, dizia-lhes que, quando caminhassem pela rua, 
levantassem a cabeça e olhassem para as casas, para os seus pormenores, para a sua 
verdadeira cara, fossem velhas ou novas. Na opinião dela, as pessoas perdiam a parte 
mais bonita das suas existências por não se aperceberem de que ela esta aí, mesmo à 
mão de semear.  

 Ele próprio não se tinha apercebido de que tinha uma biblioteca tão perto de 
casa.   

 O que continuava a chamar-lhe a atenção era o facto de aquele lugar ser tão 
inóspito, de estar tão vazio. Ninguém em lado nenhum. 

 Como seriam os habitantes dali? 

 Letras? 

 Isso, sim, seria fantástico. Demasiado.  

 Bem, até o poste com o V de Virgílio era impressionante. 

 Estava tão extasiado a olhar para os postes e a desfrutar da paisagem que, se se 
tivesse distraído, teria passado por baixo do seguinte letreiro sem o ver. Ali, a rua 
tornava-se de imediato mais estreita e, adornando um arco circular, pôde ler, por fim, 
o nome do seu destino.  
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Não parecia haver controlo das entradas ou uma bilheteira. Nada de nada. Nem 
se viam animais, por agora.  

Por agora. 

E se vivessem em liberdade? 

Se ali as árvores eram capazes de comunicar, o que poderiam fazer os animais?  

Bem, nenhum animal tinha forma de letra. 

 Ou tinha? 

 Quase morreu de tanta impaciência, por isso não pôde continuar a caminhar 
sem pressa. Esta voltou subitamente. Esqueceu a paisagem e desatou a correr. Não 
demorou muito a ver, uns metros mais adiante, o que parecia ser a entrada para um 
recinto maior, talvez outra esplanada. Entrou, e foi como se entrasse, uma vez mais, de 
cabeça noutra dimensão.  

Quase perdeu a respiração. 

 Os animais. 

 Livres, soltos, diferentes. 

 Formavam o mais estranho alfabeto que alguma vez imaginara. 

 Caminhou devagar entre eles, olhando para todos os lados. Deparou-se com os 
seus olhos sorridentes e felizes, olhos que não temiam nada. Viviam em liberdade e 
estavam a brincar. Acima de tudo, brincavam. De repente, o veado que formava parte 
de um Q afastou-se aos saltos e enroscou-se com uma gazela para criar um S, ou o cão 
que fazia parte de um W afastava-se para ficar quieto e adquirir o aspecto de um I de 
olhar lânguido, enquanto o W sem ele voltava a ser um N, virando-se ao contrário. Por 
isso, não se moviam apenas como qualquer ser vivo, também o faziam para criar novas 
formas escritas.  

 Um jardim zoológico.   

 E as mais irrequietas e mutáveis das letras.  

 O Virgilio aproximou-se do cão. Passou-lhe a mão pela cabeça e o animal 
mexeu a cauda. Depois, lambeu-o. Aproximou-se um camarão, abrindo e fechando as 
tenazes e agitando as antenas. O rapaz não teve medo, pelo contrário, apertou-lhe a 
tenaz direita como se fosse um aperto de mão. Dois passos à frente, uma lebre que 
estava muito sossegada a pensar na maneira como ia subir para cima de um pavão, 
para tentar formar qualquer letra inimaginável, cheirou-o. O pavão abria e fechava a 
cauda luminosa com orgulho. Como a lebre caiu algumas vezes, acabou por saltar para 
cima de um ramo e criou um radiante X. Do ramo saiu um faisão a voar.  

Os animais foram-no cercando. 
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 O Virgilio era uma novidade para eles. 

 Há pouco tempo, não queria sair do Bosque da Letras. Agora, queria ficar para 
sempre no Jardim Zoológico.  

 Era como se tudo fosse seu!  

E quando ia ajoelhar-se para continuar com as carícias e deixar que eles o 
lambessem e esfregassem os lombos contra o seu corpo, ouviu a voz. 

 A primeira voz desde que deixara o porteiro na Porta Grande. 

 - Eh, amigo, não lhes dês de comer! Está bem? 
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uase lhe parou o coração com o susto.  

Já estava tão habituado a não ver ninguém por ali, a pensar e sentir que estava 
sozinho, que aquilo que menos esperava era, precisamente, ouvir uma voz humana e 
que no jardim zoológico houvesse alguém.  

Mas quem? 

Olhou para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Nada. Os 
animais, no entanto, olhavam para um lado, todos, abanando a cauda, agitando a 
orelhas ou eriçando os pêlos da nuca em sinal de alegria e satisfação.  

Reconheciam aquela voz. 

O Virgilio também olhou na mesma direcção que eles.  

E viu-o, por fim.  

Era um homem baixinho, mais ou menos do seu tamanho, e muito 
rechonchudo, como se fosse a soma de vários oitos ou zeros pegados. Tudo nele eram 
círculos: a cabeça, o corpo, os braços e as pernas. E também os olhos, a boca, o nariz. 
Círculos dentro de círculos. Oitos sobrepostos e unidos. E, como se não bastasse, 
ostentava um chapéu de coco negro e uma sobrecasaca vermelha, justa, por cima de 
umas calças verdes florescentes. Sendo tão chamativo, é de estranhar que não o 
tivesse visto antes. É claro que, se calhar, tinha acabado de sair de detrás da árvore 
onde se encontrava apoiado.  

Vê-lo sorrir deixou-o mais tranquilo. 

Claramente amigável.  

- Olá – cumprimentou o Virgilio. 

- Olá, tudo bem? – Cantou a voz altissonante do aparecido. 

- Não estava a incomodar os animais – quis deixar bem claro. 

- Oh, já sei! Se fosses perigoso eles já tinham intuído e não seriam tão 
carinhosos contigo. Quando se tem bom coração, os animais apercebem-se.  

 Chama-se “adrenalina”. O Virgilio já sabia. Era algo que permitia aos animais 
saber quais as intenções que uma pessoa tinha para com eles. Tinha-lho explicado, um 
dia, o seu tio Eudaldo.  
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O homem era tão ou mais curioso quanto o porteiro da entrada, embora 
houvesse qualquer coisa nele… Parecia um pouco mais ilustre, um pouco mais… 
alguma coisa. Não soube explicar com precisão.  

- Anda, aproxima-te – fez-lhe um sinal. 

O Virgilio obedeceu-lhe. Os animais não se mexeram e, antes de voltar à sua 
principal actividade, brincar, acompanharam os seus passos com o olhar triste porque 
se ia embora.  

Brincar e brincar formando letras e mais letras. 

Letras cheias de vida. 

- Quem és tu? – Perguntou o Virgilio ao chegar ao pé do aparecido.  

- Como, quem sou eu? Como, quem sou eu? – Não o disse com ar carrancudo, 
apenas surpreendido. – Sou o Presidente da Câmara, quem querias tu que eu fosse? 

- O Presidente da Câmara? – O Virgilio arregalou os olhos. 

- Sim, o Presidente da Câmara, porquê? – Insistiu a redonda personagem tão 
bondosa. – Todas as cidades têm um Presidente. Esta é a Cidade das Letras, capital do 
Mundo das Letras, e eu sou o Presidente. Nem mais. Se isto fosse um reino, eu seria o 
rei. Mas não é um reino. Por isso, sou o Presidente.  

- E onde estão as pessoas? 

- As pessoas? – O senhor Presidente olhou à sua volta. – Não sei. Aqui não há 
ninguém.  

- Refiro-me às… - que raio de conversa era aquela? O Virgilio pensou que, 
depois de tudo, estava a ficar maluco. – Refiro-me às pessoas da cidade ou aos 
habitantes deste lugar. 

- Que estás a dizer? – A máxima autoridade cruzou os braços, embora sem 
deixar de sorrir. – Parecem-te poucas pessoas a quantidade de letras que há? 

- As letras não são… - olhou para os animais e calou-se. 

- Meu Deus, Meu Deus! – Exclamou o homem com voz melodiosa. – Ainda me 
vais dizer que isto está vazio, vazio! Em que cabeça oca cabe uma coisa destas? Ainda 
bem que tenho estado a seguir-te para te observar.  

- Ah tem? 

- É claro, rapaz. Desde que chegaste. Vêm aqui ter muitos tontos perdidos. 
Imensos. Saem daqui como uns homenzinhos e umas mulherezinhas, assim, como te 
estou a dizer… Se eu te contasse! 

Era o que o Virgilio mais precisava. Que alguém lhe explicasse o que era aquilo 
e o que se estava a passar. 
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- Então, quem vive aqui? 

- Os que fazem parte do Mundo das Letras e os visitantes como tu. 

- Eu não vi mais ninguém. Estou sozinho.  

- Porque ainda estás a estudar, o ano ainda não terminou, e porque hoje não é 
um bom dia. Rectificou – levantou o redondinho dedo indicador da redondinha mão 
direita e pô-lo em frente ao nariz do Virgilio. – Sim, é um bom dia, um magnífico dia. 
Olha – apontou para o sol, radiante, e logo abarcou tudo o que os rodeava. – Mas 
refiro-me a que não é um bom dia para visitantes como tu. No Verão temos 
actividades, porque ninguém lê, e olha que no Verão há muito tempo para ler! Não 
achas? Por isso, um por um lado e outro por outro, lá se vão aproximando do Livro. 

- O Livro! – Exclamou o Virgilio. 

- Gostas? – Encheu-se de orgulho o Presidente. 

- Gosto, mas… 

- Deixa-te de mas, não sejas simplista. Ainda bem que há cada vez mais pessoas 
a ler e, por isso, menos burros à solta, com o perdão dos burros! – Olhou para o jardim 
zoológico com cautela. 

- Eu não leio muito e não sou nenhum burro – achou necessário defender-se.  

- Já sei que não lês muito, senão não estarias aqui – franziu a testa, minucioso, 
embora irónico, o Presidente. – De qualquer forma, é tudo uma questão de tempo, 
amigo. Para ti, agora, é como se nada fosse, estás no teu mundo muito sossegado 
porque não te apercebes, mas quando chegares aos trinta… isto estará vazio! – Pôs-lhe 
um dedo na testa.  

- Bem, uma pessoa disse-me exactamente o mesmo – resmungou o Virgilio.  

- O escritor. 

- Conhece-o? – Perguntou, surpreendido. 

- É claro que sim. É um grande amigo do nosso mundo – respondeu o 
Presidente. – É por isso ue nos manda muitos como tu. 

- Como eu? 

- Sim: indefinidos com potencialidade. 

- Eu não sou indefinido – voltou a sentir-se incomodado o Virgilio. 

O tipo era simpático, mas por muito que fosse Presidente… Tinha o seu 
orgulho.  

- Bem – piscou-lhe um olho, rasgando mais o sorriso. – És susceptível, eh?  
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- Não sou nada – quis mostrar-se indiferente e encolheu os ombros.  

- Como é que te chamas?  

- Virgilio.  

- Ah, muito bem. Soa… importante. Bem, já deves saber que houve um grande 
poeta latino, muito amante da natureza, diga-se de passagem, que se chamava assim: 
Virgilio. Foi ele que escreveu “A Eneida”.  

O Virgilio fez cara de póquer.   

E o pior é que se notou. 

- Não sabias – disse o Presidente. 

- Ainda estou a estudar – defendeu-se. 

A máxima autoridade daquele lugar passou-lhe uma mão amigável por cima 
dos ombros. 

- Anda, vamos dar uma volta – convidou-o. 

Gostava de passar mais tempo com os animais, mas não queria contrariar nem 
incomodar o senhor Presidente. Não tinha a certeza de se o seu sorriso perene era 
natural ou se, pelo contrário, era como o de qualquer adulto, que primeiro vem com 
muita cortesia e, depois… zás! Por isso, despediu-se do jardim zoológico mentalmente 
e deixou-se levar.  

Pouco depois, já estavam fora do jardim zoológico.  

E o rechonchudo mestre-de-cerimónias continuava com os braços em cima dos 
ombros do seu desconcertado convidado. 

Um Presidente da Câmara! 

Nem mais nem menos. 

Era o que faltava! 

Aquilo agradou-lhe menos. 

- Ouça, eu… - titubeou. 

- Tem calma, que isto é fantástico.  

- Eu sei, mas… - procurou um argumento para ir embora. 

- Aproveita, rapaz, aproveita. Não imaginas a sorte que tens por estar aqui. 
Garanto-te que é a coisa mais maravilhosa que podes imaginar. 

- Sim, mas a minha mãe deve estar à minha espera toda impaciente e quando 
eu chegar a casa vai bater-me. 
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- Como é que te vai bater? Será que ainda não percebeste que isto é… - 
procurou a palavra adequada – como se fosse outra dimensão? Aqui, o tempo não 
existe!  

- Ah, não?  

- Não!  

- Antes vi um letreiro que dizia isso. Bem, dizia que quando se está a ler o 
tempo não existe. 

- E é verdade – respondeu o Presidente. – Quando estás a ler um livro, o tempo 
desaparece. Bem, se gostares do livro, é claro. 

- Estou… a ler O Livro? 

- Estás.  

- Mas como, se não faço outra coisa senão caminhar, ver coisas, falar consigo? 

- Porque dizem que os livros se lêem mas, na verdade, o que acontece é que o 
leitor os sente. Isso torna-os especiais.  

- E eu, então, faço parte do livro, porque agora é como se estivesse dentro dele, 
não é? 

- Um bom leitor mete-se dentro daquilo que lê, é claro. 

Continuava desconfiado, embora tudo o que lhe acontecera desde a sua 
entrada na biblioteca era tão fantástico que… De repente, lembrou-se do relógio.  

Continuava parado na mesma hora. 

- O meu relógio não está avariado? – Perguntou. 

- Não.  

- A minha mãe não está à minha espera, preocupada com o meu atraso?  

- Não.  

- Claro – suspirou. Isto não pode ser verdade. Isto não me está a acontecer. Vou 
acordar a qualquer momento e vai ser segunda-feira, e ainda por cima adormeci, vou 
chegar tarde à escola e vou ter um teste e…  

- Tu és um pouco fatalista, não és? Além disso, que história é essa de estares a 
dormir? Uma asneira dessas só acontece nos romances baratos e nos filmes parvos, 
para que um autor cretino e sem recursos possa justificar o que quer que for. Tu não 
estás nem dormir nem a sonhar, pensa nisso. Saíste da escola, foste à biblioteca, 
abriste O Livro e ponto final.  

- Não é po… 



52 

 

- Cuidado! 

O grito fê-lo parar de falar e obrigou-o a dar um salto, muito cómico, por cima 
de uma letra que estava caída no chão. Nem a tinha visto, de tal maneira estava 
concentrado na conversa. 

E não era a única letra. O chão estava cheio delas. Todas caídas.  

 

 

 

 

- O que se passa? – O Virgilio alarmou-se. 

- É uma zona em obras – esclareceu o Presidente. 

- Aqui também há obras? 

Por todos os lados havia letras e mais letras, caídas, à espera que alguém as 
levantasse. Mas não se via nenhum operário. 

- O que achas? À mínima distracção minha, fica tudo de pernas para o ar. É o 
preço do progresso. 

- Pensava que já estava tudo como devia estar – disse o Virgilio. 

- Rapaz, nada dura para sempre, eternamente. Há que ir melhorando, 
ajustando, adaptando tudo aos novos tempos. E as palavras não são diferentes. Essa é 
a função das Academias da Língua embora, por vezes, haja pessoas que se antecipam e 
que adequam rapidamente a linguagem à realidade.  

O Virgilio pôs-se a fazer equilibrismo em cima das letras caídas. O Presidente 
deu saltos de forma graciosa. Dava impressão de que, se caísse, começaria a rebolar 
caminho abaixo, porque agora o carreiro seguia um curso muito suave em sentido 
descendente.   

Algumas letras até estavam amontoadas.  

O Presidente pôs-se a seu lado para o ajudar. Notava-se que o Virgilio não tinha 
muita experiência em saltar por cima de letras.  

- Por aqui, agora acolá. Põe um pé nesse buraco – orientou-o. Tem cuidado com 
esse “i”, não o pises – aproximou os lábios do ouvido dele e acrescentou: - Os “is” são 
muito rabugentos.  

- As letras também estão vivas? 
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- Claro que estão vivas! O idioma, qualquer língua e, como é obvio, as letras e 
as palavras que a formam, estão muito bem vivas. E, se quiseres, faz o teste: mete-te 
com uma letra ou com uma palavra e vais ver. Há palavras que… - o Presidente 
desatou a rir ao lembrar-se de alguma coisa. – No outro dia disseram a um FÁ que era 
muito baixo, e era uma nota musical! – Os risos converteram-se em gargalhadas. – 
Atirou-lhes com a 5ª sinfonia em Fá Maior, opus 17, de Klaus Schmit von Racassens 
para cima, e ficou todo inchado! Baixo? O raio da sinfonia durou duas horas!  

As gargalhadas provocaram-lhe uma congestão. Engasgou-se e passou de estar 
escarlate por causa delas, – ou seja, de um vermelho que combinava com a 
sobrecasaca, - a ficar escarlate devido à mencionada congestão. Mas não foi por isso 
que deixou de rir. Parecia o tipo mais feliz do mundo. 

Engraçado e tranquilo. 

Um adulto peculiar. E, ainda por cima, Presidente. 

O Virgilio virou a cabeça para olhar para a zona em obras, que já estava a ficar 
para trás, cheia de letras caídas pelo chão, imóveis. Ia de surpresa em surpresa, e não 
saía do seu assombro há algum tempo. E ainda não tinha visto quase nada.  

- E o senhor, como se chama? – Quis saber o rapaz. 

- Eu? Eu sou o Presidente, já te tinha dito. 

- Mas deve ter um nome. 

- Tenho, mas não interessa. No meu caso, não é relevante. Tu pertences ao 
mundo de fora, por isso é lógico que te chames Virgilio Fulano de Tal. Eu, não.  

- De certeza que tem um nome fantástico, mas não gosta de dizer qual é.  

- Por que é que, quando não lhes agrada alguma coisa, não lhes convém ou não 
a percebem arranjam sempre a explicação mais peregrina e absurda? Todos os nomes 
são bonitos, têm uma certa peculiaridade.  

- Eu não gosto de Virgilio – reconheceu. 

- Não gostas agora, porque querias ter um nome mais normal, como Juan, mas 
de certeza que o Juan pensa que o nome é tão normal, que seria excelente chamar-se 
Virgilio. E é assim. As pessoas não gostam nada de si próprias. Por isso, não é de 
estranhar que não gostem dos outros. Se lessem mais… É tudo uma questão de 
cultura, sabias?  

- O que é que a cultura tem a ver com isto? 

- Tudo é cultura, meu amigo – voltou a passar-lhe o braço por cima dos ombros. 
– Quando estiveres no carro com o teu pai e vires que o condutor do carro da frente 
atira uma beata pela janela, ou um papel, faz o teste. No primeiro semáforo, sais do 
carro e perguntas-lhe quantos livros leu na vida. A resposta vai ser muito simples: não 
lê. Dá-me um leitor e terei uma boa pessoa. Só quem não lê é capaz de deitar beatas 
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pela janela, sujeito a provocar um incêndio nas montanhas, ou plásticos que vão parar 
ao rio e ao mar, e matam peixes que depois não podem desovar a milhares de 
quilómetros de distância, provocando a morte de crianças em África ou na Ásia. É tão 
simples quanto isto.  

- Ou seja, todos aqueles que lêem são bons e os que não lêem são maus – 
resmungou o Virgilio. 

- Não sejas perverso nem dês a volta às coisas como te convém – censurou-o o 
Presidente. – As regras são iguais para todos embora, de igual modo, não são iguais 
para tudo. Há sempre excepções. Mas a cultura é a base daquilo que somos. Achas que 
lêem muitos livros as crianças que, seja pela razão que for, destroem coisas pelas ruas? 
Apreciar a vida é mais do que vivê-la ao máximo. Eu só digo o que é evidente: que ler 
faz de ti uma pessoa melhor e que, além disso, te obriga a pensar, a crescer, a 
amadurecer. Os aspectos mais terríveis do mundo, tal como a violência, a intolerância, 
o racismo… só há uma coisa que os pode vencer: a cultura. 

O Virgilio dirigiu o seu olhar para o chão. O discurso, apesar de correcto, 
parecia-lhe mais um sermão. Como “fraco leitor”, sentia-se culpado, afectado 
directamente por aquelas palavras. Não dizia que o senhor Presidente não tivesse 
razão, mas… pronto, fazia-o sentir-se culpado.   

Nem mais nem menos. 

Felizmente, passou por eles uma coisa que cortou o fio da conversa. 

- Olha quem vem lá! – A voz do Presidente mudou de tom e voltou a soar 
melodiosa.  

O Virgilio olhou para a frente.  

Duas palavras caminhavam pela vereda em sentido contrário. Parecia que as 
suas letras formavam ondas com o vento, embora não houvesse vento nenhum. 
Pareciam… como explicar? Bastante harmoniosas.  

- Fazem um par perfeito – disse o Presidente. 

E fácil de “ler”. 

 

 

 

Cruzaram-se com as duas. 

- Bom dia! – Desejou-lhe o senhor Presidente. 
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Não falaram. Limitaram-se a mexer a parte superior das suas seis letras como 

sinal de correspondência. Foi um movimento muito simples, mas revestido de nobreza. 

Depois, seguiram o seu caminho. 

- A senhora ELA é muito elegante, como pudeste observar – explicou o 

Presidente. 

Era de loucos. 

Só faltava ouvir falar o senhor ELE e a senhora ELA. 

- Onde vamos? – Perguntou o Virgilio. 

- Quero mostrar-te uma coisa – foi a breve resposta do seu companheiro. 

Notava-se que desfrutava imenso a fazer de anfitrião. 
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 m pouco mais à frente, voltaram a encontrar-se com uma bifurcação do 

caminho. Não tinham seguido a Avenida da Luz para se afastarem do jardim zoológico, 

tinham optado por um atalho à esquerda. Agora, o caminho formava um simples Y. 

Porém, o que era mais curioso era que, entre as duas opções, havia um letreiro vazio, 

sem nada escrito, e, no chão, nem mais nem menos que sete letras caídas: um A, um I, 

um O, um U, um P, um Q e um R. 

 - Outra vez! – Resmungou um pouco incomodado o rechonchudo homenzinho. 

– Caem sempre! Que pouca consistência!  

 O Virgilio contemplou as sete letras sem perceber lá muito bem o que se 

passava.  

 - Dizem que, como passa pouca gente por aqui e ninguém lê o letreiro, se 

debilitam – continuou o Presidente, explicando ao seu companheiro o porquê das 

letras estarem caídas. – Tudo serve de desculpa! 

 - Caem porque ninguém as lê? 

 - Claro. Uma letra só é feliz quando alguém a lê, tal como uma palavra, uma 

frase, um livro inteiro. Se ninguém ler uma coisa escrita, vai-se debilitando, perde a 

força – olhou para as letras, contrafeito. – Mas isto não justifica que um letreiro fique 

sem nada, era só o que faltava! 

 O Virgilio pensava que as letras iam levantar-se sozinhas para voltarem a 

ocupar o seu lugar no letreiro. Ali já esperava de tudo. 

 Todavia, as sete letras permaneceram onde estavam. 

 - Enfim – suspirou o Presidente, dando-lhe uma palmada nas costas - Vá, podes 

ser tu a colá-las. São adesivas.  

 - Sei lá eu o que dizia o letreiro! 

 - Não me venhas com histórias, usa a lógica! 

 O Virgilio engoliu a saliva. 

 A lógica? Com sete letras podem-se escrever muitas palavras diferentes! 

 - Não faço ideia – insistiu. 
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 - Por todos os agás! – O senhor Presidente ergueu a cabeça e ambas as mãos ao 

céu. – Não admira que estejas aqui! 

 - Não sou nenhum adivinho – queixou-se. 

 - Não é preciso ser adivinho! – O anfitrião abriu os dois braços rechonchudos. – 

Por onde achas que temos de ir, por aqui ou por ali?   

 Virgílio olhou para a esquerda. O caminho conduzia directamente a uma 

espécie de barranco. À direita, pelo contrário, penetrava pela vegetação em direcção 

ao centro do Mundo das Letras, ou, pelo menos, era isso que lhe dizia o instinto depois 

de se lembrar das indicações que estavam na primeira praça que viu. 

 - Pois… por aqui – assinalou a parte direita da bifurcação.  

 - Certo! – Aplaudiu o Presidente. – Vês? 

 O que é que eu disse?  

 Olhou de novo para as letras. E, então, percebeu tudo. 

 Sim, estava bem claro. 

 Pegou primeiro no P, depois no O, em terceiro lugar no R. Colocou-as no 

letreiro. Quando pôs a sétima letra, podia ler-se perfeitamente: 

 

 

 

O senhor Presidente aplaudiu-o com entusiasmo. 

- Muito bem – nos seus olhos brilhou algo parecido a um orgulho paterno. – 

Vês como não era assim tão difícil?  

- Olhe, isto é tudo muito bonito, mas o senhor vive aqui e já as conhece todas, 

enquanto eu… 

- Estás um pouco perdido, bem sei. Mas vais aprender. 

- Como é que vou aprender? 

- Deixa isso comigo. 

- Vai dar-me aulas? – O Virgilio ficou horrorizado. 
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- Claro que não! Eu não sou professor! Sou o Presidente! Cada um com o seu 

trabalho! 

- Então não percebo como me vai ensinar. 

- Não vou ensinar-te nada, mas vou contar-te algumas coisas à medida que 

fores lendo. 

Isso de que “estava a ler” sem se aperceber, sem saber, chocava-o bastante. 

Porém, já não se atrevia a contrariar o pitoresco Presidente. 

Inofensivo, mas insistente. 

Encontrou-se com o seu olhar meio divertido e meio perspicaz. Por baixo do 

chapéu de coco negro, os olhos brilhavam-lhe como brasas. E nunca deixava de sorrir, 

mais contente e feliz que nunca. 

- Continuas sem perceber a quantidade de maravilhas que se podem fazer com 

as letras, não é? – Disse. 

- As letras servem para formar palavras, e com as palavras formam-se frases, e 

com as frases livros ou artigos, nada mais – recitou o Virgilio.  

- Estás enganado. Com tudo isso podem fazer-se muitas mais coisas, algumas 

muito divertidas. 

Ia dizer que não, teimoso, quando se lembrou do Bosque da Letras e do Zoo. 

- Está bem – rendeu-se. Faça-me uma demonstração. 

Estava à espera, notava-se. O senhor Presidente encheu os pulmões de ar, 

ficando ainda mais inchado. Quase parecia que ia começar a levitar. 

- Qual é o teu apelido? – Quis saber. 

- Zara. 

- Zara? Zara? Perfeito. Quantas palavras com significado podem escrever-se 

com essas quatro letras? 

- Bem… uma: Raza. 

- Esqueceste-te de outra: Azar. 

- É verdade – consentiu o Virgilio. 



59 

 

- Agora, mais difícil. Deixando muito sossegadinhos os dois ás do teu apelido, 

que estão em segundo e quarto lugar, e brincando com as restantes letras do 

abecedário, quantas palavras com significado se podem escrever?  

Virgilio achou que aquilo era demasiado para ele. 

- Não faço ideia – confessou. 

- Nem mais nem menos que cento e quarenta e cinco. Embora nem eu sou 

infalível, fica sabendo. Às vezes pode existir uma árvore rara em Caxemira ou um rio 

pequeníssimo que só conhecem quatros gatos-pingados no Peru e também me 

enganam a mim. Tal como tu também podes tentar enganar-me.   

- E como é que sabe isso, assim, sem mais nem menos? 

- Oh, bem, é fácil. Escrevi-as na minha mente e depois contei-as – revelou o 

Presidente com naturalidade e sem fanfarronice.  

- Claro – O Virgilio duvidou. 

- Está bem, repara. 

E, pegando numa vara que estava no chão, escreveu a toda a velocidade, na 

terra do caminho, as cento e quarenta e cinco palavras1. 

BABA BAÇA  BADA BAGA BAIA BAÍA BALA BANA 

  BATA BAUÁ CACA CADA CAGA CAIA CAÍA CALA  

CAMA CANA CAPA CARA CASA CATA CAVA CAXA  

DABÁ DADA DAMA DANA DARÁ DATA DAVA FACA  

FADA FAIA FAJÃ FALA FAMA FANA FARÁ FATA  

FAVA GABA GAFA GAGA GAGÁ GAIA GAJA GALA  

GAMA GANA GATA GAVÁ GAZA HACA HAHA HAIA 

HAJA JACA JAÇA JACÁ JARA JAVA JAZA LACA  

LAÇA LADA LAIA LAJA LAMA LAPA LARA LATA  

LAVA LAXA MACA MAÇÃ MAGA MAIA MALA MAMA  

MAMÃ MANA  MAPA MARÁ MATA NABA NADA NANA  

NAPA NASA NATA NAVA PACA PAGA PAGÃ PALA  

PANA PAPA PAPÁ PARA PÁRA PATA RAÇA RACA  

                                                           
1
 Apesar de existirem 142 palavras no texto original, achou-se conveniente, e imprescindível, a alteração para o número de 

palavras deste tipo existentes na língua de chegada. Para encontrar estas palavras na língua de chegada usou-se como recurso o 

portal da Língua Portuguesa e o Dicionário online da Priberam. 
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RADA RAIA RAJA RAJÁ RALA RAMA RANA RAPA 

RARA RASA RATA SABA SACA SAFA SAGA SAÍA  

SAIA SALA SAMA SANA SAPA SARA SATÃ TABA  

TACA TAÇA TALA TAPA TARA TATÁ TAXA VACA 

  VAGA VALA VARA VAZA ZAGA ZALA ZAMA ZANA ZARA   

 

 O Virgilio ficou mais impressionado pela velocidade com que fez aquilo que 
com o número de palavras diferentes. 

 - Que tal? – Perguntou, orgulhoso, o Presidente. 

 - Há palavras que não me dizem nada – duvidou. 

 - Como quais? 

 - Gaza2. 

 - Uma Gaza ou gaze é um tecido transparente, esterilizado, usado em curativos 
e outros procedimentos médicos. 

 - Laia3. 

 - É um sinónimo de raça, qualidade, casta.  

 - Jaca4. 

 - É o fruto da Jaqueira.  

 O Virgilio lançou-lhe um olhar desconfiado. Era impossível que alguém 
soubesse tanta coisa. 

 - Está a brincar comigo ou quê? 

 - De modo nenhum. 

 - Parece um dicionário ambulante.  

 - Queres pôr-me ainda mais à prova? – Desafiou-o o dignitário.  

 - Zaga5 - tentou o Virgilio. 

 - Árvore de que se fazem azagaias. E também é uma espécie de palmeira. 

 Isto já era demais.  

                                                           
2 Aqui, decidiu-se manter a mesma palavra do texto original, apesar de ter um significado diferente. 
3 Manteve-se a palavra original apesar de ter um significado diferente na língua de chegada. 
4 Aqui, optou-se pela palavra mais parecida, quanto ao som, à palavra Yaca do texto original. 
5 Optou-se, mais uma vez, por uma palavra parecida, graficamente, à palavra do texto original Zata, já que esta não existe na 
língua de chegada. 
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 - Jara6 – começou a render-se. 

 - Palmeira silvestre.  

 - Está bem, então “tata7” deve ser o diminutivo da minha prima Cátia, e “nava” 
uma nave feminina. 

 - Não, mas não está mal. Tem piada – e esclareceu-o rapidamente: - “tatá”, 
acentuada no segundo “a”, quer dizer que veio alguma coisa à ideia, repentinamente, 
e também uma forma de dizer “papá”, e uma “nava” é uma planície grande rodeada 
de montes.  

 - Apanhei-o! – Gritou o Virgilio ao perceber que faltava uma palavra. – Falta 
Rafa! 

 - Rafa não é nenhuma expressão. 

 - Ai, não! Mas na minha escola há um rapaz que se chama assim! 

 - Não sejas batoteiro. Embora eu também faça algumas batotices. Pus a palavra 
Gavá e Sama, que não são palavras de uso comum, são povoações, Gavá e Sama de 
Langreo. E Raga, que é uma composição musical hindu, embora não apareça em 
muitos dicionários. Mas já te disse que tudo é flexível.  

 Sem saber exactamente porquê, o Virgilio sentiu-se irritado. As pessoas 
sabichonas costumavam deixá-lo chateado.  

 - E tudo isto serve para quê? – Resmungou. 

 Continuaram a caminhar. Os seus pés pisaram a terra onde o Presidente 
escreveu as palavras e estas desapareceram à sua passagem. 

 - Tudo serve para alguma coisa, amigo – reflectiu o homenzinho tirando o 
chapéu um instante, o que permitiu ao Virgilio ver que só tinha um cabelo, mas muito 
grande e perfeitamente estendido em círculos por toda a cabeça. – O saber não ocupa 
lugar. 

 - Bela frase! 

 - Mas é verdade. 

 - Sim, e as pessoas que não sabem nada, como é? 

 - Nem toda a gente tem o mesmo cérebro, como é óbvio. 

 Voltou a pôr o chapéu de coco. 

 - Eu acho que é muito melhor ser ignorante. Preocupamo-nos com menos 
coisas – disse o Virgilio. 

                                                           
6 Outra semelhança gráfica com a palavra original Yapa.  
7 Houve a necessidade de alterar a palavra do original e inventar outra de forma a manter o jogo de palavras. 
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 - Acreditas mesmo no que estás a dizer? 

 Não acreditava, mas continuava a sentir-se incomodado com o discurso do 
Presidente. Aquilo soava a cantiga do género “eu-sou-inteligente-e-tu-és-um-burro”. 

 - A mim parece-me uma parvoíce saber que há cento e quarenta palavras… 

 - Cento e quarenta e cinco. 

 - Seja o que for! – O rapaz ficou ainda mais chateado. - Mesmo que fossem mil! 
Não passam de aparências!  

 - Não te parece divertido? – Surpreendeu-se o homenzinho. 

 - Não!  

 - Não tens curiosidade? – Titubeou. 

 - Não! 

 O Presidente pestanejou, assustado pela impetuosidade verbal do Virgilio.  

 - Isso é porque ainda não lhe apanhaste o jeito – insistiu.  

 - É super chato! 

 - Chato? – Foi como se o apunhalasse. – Como pode ser chato brincar? 

 - Isto não é um jogo! 

 - Claro que é um jogo. 

 - Claro que não. E, se for, é um jogo chato. 

 - Para mim é ainda mais chato não fazer nada ou passar cinco horas à frente da 
televisão em posturas grotescas, mexendo apenas um dedo para mudar de canal.  

 - Só cá faltava a televisão! 

 - Ó rapaz, que queres que te diga? Fica sabendo que não sou contra a televisão, 
nem os jogos de vídeo, nem um bom CD, nem… Não sou contra nada, tudo é útil, tudo 
serve para alguma coisa. No entanto, defendo que devemos moderar o tempo que 
dedicamos a cada coisa e, sobretudo, sermos nós a escolher! Se podemos, então 
façamo-lo!  

 - Está bem: mostre-me que toda essa treta das letras é um jogo – provocou-o o 
Virgilio. 

 - Estás a falar a sério? 

Os olhos do Presidente brilhavam de uma forma extraordinária. 

- Estou – insistiu o Virgilio. 
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- Queres mesmo que te ensine a brincar com as palavras? 

- Quero. 

- E que te conte tudo, tudo, tudo o que se pode fazer com elas? 

- Sim – disse o Virgilio pela terceira vez. 

Dava a impressão de que o Presidente estava a arrebitar, disposto a falar e a 
contar-lhe, e a mostrar-lhe…  

Foi só isso, uma impressão.  

- Não – mudou logo de opinião. 

- Porquê? 

- Porque não sei se vale a pena. 

- Claro que vale a pena! E, além disso, está desejoso de o fazer! 

- Eu? – Fingiu não concordar plenamente. – Não sei onde vais buscar essas 
coisas tão vulgares.  

- Como são esses jogos? 

- Jogos de palavras, de lógica, adivinhas… coisas assim. Bagatelas – disse como 
se não lhes desse importância. 

O Virgilio mudou de táctica. 

- Vá lá, senhor Presidente. 

- Não, não. 

- Pfavor! 

Como se tivesse dito alguma coisa grave.  

- Pfavor? Oh, céus! – Levou as mãos ao chapéu de coco. – Se soubesses como 
as palavras detestam ser cortadas! Quando dizes “prof”, sem o “ssor” ou “ssora final… 
ou esse “pfavor” tudo junto e sem o “or”… É um atentado à sua dignidade!  

- Então estão feitas – O Virgilio riu pela primeira vez. – Toda a gente fala assim. 

- Falam mal, como é óbvio! E o que me dizes do respeito, hum? Não há 
respeito!  

- Está bem, mas não mude de conversa. Vai ensinar-me alguns jogos, ou não?  

Pareceu render-se. 

- Falas a sério? 
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- Claro. 

- Não dizes isso para só para me agradar ou para passar o tempo, ou…?  

- Se entrei no Livro… ou melhor dizendo, peço desculpa, se estou a ler O Livro, 
quero ler essa parte também. 

Desta vez explicou-se perfeitamente. 

- Está bem, vamos brincar – era como se tivesse sido ele a conduzir a conversa, 
enigmaticamente, até esse ponto, porque esfregou as mãos de tão feliz que estava. – 
Mas só quando chegarmos ao Miradouro. É um lugar muito tranquilo e relaxante.  

- E falta muito? 

Mais lhe valia não ter perguntado nada. Antes de o seu anfitrião ter tempo de 
responder, apareceu atrás de um matagal um letreiro que rezava assim: 

 

 

 

 

 

- Ainda acreditas que caíste dentro de um livro, ou que o quarto da biblioteca 
era uma cápsula da realidade virtual, ou que a bibliotecária te hipnotizou, ou que, 
apesar de tudo, estás a sonhar?  

Como é que o Presidente sabia que ele tinha pensado nisso da realidade 
virtual? 

- Não tenho a certeza – reconheceu o Virgilio. 

- Não é mais simples ver a realidade? – Perguntou o Presidente, abrangendo 
com uma mão tudo o que os rodeava.  

- Os livros não são assim – disse o Virgilio. 

- Este sim. 

- Sei muito bem como é um livro, não me baralhe. 

- Claro, tu és daqueles que vê um livro cheio de letras e, em vez de ver algo 
fascinante e misterioso, franzes a cara, assustas-te e passas à frente. Pois deixa que te 
diga que há muitos tipos de livros, e nem todos têm letras. Tu “odiavas” ler, não é? 

- Não é bem assim. 

- Ai, não? Então vais-me explicar. Um só livro em doze anos… 
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- Li muitos livros. 

- Os da escola e os que ainda vais estudar, mas um bom romance… 

- E como é que sabe que só li um livro? 

- Sou o Presidente. Sei tudo. 

- Isso é impossível. 

- Queres que te demonstre? 

- Não. 

O Virgilio deu um pontapé numa pedrinha e esta saiu disparada por cima das 
ervas daninhas. De repente, por detrás de um monte de flores amareladas, 
precisamente onde a pedra caiu, uma letra deitou a cabeça de fora com ar 
incomodado.   

 

 

 

 

 

 - Que dia tão lindo! – Cumprimentou-a o senhor Presidente, salvando-o 
daquela situação desagradável. 

 Apressaram-se.  

 - Que tipo de letras era essa? – Perguntou o Virgilio um pouco mais longe. 

 - Um esteta. 

 - Um quê? 

 - Vivem solitários, sem se meterem com ninguém. Fogem do barulho mundano.  

 - Ou seja, há loucos e loucas em todos os lados – a Virgilio pareceu-lhe um facto 
evidente. 

 - Um esteta procura a elegância e a beleza, não é louco – explicou-lhe o 
Presidente. – Por acaso não viste quão bonita era essa letra?  

 Se não fosse pela promessa dos jogos, declarar-se-ia farto daquilo tudo, mas a 
curiosidade podia mais que ele. 

 E não podia esquecer-se do Bosque, nem do Zoo. 
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 Nem da sua palavra no muro das palavras mais bonitas. 

 Produziu-se um longo silêncio. 

 E antes que um dos dois pudesse estragar tudo de novo, saíram da selva 
ajardinada e chegaram a uma varanda aberta sob o mesmo céu e por baixo da qual se 
estendia, em toda a sua grandeza, O Mundo das Letras. 

 - Isto é o miradouro – disse o Presidente.  

 O Virgilio não teve a menor dúvida porque a varanda dizia tudo.  
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 miradouro parecia ser o lugar mais alto da zona, como se coroasse uma 
pequena montanha, constituindo-se numa pequena atalaia de onde se podia ver o 
mais profundo daquele paraíso.  

 Porque era um paraíso. 

 O Virgilio nunca tinha visto nada tão singular. 

 Não muito longe dali, muito perto mesmo, via-se uma cidade com bairros, ruas, 
avenidas e um lago que banhava a costa mais oriental. A diferença é que não havia 
casas, apenas letras. Não as distinguia muito bem, mas eram-no, sem dúvida. Letras de 
mil formas, de mil tamanhos, de mil estilos. E apesar da calma e do silencioso sossego, 
notava-se que a cidade estava viva. À sua volta levantavam-se mais zonas cheias de 
árvores, campos e caminhos que a atravessavam, e lá ao longe, muito longe, intuía-se 
o que parecia ser a linha de uma costa marítima.  

 Não pensava que O Livro fosse tão grande.  

 - Isto é… imenso – teve de reconhecer. 

 - Infinito – disse o Presidente. 

 - Ou seja, não se pode ver tudo. 

 - Num abrir e fechar de olhos. 

 - Não me baralhe, se é infinito não se pode ver tudo num abrir e fechar de 
olhos. 

 - O Mundo das Letras é infinito, mas pode “ver-se” aqui – pôs-lhe o dedo 
indicador na testa. – Já te tinha dito antes. Se fores capaz de o sentir é como se, mais 
do que o ler, o devorasses.  

 - Não me endromine, está bem?  

 - Por que é que és tão susceptível? Não te estou a endrominar. Estou orgulhoso 
disto tudo – apontou para baixo. Tu não ficas orgulhoso daquilo que fazes bem? Então 
imagina eu, que sou o Presidente. E não te esqueças de que foste tu que quiseste ler 
tudo isto e vir até aqui e… - pôs-se à sua frente e colocou as mãos nos seus ombros. – 
Anda lá, homem, deixa-te levar! Não resistas! 

 - Eu não resisto.  

 - Resistes, sim, incomoda-te reconhecer que adoras tudo isto e que estás a 
apanhar o gostinho pela leitura.  
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 - Bah! – O Virgilio encolheu os ombros. 

 - Anda, senta-te – pediu-lhe o Presidente. 

 Havia um banco de madeira em frente do miradouro. Sentaram-se. A verdade é 
que o Virgilio raramente se sentira tão tranquilo na vida, embora continuasse a lutar e 
a lutar com a ideia de que, na verdade, adorava aquilo, e quanto a ler… bem, se ler 
“era isso”, então está bem, adorava.  

 - Estás pronto? – Perguntou o Presidente. 

 - Para quê? 

 - Para umas adivinhas rápidas. 

 Preparou-se. 

 - Qual é a palavra de quatro letras à qual, se tirares uma, só restará uma?  

 O Virgilio pensou alguns segundos. 

 - Não sei – disse, rendendo-se facilmente.  

 Pensou que o senhor Presidente se ia aborrecer, mas isso não aconteceu. 

 - Puma8 – afirmou. – Se lhe tiras o P, fica Uma. 

 - Ouça… 

 Não lhe prestou atenção. Começou a falar como uma metralhadora.  

 - Qual é a ave com mais letras? 

 - O diplodoco? – Arriscou o Virgilio. 

 - Não. Um “abecedário” do Norte – e sem lhe dar tempo para reagir, continuou: 
Que animal se transforma noutro se lhe trocarmos uma letra por outra?  

 - O… o… - O Virgilio esforçou-se para encontrar um. 

 - O corvo. Se lhe trocas o “o” pelo “e” transforma-se em cervo. E vice-versa. O 
que é que fala todas as línguas do mundo?  

 - Um livro… não, um dicionário múltiplo… não, um computador… melhor, um 
super-computador…  

 - Não: o eco. 

 Agora as perguntas eram ainda mais rápidas. O rechonchudo homenzinho 
desfrutava bastante. 

                                                           
8 Alteração da palavra original para manter o jogo de palavras. 
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 - O que é que aparece duas vezes em Quarta9, uma em Segunda e nenhuma em 
Domingo.  

 O Virgilio nem se dignou em responder. 

 - O A! – Deu uma enorme gargalhada o Presidente. – O que há no meio de 
Paris?  

 - A torre Eiffel! – Disparou o Virgilio, convencido. 

 - Não, a letra R – o presidente riu-se. – E entre o céu e10 a terra? 

 - As nuvens. 

 - Não, a letra E. 

 - Isso é batota! – Protestou o Virgilio. 

 Nem lhe ligou. 

 - Qual é a única palavra que tem quatro sílabas e mais do que duas dúzias de 
letras, conforme a língua em que disseres?  

 - Não há nenhuma palavra que… 

 - Alfabeto! – Cantou, triunfante, o seu opositor. – São quatro sílabas, mas um 
alfabeto tem muitas letras, não achas?  

 - Bolas…! – Bufou o Virgilio esgotado. 

 - Diz-me um nome que comece por eme e termine em o.  

 - Manolo, Marcelino… há muitos – afirmou reticente. 

 - Quase – piscou-lhe um olho o Presidente. E anunciou: - Emeterio! 

 Já era demais. 

 - Têm todas truque! – Queixou-se o Virgilio. 

 - Claro que têm! Por isso mesmo é que são adivinhas! Não são magníficas? – E 
retomou o bombardeamento de perguntas: O que é que tem o Adão à frente que a 
Eva tem atrás?   

 - Não faço ideia – suspirou. 

 - A letra A! E o que é que têm todos os narizes na ponta? 

 - Dois buracos. 

                                                           
9 Jogo de palavras. 
10 Jogo de palavras. 
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 - A letra Z! 

 - Isso não são adivinhas, são piadas – conseguiu articular o Virgilio.   

 - De certeza que sabes esta – animou-o o Presidente dando-lhe uma suave 
cotovelada. – Uma palavra com quatro is.  

 Concentrou-se nela. 

 Nada. Não lhe saía nada.  

 - É dificílimo – rendeu-se. 

 - Muito bem! Eu disse-te que ias acertar! – Aplaudiu com entusiasmo o 
Presidente. 

 Tinha acertado? Mas se… 

 Dificílimo.  

 Que bom! 

 - Uma palavra que tenha as cinco vogais e que, além disso, não repita nenhuma 
consoante.  

 Pensou durante muito tempo, animado por ter acertado na última, mas voltou 
a tropeçar. 

 - Não faço ideia – reconheceu.  

 - Orquídea11. E há muitas palavras que têm também as cinco vogais: eucalipto, 
fogueira, superiora, hipotenusa, estudiosa, menorquina, equivocar, Moçambique, 
nogueira… Agora diz-me nomes onde entrem as cinco vogais.  

 O Virgilio voltou a concentrar-se. 

 E, de imediato, lembrou-se de outro dos seus tios. 

 - Eustaquio!  

 - Fantástico! – Quase gritou a máxima autoridade dali. – E há mais: Eulalio, 
Eucario, Eulogia… E nomes com uma só vogal?  

 - Ana. 

 - E dizias tu que não sabias? – Deu-lhe uma palmada nas costas. – Vês como é 
só uma questão de pensar um pouco? 

 - Ana, Bárbara, Marta… - animou-se o Virgilio. 

                                                           
11 Alteração das palavras para manter o jogo das cinco vogais.  
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 - E Barlaán, Barrabás, Blas, Clara, Clemente, Efrén, Etel, Fara, Gil, Mercedes, 
Odón, Ortoño, Reyes, Rodolfo, Sabas, Senén… Outra das primeiras: o que há no meio 
do Sol? 

 - Agora já percebi: o “O”. 

 - Está bem, já és um perito – o Presidente pareceu dar por concluída a sessão 
de adivinhas. – Pensava que tinhas a tola meio enferrujada.  

 O Virgilio sorriu. Era o primeiro adulto a quem tinha ouvido dizer “tola”, como 
ele, em vez de cabeça, cérebro ou mente. 

 Não era um mau tipo. 

 Um pouco arrogante, ridículo, às vezes insuportável, grotesco, frequentemente 
chato, mas… 

 - De qualquer forma, pensei que, quando falava em “brincar”, queria dizer que 
íamos brincar a alguma coisa. 

 - Espera, tem calma – abriu as mãos o homenzinho. – Tudo a seu tempo. Não 
vai ser por falta de oportunidades! Por que é que os rapazes e as raparigas de agora 
são tão impacientes? 

 - Não somos impacientes – defendeu o Virgilio a espécie humana de menos de 
vinte… não, menos de quinze anos. – Os nossos pais é que nos dizem para não 
perdermos tempo. 

 - Não dês a volta ao assunto, está bem? 

 - Por falar em tempo… de certeza que…? – O Virgilio olhou de novo para o 
relógio, ainda parado, como antes, na mesma hora. 

 - Tem calma. Confia em mim. 

 - Está bem – animou-se perante a possibilidade de brincar. 

 Na verdade, pensava que o senhor Presidente estaria a falar do scrabble ou de 
algo parecido.  

 - Alguma vez resolveste palavras cruzadas, uma sopa de letras ou um “salto de 
cavalo”? – Perguntou-lhe a primeira autoridade do Mundo das Letras. 

 - Não. 

 - Não? 

 - As palavras cruzadas são dificílimas – franziu a testa. 

 - Não são nada. 

 - São, sim. 
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 - Se souberes muitas palavras é canja – falou cordialmente o Presidente. 

 - Claro, mas se não souberes… O meu pai nunca resolveu nenhumas. Uma vez 
atirou o jornal pela janela, chateado. 

 - O teu pai lê muito? 

 - Todos os dias. 

 O senhor Presidente olhou para ele com um olho meio fechado. 

 - Quantos livros por ano? 

 - Eu não disse que eram livros – O Virgilio baixou a cabeça. 

 - O jornal? 

 - Quase. Coisas sobre desporto – levantou a cabeça e esclareceu: - é que ele é 
adepto do… 

 - Não me digas! – Deteve-o o Presidente. – Adoro futebol, mas não as pessoas 
que perdem as estribeiras e tornam-se… racistas.  

 - Racistas? 

 - Sim, racistas. Desde quando é que ser de uma equipa ou de outra torna as 
pessoas melhores ou piores? É o que faz o fanatismo! Se és de uma equipa rival… as 
pessoas já não te acham tão simpático. É de malucos! O futebol é uma coisa e o 
fanatismo é outra. Quando vejo um homem subido a uma cerca a gritar ao árbitro, 
penso no que diriam os seus netos se o vissem…! – Apercebeu-se de que estava a 
gritar, vermelho como um tomate, e reagiu de imediato. – Vês? Até eu perco a 
equidade ao falar de futebol e vou por…! Onde íamos? Ah, já sei, nas palavras 
cruzadas! Queres resolver uma?  

 - Não vou conseguir, de certeza – disse o Virgilio com ar pessimista. 

 - Isso é o que veremos. 

 E desenhou e escreveu no chão, a toda a velocidade, primeiro um quadrado e 
depois as perguntas das palavras cruzadas12: 

     

     

  

 

                                                           
12 Todas as palavras cruzadas tiveram de sofrer algumas pequenas alterações, uma vez que era impossível manter todas as 
palavras na língua de chegada. Sempre que foi possível manter a mesma palavra, apenas se alterou o significado da mesma. 
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 HORIZONTAIS – 1: Extensão de água salgada mais pequena que um oceano – 2: 
Pronome pessoal – 3: (ao contrário) Entregas. 

 VERTICAIS – 1: Uma das doze partes em que se divide um ano – 2: Deus dos 
Maometanos – 3: Vermelho em inglês.  

 

 Virgílio contemplou com ar duvidoso a palavra cruzada. 

 - Vamos, é fácil – animou-o o Presidente. 

 - Pois. 

 - Eu ensino-te, não te preocupes. Comecemos pelas horizontais. Extensão de 
água salgada mais pequena que um oceano? Pensa. 

 - Mar?  

 - Muito bem. Já temos uma palavra – escreveu-a nas três casinhas 
correspondentes. – Agora o pronome pessoal. 

 - Ufa! Pode ser qualquer um. 

 - Qualquer um, não. Pensa!  

 - Há muitos pronomes pessoais com três letras. 

 - Tens razão. Então, como por agora não sabemos, passamos à frente e depois 
voltamos atrás. Pode ser que as outras palavras nos dêem uma pista. Agora essa das 
“Entregas”. O que fazes quando entregas alguma coisa a alguém? 

 - Passo-a, dou-a… 

 - Então… dás. 

 O Virgilio observou como escrevia a última resposta. A palavra cruzada já tinha 
seis das nove casinhas ocupadas. 

 

 

 

 

  

 

 - Agora, as verticais. Uma das doze partes em que se divide o ano? 

 - Mês! 
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 - Escreve “mês” – fê-lo. – Agora o número dois. Como se chama o Deus dos 
Maometanos?  

 - Alá? 

 - Muito bem. Vês como sabes quando queres. 

 O Virgilio escreveu a palavra descoberta. 

 - Agora vamos testar os teus conhecimentos de inglês. Como se diz vermelho 
em inglês? 

 - Oh! Essa é fácil. É red. 

 - Escreve-a, então. – O Virgilio escreveu a palavra com um sorriso nos lábios. -  
Agora já sabemos qual era o pronome pessoal que faltava e temos as palavras 
cruzadas resolvidas. 

 

 

 

 

             - Bem, mas esta era fácil – reconheceu o Virgilio. 

- Vamos fazer uma um pouco mais difícil, está bem? – E, sem esperar pela 
autorização ou a aquiescência do rapaz, desenhou um quadrado maior com cinco 
casinhas por lado, e depois as perguntas.   

 

 

 

 

 

HORIZONTAIS – 1: Matéria da qual está feito o ser humano – 2: No plural, 
instrumento de caça ou guerra usado por algumas tribos – 3: Lugar onde pastam as 
vacas e outros animais – 4: As duas primeiras vogais – Meio pai – 5: Salsa masculina. 

VERTICAIS – 1: No plural, manto comprido, solto e sem mangas – 2: Pôr os 
arreios – 3: Editora discográfica onde gravou Elvis Presley desde 1956 – Letra 
equivalente ao número romano que significa 50 – 4: Contracção da proposição “em + 
o”, seguida da contracção da proposição “dos + as” – 5: Grande escritor grego de 
fábulas. 
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- Este é grande – vacilou o Virgilio. 

- Tem calma. A maior parte das palavras cruzadas têm “truques”. Não importa 
que não saibas algumas palavras. Se numa linha te dizem que a palavra está no plural, 
já sabes que acaba em S, embora ainda não a saibas. E por aí fora. Estás pronto?  

- Estou – concentrou-se. 

- Lê-a e diz-me se sabes alguma. 

Fê-lo. 

- Bem… quanto à matéria da qual está feito o ser humano, e com cinco letras, 
não pode ser sangue, por isso deve ser… carne – olhou para ele de esguelha, mas o 
Presidente já a tinha escrito no seu lugar correspondente. – E o instrumento de caça… 
acaba em S porque está no plural, mas… espera! – Ficou tenso por um instante e, de 
repente, quase gritou: Arcos! Tem de ser arcos! 

O Presidente escreveu-a. 

- Continua. 

- A terceira pode ser campo. As vacas pastam no campo, não é? E tem cinco 
letras. 

O Presidente não a escreveu, por isso ele ordenou-lhe que o fizesse. 

- Anda, escreve campo. 

Obedeceu-lhe. 

- De resto só sei que as duas primeiras vogais são A e E. Mas já está. Quanto às 
verticais, não sei nenhuma.  

- Vejamos o que temos – disse o seu companheiro. 

 

 

 

 

 

- Repara na 1 vertical – indicou o Presidente. O que é um manto comprido, 
solto e sem mangas? 

- Uma túnica? 

- Cinco letras. 

- Uma capa!  
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- Muito bem, mas… 

A terceira letra vertical não era um P, era um C. 

- Se campos está bem, e capas está bem… 

- Uma das duas está mal. Qual é? 

O Virgilio roeu uma unha com os nervos. 

- Tens a certeza de que não há outra forma de dizer campo? – O Presidente 
deu-lhe uma pista. 

- Monte? Não. Se capas está certo, a terceira horizontal tem de começar por P. 
E isso é… P de… P de… - nesse momento deu um grito. – Prado! 

O senhor Presidente apagou campo e escreveu no seu lugar a palavra prado. 

O resto já parecia muito fácil. 

- Quanto às contracções, se já temos “nod”… a primeira é “no” e a segunda é 
“das”. Tudo junto – olhou para o Presidente. – Isto, mais do que um “truque”, é o 
máximo.  

- Nas palavras cruzadas vale tudo, miúdo. 

- E o resto… Meio pai… claro, é pa, mas ao contrário, ap. E o masculino de 
salsa… Bem, mais uma! – riu: Salso! Isto é demais! E a última, o cinco vertical… já nem 
é preciso pensar porque, com todas as letras postas… 

- Este devia ser o mais fácil. Esopo foi o maior contador de fábulas que existiu. 

- Ainda bem que algumas letras dão pistas, senão… Essa da editora discográfica 
do Elvis Presley, como queria que eu soubesse? 

- Mas agora já sabes. As palavras cruzadas têm dessas coisas: depois já não te 
esqueces da maioria das respostas. 

- Bem, não estive mal – suspirou satisfeito e muito orgulhoso o Virgilio.  

E olhou para a sua segunda palavra cruzada resolvida.  
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- E que tal agora uma realmente difícil? 

- Outra? 

- Para levares e resolveres tu sozinho, em casa. Aceitas o desafio?  

Já que era para levar… 

- Aceito. 

- Muito bem, assim é que eu gosto! – Exclamou o Presidente. 

Tirou um papel de um dos bolsos da sobrecasaca e deu-o ao seu visitante. Já 
estava desenhado e escrito, como se estivesse preparado para aquilo de antemão, e 
era tudo muito bonito, harmónico e centrado:  

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAIS – 1: Pessoa moça; antiga polícia política portuguesa - 2: Trem, 
coisa; fruta da oba, árvore africana - 3: Símbolo do Seabórgio (Química); hermeneuta, 
intérprete – 4: Pequena bigorna de aço, sem hastes; oprime, vexa – 5: Paradas, 
imóveis; amarrar – 6: Que não é obrigatório – 7: Agastar; terminado em ápice – 8: 
Avistado; anel – 9: Alojado em acampamento; exempli gratia (por exemplo, em Latim) 
– 10: Radiano (símbolo); chefe dos rapazes espartanos – 11: Tipo de massagem 
terapêutica; porcina. 

VERTICAIS – 1: Explicar com razões plausíveis – 2: Apaixonar-se (informal); tipo 
de programa para desenho de engenharia e arquitectura – 3: Videotepe (abreviatura); 
matéria extraída de escavações – 4: Unidade de medida de trabalho no sistema c.g.s; 
cidade italiana – 5: Plantação de meloeiros; um número quântico – 6: Concluir – 7: 
Posição estudada para se deixar fotografar; desprovidos de pés – 8: Um nome indígena 
do colibri; As Nações Unidas – 9: A arte de ensinar; uma saudação – 10: Tipo de papa 
de milho, comida votiva de orixás; cidade paulatina – 11: Estudo das articulações 
(Medicina).  
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O Virgilio deu uma vista de olhos ao crucigrama e guardou-o no bolso das 
calças. Parecia muito difícil, mas sentia-se capaz de o resolver. 

Uma corrente de contagioso entusiasmo tinha-o invadido. 

Nunca pensou ser capaz de resolver palavras cruzadas. 

E, no entanto, era divertido. 

Embora, como é óbvio, tivesse de pensar… e de ter paciência.  

- E mais? 

O Presidente contemplou-o com as sobrancelhas arqueadas. 

- Sim, senhor – exclamou. - Estou a notar um certo, digamos, entusiasmo, ou é 
porque não tens nada melhor para fazer e estás disposto a fazer o que quer que seja 
para passares o tempo? 

- Vá lá, pare lá com essas cenas – apressou-o o Virgilio, utilizando a sua gíria 
juvenil. – Não me falou de uma sopa de letras e de um “Salto de cavalo”?   

- Não preferes continuar a andar e ver isto? 

- Depois. 

Antes de o senhor Presidente voltar a falar ou a escrever alguma coisa na terra, 
com a sua peculiar velocidade, nos seus olhos brilhou uma luzinha muito forte, muito 
poderosa, mas também muito rápida, fugaz. 

O Virgilio percebeu todo o seu orgulho.  
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a escrever de novo no chão, depois de apagar as palavras cruzadas quando, de 
repente, do outro lado do Miradouro, apareceram umas letras a voar. Emergiam da 
cidade unidas por uns cordelinhos quase imperceptíveis e as suas partes, feitas de 
suaves telas de cor, ondeavam ao vento como bandeirolas cheias de vida. Em poucos 
segundos, o céu encheu-se delas.  

O Virgilio ficou extasiado. 

- O que é isso? – Balbuciou. 

- Letras papagaios de papel – disse o Presidente. – Adoramos fazê-las voar. Não 
são maravilhosas?  

De facto eram, eram. 

- Olha-me para aquele M, que senhorial! E o que me dizes do R, e do S? 

Todas eram espantosas.  

- E aquela? 

- É um U, e a outra é um P… e aquela um O! 

O Virgilio esqueceu-se de tudo. Era a coisa mais fantástica que… Bem, desde 
que estava ali não parava de dizer a mesma coisa, a propósito do Bosque, do Zoo, de… 

Agora, até as letras podiam voar. Letras papagaios de papel? Incríveis.  

De repente, lembrou-se de alguma coisa. 

Nunca tinha tido uma letra papagaio de papel. 

Perguntou-se porquê. 
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E, então, lembrou-se de que, uma vez, quando era muito mais pequeno, um 
dos seus tios lhe perguntou se queria um papagaio de papel, e ele, indiferente, 
respondeu-lhe que não, que uma coisa sem pilhas devia ser chata. 

Além disso, era preciso vento, e aprender, e corria-se o risco de que se 
enrolasse às árvores… 

Que estúpido tinha sido. 

- Vê-me só aquele grupo de minúsculas – apontou com um dedo o Presidente. 

Continuaram a olhar para elas um bom bocado, até que o Presidente reclamou 
de novo a sua atenção.  

 

 

 

- Preparo a sopa de letras? 

- Sim, está bem – reagiu o Virgilio. 

Com rápidos movimentos, a mão do homenzinho escreveu nada mais, nada 
menos que duzentas e cinquenta e cinco letras no chão.  

Todas muito centradas, dispostas harmoniosamente num quadrado perfeito. 

O Virgilio estava assombrado tanto com a sua habilidade, como com a sua 
rapidez. 

Assim, deixou de olhar para as letras papagaios de papel e concentrou-se 
naquilo.  
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- Já está – anunciou o Presidente depois de escrever a última. 

- O que é isto? – Perguntou o Virgilio, perplexo. 

- Já te disse, é uma sopa de letras13. 

- E o que é que se faz com isso? 

- Repara. Como escolheste a palavra “Música” como palavra bonita digna de ser 
escrita no muro e vejo que, de facto, gostas muito de música, preparei-te uma sopa de 
letras musical. Aqui, na horizontal, na vertical e na diagonal, da esquerda para a direita 
e da direita para a esquerda, mas sempre em sentido descendente, podes encontrar 
nada menos que 32 instrumentos musicais… mas cuidado: um deles está repetido. 

- Trinta e dois? A sério? – O Virgilio não acreditou. 

- Espera, ainda há mais. Com as letras das casinhas restantes, que são setenta, 
vais ler, no final, um fragmento da letra de uma das músicas de John Lennon intitulada 
“Imagina”. 

O rapaz contemplou as duzentas e cinquenta e cinco letras com os olhos muito 
abertos. Aquilo era um caos. 

- Não pode ser – disse. 

- Claro que pode – afirmou o Presidente. 

- Mas isto é uma verdadeira balbúrdia. 

- Por que é que achas que lhe chamam sopa de letras, hã? Olha bem para ela. 
Só custa começar.  

O Virgilio olhou bem para ela. 

Nada. 

Não encontrava nada que fizesse sentido, e menos ainda que… 

- Um momento… 

De repente, foi como se o seu cérebro se iluminasse ou como se os olhos se 
habituassem a reconhecer o irreconhecível no meio daquele pandemónio ilustrado 
porque, primeiro aqui e depois ali, os nomes de alguns instrumentos surgiram como se 
tivessem luz própria, como se destacassem do resto. 

- Aqui está tambor, na primeira linha vertical! E depois maracas!  

- Já tens dois. 

                                                           
13 A sopa de letras também teve de sofrer alterações, uma vez que foi necessário traduzir os instrumentos musicais para a língua 
de chegada e, desta forma, alterar o seu aparecimento na sopa de letras. São pequenas alterações que não perturbam de forma 
alguma o texto de partida. 
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Os seus olhos ávidos seguiam as linhas, primeiro as verticais, uma vez que tinha 
acabado de encontrar nelas dois instrumentos. 

- Na terceira parece que está a palavra sitar… - olhou para o Presidente de 
forma a ter a certeza e perguntou: - O que é um sitar? 

- É um instrumento hindu. 

- Bolas! – Ia protestar, mas preferiu continuar a jogar. – Apito… Lira… Piano… 
Tuba… Isso é um instrumento? – E, perante o movimento de assentimento da cabeça 
do Presidente, continuou: - Trompa… Violoncelo… Bandolim… Harpa… Harmónica… 
Alaúde… Tenor… Trompeta… e fagote.     

O Presidente tinha-as assinalado todas, unindo-as uma a uma com círculos. 

- Agora, as horizontais – continou O Virgilio. – Banjo… Trompa… Essa não a 
disse antes? É isso, é a repetida! – Ficou ainda mais animado. – Bem! Onde ia? Corne… 
Oboé… Órgão… Clarinete … Violino… Saxofone… e Castanholas. – voltou a olhar para 
ele. – Tão poucas. Em quantas vou? 

- Vinte e cinco.  

- Faltam sete? – Ficou assustado. 

- Anima-te, homem. 

As diagonais pareceram-lhe mais difíceis. Não encontrava nenhum 
instrumento. Já estava a ficar vesgo. Teve de usar um truque. Pôs o braço no mesmo 
sentido, em diagonal, entre os seus olhos e as letras escritas no chão, e foi lendo as 
linhas dessa forma, primeiro da esquerda para a direita e depois da direita para a 
esquerda, descendo o braço devagar para se ir fixando em cada uma das diagonais. 

Para sua surpresa, apareceram novos instrumentos. 

- Bateria… Guitarra… Viola… Flauta… Cítara…! Há cada instrumentozinho! 
Bombo… e Baixo. 

Iria jurar que não havia mais. 

- Trinta e dois! – Anunciou, transbordante de satisfação, o Presidente, 
aplaudindo-o com entusiasmo.  

- Quer dizer que as… encontrei todas? 

- Verifica-o tu próprio. 

A sopa de letras apresentava este aspecto.  
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- E agora lê a frase com as letras que ocupam os espaços livres – relembrou-lhe 
o senhor Presidente. 

- Vais dizer que sou um… sonhador, mas não sou o… único – soletrou devagar. – 
Espero que… um dia te unas a… nós.  

-Parabéns! Resolveste com êxito a tua primeira sopa de letras! Se se dessem 
diplomas por coisas assim, dar-te-ia um, mas não se dão. E então?  

A verdade é que esteve muito bem. 

Sobretudo por tê-la resolvido.  

- Sim, mas aqui, consigo… De certeza que em casa me engano e deixo tudo. 

- Nunca mais o vais deixar isto. Vais lembrar-te disto e não hás-de querer parar. 
Estás ou não estás orgulhoso? 

Claro que estava, mas às vezes esquecia-se. 

As letras papagaios de papel continuavam a ondular ao sabor do vento e, às 
vezes, até brincavam umas com as outras para formarem palavras. 

- Bem – disse o surpreendente homenzinho, cada vez mais incrível. – Ensino-te 
o “salto de cavalo” e vamos para a cidade, está bem? 



84 

 

Palavras cruzadas, sopas de letras, e agora “salto de cavalo”. Ia tornar-se num 
especialista. E, como é óbvio, algumas das adivinhas com palavras tinham piada. Iria 
fazê-las ao Tomás. 

- Está bem – aprontou-se o Virgilio para o novo jogo. 

O Presidente já tinha apagado a sopa de letras e estava a traçar de novo os 
riscos de uma quadrícula no chão. Quando olhou para ele, encheu-o de letras, ou 
melhor dizendo, de sílabas.   
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arecia uma sopa de letras. 

- Parece uma sopa de letras, não é? – A máxima autoridade do Mundo das 
Letras tinha-lhe roubado o pensamento. 

- Como se joga? 

- Sabes alguma coisa de xadrez? 

Outro dos seus muitos tios, o tio Cosme, tinha-lhe ensinado a jogar há três ou 
quatro anos, mas… 

Na altura pareceu-lhe muito chato. 

Tinha de pensar muito. 

- Sei como se usam as peças, mas daí a jogar... 

- Não tens de jogar, homem. Tens de encontrar uma frase seguindo os 
movimentos de um cavalo de xadrez. E não pode sobrar nenhum quadrado.  

O cavalo mexia-se seguindo um quadrado na diagonal e outro recto, ou um 
recto e o seguinte na diagonal. Assim:  

 

 

 

 

- Começa com a primeira: COM – o Presidente convidou-o a iniciar a demanda 
da frase. 

Aquilo era complicado. Tinha de encontrar um sentido para a sílaba seguinte, 
de maneira a ir ordenando a frase. Às vezes, as sílabas encadeavam-se com sentido 
mas, outras vezes, desde um quadrado podia-se chegar a duas sílabas com as mesmas 
possibilidades, tendo em conta que não conhecia a frase. A partir do primeiro só se 
podia avançar dois quadrados, mas a partir de qualquer um dos do meio havia quatro 
alternativas. 

Teve de começar a ir e vir, fazendo tentativas. 

- Com… ber… ve… la… não, não faz sentido nenhum. Com… cem… ve… Não, 
não, acho que é Com…cem… ca… 
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- Estás a ir bem – animou-o o seu novo amigo. 

- Com… cem… ca… nh… ões…  

Ia marcando os quadrados já utilizados. Se tivesse de voltar atrás, apagava-os 
com o dedo. A terra era fantástica, parecia deixar-se “escrever” sem problema. Para o 
Virgilio, de repente, as palavras cruzadas e a sopa de letras pareciam-lhe mais fáceis 
comparadas com aquilo. 

Complicou-se outra vez. 

- Não me sai – reconheceu. 

- Não te rendas. Já sabes o início: “Com cem canhões por banda”. Não te soa a 
nada? 

- Não.  

- É um poema famoso de Espronceda. 

- Ainda não… 

- Claro, já sei: ainda não chegaste a Espronceda na escola – o Presidente fez 
cara de maroto.  

O Virgilio continuou: 

- Ven… to… - saiu-lhe uma frase quase inteira – em popa a toda a vela… 

- Já está, já sabes qual é. 

Faltavam poucos quadrados. 

Mas foi mais pelo ânimo do senhor Presidente, pela forma como ele puxava 
pela sua mente, que Virgilio completou a prova. 

- Não… cor… ta… o… mar… mas… vo…a… um ve… lei… ro… bergantim. 

- “Com cem canhões por banda, vento em popa a toda a vela, não corta o mar 
mas voa um veleiro bergantim” – repetiu o companheiro de uma só vez.  

O Virgilio sentia-se exausto.  

- Isto é difícil – reconheceu. 

- Que queres, que seja tudo fácil? Que dure cinco segundos, como uma 
amêndoa? Então não é bom o sabor da vitória, depois de o resolveres?  

- Isso é verdade. 

- Claro que é. 



87 

 

Não fazia calor nenhum, nem frio. Ali, a Primavera era eterna. Apesar disso, o 
senhor Presidente tirou o chapéu de coco pela segunda vez. “Despenteou-se”, sem se 
aperceber, ao passar a mão pela cabeça redonda, por isso teve de se “pentear”. Pegou 
na ponta do seu único cabelo e, com um toque de mestre, distribuiu-o em círculos até 
completar o percurso. A sua careca convertia-se, assim, numa espécie de alvo para 
fazer pontaria. Voltou a ocultar a sua enorme espiral capilar com o chapéu de coco 
preto. 

- Por que é que se veste assim? – Quis saber o Virgilio. 

- Como é que me visto? 

- De forma estranha. 

- Eu não me visto de forma estranha. 

- Pois a mim parece-me que sim. 

- Sou o Presidente. 

Era uma justificação. 

- Tu é que te vestes de forma estranha – contra-atacou a autoridade 
competente. 

- Eu? 

O Virgilio olhou para as suas calças largas, para os ténis desportivos, que 
pareciam tanques, para a t-shirt larguíssima por cima das calças, para o cabelo à 
escovinha. Tudo muito normal.  

- Bem – suspirou o Presidente. – É melhor continuarmos a andar. Posso 
ensinar-te os palíndromos e os bifrontes enquanto caminhamos ou, melhor ainda, no 
auditório. Não quero chegar tarde ao concerto.  

- Os quê? – O Virgilio fez uma cara estranha.  

- Palíndromos e bifrontes – repetiu o seu companheiro. 

- O que é isso? 

- Ai, senhor! – Suspirou o rechonchudo homenzinho. – És um caos. 

- O que foi? Ninguém nasce ensinado. 

- Pois, e se, para cúmulo, não se faz nenhum esforço para aprender… - 
levantou-se. – Anda, levanta-te. Depois conto-te. A orquestra, como não tem maestro, 
às vezes descontrola-se e ataca antes de tempo. 

- A sério? Há um concerto? 

- Sim, todos os dias. E é fantástico. 
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- Um concerto de música? 

- Não, às tantas é de acordos comerciais. 

- Mas se não há ninguém por aqui – acrescentou. 

- Um artista, antes de mais, toca para si mesmo. Se houver público, melhor, 
mas, em primeiro lugar, fá-lo para si mesmo. Além disso, estou cá eu. E hoje também 
estás cá tu. E não te esqueças de que aqui tudo está vivo. Cada letra. Cada casa.  

O Virgiliou voltou a não entender nada. 

No entanto, imitou o Presidente e ergueu-se, dando dois passos até ao 
Miradouro. 

- Ali está o auditório, vês? 

- Deve ser de música clássica, claro – atirou o Virgilio. 

- Dizes isso como se fosse uma coisa chata. 

- Bem, é que a música clássica, a mim… 

- Já começas? – O Presidente estava muito aborrecido. – O senhor também se 
sente incomodado com tudo o que não faça pum-pum? – Mexeu os braços como se 
estivesse a encher alguma coisa. 

- Gosto de rock, e de pop, e de heavy, e de techno, e… 

- Olha, tu vais ao concerto e depois falamos, está bem? 

- Está bem – O Virgilio resignou-se. 

- Óptimo.  

Começou a caminhar e ele seguiu-o. Era a primeira vez que o via tão sério.  

- Não se chateie – disse o rapaz. 

- Chateado, eu? Não, homem, não. Eu nunca me chateio. Se há aqui alguém 
que está sempre a abespinhar-se és tu. 

- Eu não me abespinho. 

- Não, que ideia. Dantes, quando não acertavas as adivinhas e as piadas, ficavas 
bué de irritado… 

Virgilio decidiu ignorar o comentário. Preferiu rir-se. 

- Como é que sabe falar assim? – Indagou.  

- Como é que falo?  
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- Fala… de maneira normal, como qualquer um dos meus colegas. Pensava que, 
por ser o Presidente daqui, falava de manaria mais fino, mais chique.  

- É que se falar de maneira mais fina o mais provável é não perceberes patavina 
– esclareceu o homenzinho. 

- Ah – Virgilio não soube o que dizer. 

Já se tinham afastado uns metros do Miradouro e do campo de visão das letras 
papagaios de papel. Desciam por um caminho que rodeava o monte onde tinham 
acabado de estar. Viram-se de novo rodeados por uma espessa vegetação muito 
colorida. O Virgilio sentia-se realmente bem. Tinha resolvido as palavras cruzadas, uma 
sopa de letras e um “salto de cavalo”.  

De repente, compreendeu que queria mais. 

- Podemos fazer muito mais coisas com as letras? – Quis saber. 

- Imensas. 

- Como o quê? 

- Deixa-me pensar – o Presidente deteve-se e o seu companheiro fez o mesmo. 
– Por exemplo, podes enviar mensagens secretas, fazer de espião, e coisas assim. 

- Como? – Adorava jogar aos espiões. 

- Substituindo letras por números. 

- Ah – pestanejou sem saber do que estava a falar. 

- Não me digas que nunca brincaste e enviar mensagens secretas?  

- Claro que não. 

- Meu Deus, meu Deus! Lá fora jogam a quê? 

Era a primeira vez que, ao falar do mundo exterior, ou real, ou seja lá o que for 
que o diferenciava daquele, dizia “lá fora”. Porém, o Virgilio nem se apercebeu deste 
pormenor, porque estava demasiado interessado na conversa. 

- Ensine-me a escrever uma mensagem secreta. 

- Repara, este é o método mais fácil: substituis uma letra por um número, 
seguindo a sua ordem natural. Vês? 
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E começou a escrever no chão. 

 

 

 

 

 

- Por isso, se, por exemplo, leres alguma coisa parecido com isto… 

E continuou a escrever: 

 

 

 

 

 

 

- O que significa? – Perguntou, no fim, ao seu convidado. 

O Virgilio começou a substituir letras por números para tentar decifrar a 
mensagem secreta. 

- C…U…I…D…A…D…O…, E…S…T…Á…S… E…M… - era fácil, não havia nenhum 
problema. Afinal de contas, quase lhe saia instintivamente. Completou a última 
palavra: - P…E…R…I…G…O… - e, ante assimilar o significado da mensagem, olhou de 
forma orgulhosa para o Presidente e perguntou-lhe: Que tal? 

- Muito bem – Sentenciou o homem.  

- E o que significa…? 

Era demasiado tarde. 

- Aaaaah! 

O Virgilio tinha desaparecido da superfície da terra. À sua volta estava tudo 
escuro. Levantou a cabeça e esfregou o rabo dorido. Por cima dele estava o buraco 
que o engolira. Via-se um círculo de luz. Levantou-se e, na ponta dos pés, deitou a 
cabeça de fora.  

- Posso saber o aconteceu? O que foi isto? – Resmungou, irritado e sem 
entender nada. 
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O senhor Presidente estava a partir o coco a rir. 

- Tire-me daqui! 

- Já lá vou, já lá vou … - mal se podia conter. – Foi muito bom. Fantástico!  

- E se parto a tola, como é? 

- Aqui ninguém parte nada, não te preocupes. 

Deu-lhe a mão e puxou-o. O Virgilio saiu sem problemas do buraco. 

- Por que fez isso? – Perguntou, ainda aborrecido. 

- Devias ter lido este letreiro. 

Na verdade, havia um letreiro bastante significativo que dizia: 

 

 

 

 

 

- Não vejo onde está a piada – murmurou o rapaz. 

O Presidente fazia um esforço para não voltar a descontrolar-se. 

- A tua professora não te disse que as coisas entram à força? 

- Não.  

- Pois, aqui não se usa propriamente força, mas uma traulitada de vez em 
quando… 

E explodiu em risinhos tão contagiantes, que até o Virgilio perdeu a 
compostura. E ambos se deixaram levar rapidamente, ao mesmo tempo que 
retomavam a caminhada, até que o ataque foi cessando aos poucos, muito mais à 
frente.  

- Como é que sabia que estava aí um buraco? – Perguntou, finalmente, o 
lesado. 

- É uma armadilha “apanha tolos”. Os visitantes caem sempre. 

- Quando for ter comigo para conhecer o meu mundo, vai ver. 

- Já estou no teu mundo e tu no meu, e os dois em ambos, porque é o mesmo. 
Só que cada um está de um lado do espelho. E, por falar em espelhos, conheces a 
“Alice no país das maravilhas”? 
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- Vi o filme. 

- “Vi-o-filme”, “vi-o-filme” – repetiu em tom trocista o Presidente. – Parece 
mentira! Um grande livro tem de ser lido! Se depois fizerem um filme que se “veja”, 
sempre é melhor que nada, mas primeiro tem de ser lido! Não sabes que aquilo que o 
autor quer dizer nunca se pode melhorar num ecrã ou em imagens?  

- Pois dizem que uma imagem vale mais que mil palavras. 

- Isso foi dito por algum fotógrafo ou por algum cineasta, ou por um pintor – 
resmungou com desdém o Presidente. 

- Então és daqueles que pensa que as suas coisas são superiores às alheias, é 
isso? – O rapaz deu-lhe uma cotovelada com ar de conspiração.  

Desta vez tinha-o apanhado. O máximo dirigente do Mundo das Letras ficou 
vermelho como um tomate.  

- Não é isso – protestou. – Eu só digo que um filme nunca pode melhorar um 
livro, por muito bom que seja. São duas artes distintas. 

O Virgilio parecia muito feliz. 

- Há muitas maneiras de cair em “buracos” – declarou, orgulhoso. 

O senhor Presidente voltou a rir. 

- Não está mal – consentiu. - Parece que as tuas moléculas já estão a começar a 
funcionar. Ainda me lembro do pobre ignorante que chegou aqui há uma eternidade. 

Falava em sentido figurado mas, no entanto, o Virgilio sentia-se assim, como se 
estivesse ali há muito tempo, sem comer, sem dormir, saltando de emoção em 
emoção. 

E ainda lhe faltavam muitas. 

Soube-o porque, de repente, a Cidade das Letras surgiu diante dele.  
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Í, sim, ficou sem fôlego.  

Do alto do Miradouro pareceu-lhe tão extraordinária quanto extravagante. 
Uma amálgama de letras e mais letras de todas as formas e tamanhos, formando 
casas, bairros, praças, avenidas. Contudo, vista de perto, tanto que lhe podia ver os 
detalhes, a impressão era ainda mais forte. Se tivesse de explicá-la não saberia como 
fazê-lo.  

Como descrever um quadro de Picasso ou de qualquer outro génio da arte?  

A voz do Presidente flutuava perto dele. 

- O que achas? 

- Incrível – conseguiu dizer. 

Tinha a boca seca. 

Havia casas humildes, feitas com letras humildes, casas altas, feitas com letras 
muito altas, casas geminadas, feitas com letras duplas, casas redondas, feitas com 
letras redondas e, de igual modo, casas quadradas, feitas com letras quadradas. As 
cores, por outro lado, faziam sobressair cada “construção” ou cada grupo de letras. E 
se era tão alucinante vê-las, mais ainda era passear entre elas, vê-las, tocá-las e senti-
las de perto. 

O Virgilio olhou para o senhor Presidente. 

O homenzinho caminhava a seu lado radiante com a sua cidade e também 
consigo mesmo. 

É o tipo de pessoa que é feliz se quem estiver ao seu lado também o for. 

Uma personagem fantástica. 

- Estás preparado para ver uma coisa sublime? 

Mais ainda? 

- O que é? – O Virgilio olhou para todos os lados. 

- Chamamo-lo Bairro Monumental – explicou o Presidente – embora, na 
verdade, se trate do Bairro Gótico. Como podes imaginar, é o mais antigo da cidade. 

Deram apenas alguns passos. Dobraram uma esquina e viram um letreiro que o 
anunciava de forma solene: 
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Mas já não era preciso lê-lo. Por cima das últimas casas assomavam já, 
impressionantes e altivos, os pináculos das grandes igrejas, as torres e as gárgulas, os 
muros e os campanários, as arquitraves14 e os frisos, as cúpulas e as estátuas.  

Quase começou a correr. 

Depois, ao sair do aconchego das casas circundantes, teve de levantar a cabeça 
para contemplar os edifícios colossais, deslumbrado, perturbado com tanta 
grandiosidade e esplendor. Na cidade dele havia uma catedral, mas nunca se tinha 
apercebido da sua beleza. Como a via tantas vezes… E o mesmo sucedia em relação ao 
bairro antigo ou os edifícios de outras eras.  

Ali, o seu sabor não era apenas antigo. 

Era solene. 

Estava perante a catedral do B, com o seu dragão alado e uma serpente na 
base. Parecia um barco com as velas enfunadas pelo vento. E, a seu lado, não menos 
deslumbrante, a do S, com um diabo a puxá-la:  

 

 

 

O Virgilio nem podia falar, por isso custou-lhe fazê-lo quando o Presidente lhe 
perguntou: 

- Que tal? 

- Brutal – resumiu tudo numa só palavra. 

- Esta é a minha preferida – deteve-se a autoridade máxima do Mundo das 
Letras uns passos mais à frente. – A catedral do M. 

 

 

 

                                                           
14 Parte do entablamento entre o friso e o capitel da coluna. 
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Como é óbvio, o seu impacto era muito grande. No entanto, ele gostava mais 
das que tinham pormenores fantásticos e mitológicos, como o E, o K, o T e também o 
R. 

 

 

 

- Esta é uma grande cidade, como podes ver – sussurrou-lhe o Presidente ao 
ouvido. 

- Fixe – foi a sua resposta lacónica, envolvida num suspiro. 

Já lhe doía o pescoço de tanto olhar para cima. 

- E é só o início. 

Que mais poderia haver que fosse igual ou melhor que aquilo? 

- Onde é que o senhor vive? 

- Oh, em todos os lugares, aqui e ali. Não tenho casa.  

- Como, não tem casa? 

- Para que é que a quero? Estas são as minhas casas. 

- Não come nem dorme? 

- Não. 

Disse-o com toda a naturalidade. 

- Que estranho! – Comentou o Virgilio. 

- Mais estranho me parece a mim que as pessoas durmam tantas horas ou 
passem metade do tempo a engolir, sem parar, até rebentarem, embora reconheça 
que, pelo que li, a comida deve ser muito boa, sim senhor. E dormir também, 
sobretudo quando se tem sonhos agradáveis e bonitos. 

Não podia acreditar que houvesse alguém, por muito diferente que fosse, que 
não… 

Já estavam a sair do Bairro Monumental. Soube-o porque, além de já não se ver 
nenhuma catedral, as três últimas formavam uma simples palavra: 
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Ia dizer ao senhor Presidente que queria volta para trás, para ver tudo uma vez 
mais, quando viu, um pouco mais à frente, uma coisa que lhe roubou o último fôlego.  

Parou de repente. 

- O que é isto? – Perguntou alarmado. 

O Presidente olhou para o mesmo sitio que ele. 

- Ah? Isso? – Não lhe deu muita importância. – Como podes ver, são letras 
diabólicas.  

E eram mesmo, e havia muitas. 

 

 

 

Um diabo a passear o cão, alguns diabos com um dragão, um diabo e a morte a 
brincar com outro diabo, uma fantasia de dragões e diabos, uma procissão demoníaca 
com diabos alados… E, das suas posições, surgiam letras: um A, um H, um M, um S, um 
W. 

- O que estão aqui a fazer? – O Virgilio ficou surpreendido. 

- Bem, o mal está sempre onde está o bem, é como um complemento. Nunca 
ouviste falar do yin e do yang?  

Por acaso, já. Até tinha uma medalha que saíra numa revista de música com o 
símbolo do yin e do yang, o branco e o preto. 

- Já – disse, orgulhoso da sua sabedoria.  

- Então é a mesma coisa. Os diabos andam sempre a rondar as catedrais. Mas, 
aqui, até eles são boas pessoas. Cumprem o seu papel de alerta, e pronto, para isso é 
que são o que são. Se não te meteres com elas, as letras malignas não se metem 
contigo. 

Continuaram a andar, deixando, num dos cruzamentos das ruas, o grupo de 
diabos que pareciam viver muito tranquilos entregues às suas vidas. Por isso, desistiu 
de dar outra vista de olhos ao Bairro Gótico. 

Claro que, como ia de surpresa em surpresa, se esqueceu das imensas catedrais 
quase de imediato.  

- Talvez seja por razões sentimentais que me identifico com as letras, com os 
símbolos e com as formas, mas agora vais ver o meu recanto favorito – ouviu dizer o 
seu guia.  
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Preparou-se para ver algo extraordinário. Estavam a passar, de novo, perto de 
casas normais, se é que ali alguma coisa era normal, porque as letras, cada uma no seu 
estilo, eram muito bonitas. E havia letras de todos os tempos, de todas as idades, com 
todos os grafismos imagináveis.  

- O que é? – Mostrou-se impaciente. 

- Na próxima esquina vais ver a placa – anunciou-lhe o Presidente. 

Quase começou a correr porque, se havia alguma coisa que não tinha, era 
precisamente o dom da calma. No entanto, manteve-se ao mesmo ritmo que o do 
companheiro. A que se estaria ele a referir quando dizia que “se identificava muito” 
com o tal recanto?  

Compreendeu tudo assim que viu a placa:  

 

 

 

 

- Um museu? – Exclamou o Virgilio. 

- É mais do que isso – acrescentou o Presidente com aquele exultante orgulho 
que mostrava de vez em quando. – É acombinação da união do alfabeto com a 
essência do ser humano.  

O Virgilio virou a cabeça para olhar de novo para a placa. 

Pessoas a formar letras. Letras humanas. 

E chegaram a uma praceta que, mais do que um museu, parecia um 
monumento. 

- O nosso museu – anunciou o Presidente do Mundo das Letras. 

Se, no Jardim Zoológico, os animais brincavam a criar palavras, ali eram as 
pessoas que o faziam, mas enquanto no Zoo se mexiam sem parar, mudando de 
formas, as letras do Museu eram estáticas, porque os seres humanos que faziam parte 
delas eram estátuas.  

Estátuas de um mármore muito branco. 

O Virgilio quis vê-las de perto. Passeou entre elas. Eram de tamanho normal, 
mais ou menos da sua estatura, talvez um pouco mais altas, uma vez que 
representavam adultos. O seu tacto era frio e quente ao mesmo tempo, frio no início 
porque eram feitas de mármore mas, ao mesmo tempo, a mesma pedra transmitia um 
calor delicado. As caras eram bastante agradáveis e os corpos maravilhosamente 
esculpidos. O Museu das Letras destilava solenidade e amor ao mesmo tempo  
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- Gostas? – Perguntou o Presidente. 

- Muito – reconheceu. 

- Aqui temos imensos símbolos, como podes ver.  

O Monumento com as palavras Mais Formosas ou este Museu são dois dos 
mais significativos, embora eu pense que tudo o que tem a ver com as letras é 
fantástico. Não há nada melhor. Só de pensar que, pondo uma letra atrás da outra, se 
pode criar beleza… Não é demais? 

Perguntou-lhe logo a ele, que sempre “odiou” ler. 

É claro que agora começava a mudar. 

Já não podia ver uma letra sem pensar numa catedral, num animal, num 
papagaio de papel ou numa escultura. Tudo estava gravado na sua mente.  

O Virgilio não soube quanto tempo passou no meio das estátuas, apesar de, 
segundo o seu anfitrião, ali não existir semelhante conceito. Mais uma vez foi o 
homenzinho do chapéu de coco preto, sobrecasaca vermelha e calças verdes que 
reclamou a sua atenção e o instou a retomar o seu caminho. 

- Toca a andar, senhor boquiaberto. 

- Eu? 

- Sim, tu. Caso contrário, ainda chego atrasado ao concerto pela primeira vez na 
vida. 

- Onde é que está o auditório? 

- Perto daqui, mas como ficas apalermado em cada esquina… 

- Eu não fico apalermado. 

- Claro que sim, se visses a tua cara!  

O Virgilio não gostava que se metessem com ele. Já tinha complexos 
suficientes, como qualquer rapaz ou rapariga. 

Este quase para lhe dizer que ele também tinha cara de... qualquer coisa, mas 
como era tão redondinho e tinha aquele ar… 

Não quis ser grosseiro. 

- É que ainda temos de passar pelo Bairro Nobre antes de chegarmos ao 
auditório – informou o Presidente -, e de certeza que voltas a perder muito tempo.  

- Porquê? 

- Já vais ver. 
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Saíram da praça do Museu e o Virgilio contemplou as estátuas pela última vez, 
como fizera antes com as catedrais. 

- Conte-me mais coisas – pediu ao seu anfitrião um pouco mais à frente. 

- Mais coisas? 

- Charadas, adivinhas… 

- Estás a gostar, não é? 

- Bem... – o rapaz encolheu os ombros. 

- Não, se dizes isso assim, como se não te importasse ou fosse só um motivo 
para passarmos o tempo enquanto andamos de um lado para o outro, não te conto 
mais nada. 

- Está bem – rendeu-se. – Estou interessado. 

- Assim está melhor – congratulou-se o Presidente. E, sem esperar mais, saiu-se 
com: - O que é que é pequeno em Pontevedra e grande em Vigo? 

E uma vez que se tratava sempre de letras, o Virgilio, depois de pensar um 
pouco, respondeu excitado: 

- A letra V! 

E deixou o senhor Presidente pasmado. 
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pós meia dúzia de charadas e adivinhas, o máximo dirigente do Mundo das 
Letras estava impressionado. 

- É para veres o que já aprendeste desde que cá chegaste. 

- Aprendo depressa – gabou-se o Virgilio. 

- Não exageres, não exageres! Uma flor não faz a Primavera nem um dia de 
calor faz o Verão. Vamos ver o que fazes quando voltares.  

O que ia fazer? Não sabia. 

Mas aquilo agradava-lhe. 

Agora compreendia melhor tudo o que era relativo às letras, e às palavras e aos 
livros… 

O senhor Presidente estugava agora o passo rumo ao auditório. Apesar de ser 
baixinho e rechonchudo, mexia-se com bastante agilidade. O Virgilio confirmou que o 
relógio continuava parado. 

- Por que é que aqui o tempo não existe? – Quis saber. 

- Não existe o teu, o das semanas, dos dias, das horas e de tudo o resto, mas 
existe o tempo mental, esse relógio que todos trazemos dentro de nós. E não existe 
esse tempo que se conta em segundos ou minutos porque, além de que quando se 
está a ler o tempo pára, que é o que acontece aqui, não nos podemos esquecer de que 
a própria arte é intemporal. Qualquer criador nasce, vive e morre, mas a sua obra 
permanece. Essa é a sua grandeza. 

- Deve ser fantástico ser eterno – disse o Virgilio. 

- Nada é eterno – o Presidente pareceu deter-se por um momento. – Mas 
enquanto houver vida, e o ser humano perpetuar o seu legado, aquilo que é 
verdadeiro, autêntico, permanecerá. 

Voltaram a caminhar. 

- Isso do relógio que todos trazemos dentro… é verdade, sabia? – Afirmou o 
Virgilio. – O meu relógio é o meu estômago. Quando tenho fome ronca de uma forma 
que nem imagina. 

- És tão vulgar! – O seu companheiro riu-se. – Mas, pelo menos, és simpático. 
Aparece por aqui cada energúmeno… Bem, já estamos a chegar. 
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- Ao auditório? 

- Não, ao Bairro Nobre, que fica a caminho. Estás preparado? 

Ia dizer que sim mas, mais uma vez, a realidade pôde mais que ele.  

Meia dúzia de passos mais à frente atravessaram uma porta de madeira que se 
encontrava no termo de uma avenida com muitas árvores. E, atrás da porta, a 
magnificência do bairro mais elegante, luxuoso, senhorial e egrégio do Mundo das 
Letras ergueu-se perante eles. 

O Virgilio pensava que já nada o podia surpreender.  

Enganou-se. 

- Brutal! – Exclamou ao contemplar aquela ostentação.  

- Impressionam, não achas? 

- Sim – O Virgilio foi categórico. 

- Isto é a creme de la creme que, em francês, significa “o creme dos cremes”. 
Ou seja, puro jet-set.  

- Os betinhos. 

- Não sejas grosseiro, não é nada disso.  

- Nunca imaginei que aqui também houvesse classes. 

- Não é que existam classes, mas é verdade que há letras muito simples, assim, 
como eu te digo, e outras, como estas, bastante… -procurou a palavra adequada – 
Bastante régias. A nobreza é importante, e mais ainda se for levada a sério. Estas letras 
são outro dos nossos orgulhos. São únicas. 

E eram mesmo. 

Extraordinariamente únicas. 

Provavelmente tinham sido criadas, no passado, por ourives da escrita, ou por 
artistas ou pintores, ou por monges dedicados à literatura nos seus mosteiros, ou por 
editores particulares que procuram deixar um legado de beleza às gerações futuras. E 
tinham conseguido. Ali estavam todas. O Bairro Nobre era como um grande palácio de 
letras elevadas à enésima potência da criatividade.   

- O auditório está aqui ao lado – disse o Presidente, que não tinha parado de 
andar. 

Ele e o Virgilio passavam por baixo das letras monumentais, embora não 
fossem tão grandes como as que formavam as catedrais. O rapaz olhava para a direita 
e para a esquerda, para cima e para baixo. Os detalhes eram tão relevantes quanto o 
estilo, as prodigiosas curvas ou as estilizadas linhas rectas. Cada adorno, uns floridos, 
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outros lineares, outros que semeavam explosões de engenho, conferia às letras uma 
personalidade ainda mais própria.  

De repente, o Virgilio ficou boquiaberto. 

Três figuras que ele conhecia estavam no meio da avenida, tão curiosas quanto 
surpreendentes, tão estranhas que…  

Deteve-se a contemplá-las. 

 

 

 

- Bem! O que é aquilo? 

- São letras convidadas – esclareceu o Presidente. – A primeira é chinesa, a do 
meio é grega e a última é árabe. São bonitas, não são?  

- São, mas… o que é que estão aqui a fazer? 

- Oh, temos intercâmbios culturais com outras línguas e outras formas 
expressivas – disse o homenzinho. – Assim, todos nós aprendemos, não só a 
conhecermo-nos, como também a respeitarmo-nos. O Livro está editado em todas as 
línguas do mundo porque em todo o lado há rapazes e raparigas que não lêem e que, 
tal como tu, odeiam ler. 

- Eu já não odeio ler – quis deixar claro. 

- Pois, mas ainda há muitos que sim, não te faças agora de inocente – 
especificou o Presidente. – Onde é que eu ia? Ah, já sei. Dizia que, para nós, estas 
letras não são mais estranhas que o Ñ dos espanhóis, uma vez que só a utilizam eles. 

Deixaram as “letras convidadas” para trás. Aquilo do intercâmbio cultural soava 
a Verão, a jovens de um país que iam para outro e viviam com famílias autóctones para 
aprenderem o idioma. Na verdade, o Mundo das Letras era muito parecido com o 
mundo exterior. 

Exterior. A palavra fê-lo recordar que ele também era um convidado ali. 

O Virgilio apercebeu-se de que não queria voltar. Estava a pensar nisso a sério. 
E se o tempo tinha parado enquanto lia O Livro… 

- Aqui está o auditório – anunciou o Presidente. 

Olhou em frente. Era uma espécie de meia concha marinha que já se 
desenhava entre as árvores, uma vez que se encontrava a meio de outra zona de 
bosque. À medida que o conseguia ver melhor, compreendeu que eles, o senhor 
Presidente e ele, iam ser os únicos espectadores do concerto. À frente do palco, em 
frente do centro da meia concha, só havia duas cadeiras. 
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- Não vem mais ninguém? – Hesitou o Virgilio.  

- Não é necessário. O concerto da nossa grande orquestra é apenas uma 
vibração que todas as letras do nosso mundo conseguem ouvir sem necessidade de 
estarem aqui todas. A música é, tal como a literatura, a forma de comunicação 
humana mais bonita. Além da própria voz, claro. 

- Mas a música compreende-se em qualquer sítio, enquanto as línguas, como 
são tantas… 

- Isso é verdade… - concordou o Presidente. – Anda, vamo-nos sentar. 
Chegámos cedo.  

Ocuparam as duas cadeiras que estavam em frente do auditório, mas não 
guardaram silêncio. O anfitrião lembrou-se de que tinha outra coisa pendente. 

- Enquanto esperamos, vou falar-te dos palíndromos e dos bifrontes.  

- O que é isso? – O Virgilio preparou-se. 

- Para começar, um palíndromo é uma palavra, ou frase, que se pode ler nos 
dois sentidos e, em ambos os casos, diz a mesma coisa. 

- Não. 

- Sim. 

- Isso é impossível. Pode haver uma ou duas, por coincidência, mas não mais. 

- Aí é que tu te enganas – sorriu, com determinação, o Presidente. – Há muitas, 
e em todas as línguas, mas não te assustes, que não te vou dar exemplos em russo ou 
em chinês. Repara. 

E escreveu no chão: 

“Amor a roma”.  

- Este é o mais conhecido em português. Lê-o ao contrário. 

- A… mor… a… ro… ma…! Tem razão, diz a mesma coisa se lida nos dois 
sentidos. 

- Isso é um palíndromo – justificou o Presidente. 

- E diz que há muitas frases assim? 

- Bastantes. Até há escritores, como Julio Cortázar, James Joyce, Maiakowski ou 
Swift, que utilizaram palíndromos nas suas obras. 

- Só podem ser malucos – disse o Virgilio convencido. 

- Então é uma loucura saudável. Não achas divertido? 
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- Acho. Acho que sim. 

- Então, pronto. 

- Espere, não me vai ensinar mais pal… palín…? 

- Palíndromos – escreveu o Presidente devagar. – Mas não dizes que são 
malucos? 

- Sim, mas é muito divertido. 

- Fico contente por ouvir isso. Está bem – e começou a escrever de novo no 
chão, a toda a velocidade, uma série de frases. – Aprende alguma. Vais ver como os 
teus amigos se vão “passar”. É assim que se diz, não é? 

O Virgilio começou a ler aquelas frases tão curiosas, primeiro da esquerda para 
a direita e depois da direita para a esquerda. Algumas eram muito simples, outras 
complicadas, e as restantes eram como jogos de palavras enviesados. Mas nenhuma 
falhava. Eram todas reversíveis.  

Amor a Roma. 

Eva, asse e pape essa ave. 

Anotaram a data da maratona. 

Assim a aia ia à missa. 

A mala nada na lama. 

O romano acata amores a damas amadas e Roma ataca o namoro. 

Rir, o breve verbo rir. 

Após a sopa. 

Até o poema. 

Lima a mil. 

O voo do ovo. 

Ódio do doido.  

O céu sueco. 

Saíram o tio e oito marias. 

O galo ama o lago. 

Roda esse corpo, processe a dor! 

Roma me tem amor. 
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A torre da derrota. 

Acuda cadela da Leda caduca. 

A dama admirou o rim da amada. 

A Daniela ama a lei? Nada! 

Adias a data da saída.  

A diva ávida, dádiva à vida.  

E Amaro? Faz a paz afora, mãe.  

E assim a missa é. 

E até o Papa poeta é.  

Amassa, má. 

Ema, só após merecerem sopa os ame.  

Ele padece da pele. 

A sacada da casa. 

Lá tem metal. 

Irene ri. 

Olá, galo! 

A grama é amarga. 

Liga: se sobes sebos, és ágil. 

Livre do poder vil.  

Marujos só juram. 

O galo no lago. 

O Ivan ama navio.  

A cera causa sua careca. 

O lobo ama o bolo. 

Arroz é zorra. 

Ali, lado da Lila. 

Salta o Atlas. 
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Luza Rocelina, a namorada do Manuel, leu na moda da romana: anil  é cor 
azul.  

- A última é fantástica – exclamou o Virgilio. 

- Tem a sua piada, sim. 

- Sabe mais? 

- O que é que queres? Que te faça um dicionário de palíndromos? 

Nos olhos do Virgilio pôde ler que sim, estava a adorar. 

- Bem, como vejo que tens interesse – concedeu o Presidente -, vou escrever-te 
um par de silábicos. 

- Silábicos? – Repetiu o rapaz. 

- Em vez de se ler letra por letra, lê-se sílaba por sílaba. 

- Isso também existe? 

- Vê por ti próprio. 

E escreveu no chão: 

 

 A Rita, Manel Mataria. 

Temor à morte. 

Davi, ela é vida. 

 

Para o Virgilio, tudo aquilo era uma revelação. Perguntou-se se a Senhora 
Professora Esperanza conhecia algum palíndromo. Por que é que não se estudam 
coisas deste género em Língua e Literatura, em vez das coisas de sempre! O brilharete 
que ele não faria! Esforçou-se por aprender tudo de cor.  

- O que é interessante – disse o Presidente - é que todos os dias usamos 
palíndromos muito mais fáceis, formados por uma só palavra, uma vez que existem 
centenas de palavras que se lêem da mesma forma num sentido ou noutro. Ou nomes.  

- Ana é um palíndromo! – Gritou o Virgilio. 

- Muito bem – aceitou o seu inesperado mestre de curiosidades.  

Quando disser à Ana que é palindrómica…! Vai ficar de queixo caído! Em 
primeiro lugar, vai pensar que estou a insultá-la, de certeza, e depois vai a correr 
chorar para a mãe!  
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Pensou em mais. Vieram-lhe à cabeça muitas palavras. 

- Ata, asa, ovo, osso, radar, somos… e as letras, como efe, esse, eme e…! 

- Já chega, já chega – deteve-o o Presidente. – Já vi que te tornaste num 
especialista no tema. 

- Quantas palavras se podem ler nos dois sentidos? 

- Em português, mais de mil. E algumas mais compridas que as que têm apenas 
três letras: medem, anilina, rapar, sanas, sopapos, rodador… 

- Isto é que é fixe – admitiu o Virgilio. 

- E o resto não? 

- Sim, as palavras cruzadas e a sopa de letras também, mas isto… Adoro. E 
aquilo dos bi… bifor… bem, seja lá o que for, o que é? 

- Bifrontes. 

- Isso – dispôs-se a ouvi-lo com atenção. 

No entanto, quando o Presidente ia falar começou a notar-se um certo 
burburinho lá para os lados da porta que ligava o auditório aos bastidores. Isso pôs 
termo à conversa palindrómica e acabou com as bifrontinices, seja lá o que elas 
fossem. 

- Já estão aqui os músicos – avisou, feliz, o anfitrião.  

- Depois conta-me, está bem? – Quis deixar claro o Virgilio. 

- Não te preocupes. 

E concentraram-se no auditório. 
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omeçaram a chegar os músicos, de facto que, como era de esperar, eram letras. 
Letras-instrumento. Cada uma tinha a forma de um instrumento musical e estava 
peculiarmente adaptada a ele. Apareceu primeiro um saxofone-S, depois uma flauta-I 
seguida de uma formosa lira-U. 

- Hoje vamos ver um belo concerto – o senhor Presidente ficou muito contente. 
– Esse saxofone-S é verdadeiramente estupendo. 

- Deve querer dizer que vamos ouvir – rectificou o Virgilio. 

- Não. Vamos ver – insistiu o homenzinho. 

- A música não se vê, ouve-se. 

- Isso deve ser noutro sítio. Já te disse que não se trata de um concerto clássico 
nem roqueiro, nem de nenhum género em concreto. Isto é mais que música. As letras 
são universais, tal como ela. Todos temos a harmonia, impressa qual marca indelével, 
na nossa mente e nos nossos corações. É um palpitar, um latido, uma emoção, um 
sentimento – os olhos do Presidente transmitiam mais doçura e as suas palavras 
estavam carregadas de evocações românticas. – Não precisas de ouvir a música que 
tocam essas letras-instrumento, porque basta vê-las e… senti-las aqui – pôs-lhe um 
dedo na testa – e aqui – reconduziu-o ao peito, pousando no coração. Depois, com 
mais ênfase, acrescentou: - Sê livre, Virgilio, sê livre! Deixa-te levar. Olha para elas, 
mas ouve o que está em ti. É a tua própria energia que vai criar a música do teu 
espírito.  

Era de loucos, mas olhou para a orquestra. Os músicos iam sendo cada vez 
mais. Havia um tambor-O, um corne inglês-C, uns pratos-T, uma harpa-D, um piano-P, 
uma pandeireta… Ou seja, não se tratava de uma orquestra normal, com uma secção 
de cordas, outra de percussão, outra de sopros… Aquela era a orquestra mais informal 
que alguma vez vira. Todos ocupavam as suas posições formando uma meia-lua que 
seguia o perfil do auditório. Quando o último músico apareceu, fez-se silêncio 
absoluto.  

E, de repente… 

O Virgilio estremeceu. 

Ouvia a música, ouvia-a! 

Olhava para eles, para os músicos, para as letras-instrumento e, pela mais 
surpreendente das razões imagináveis, essa simples visão transmitia-lhe toda a força 
do mais extraordinário som. O seu corpo era como um grande altifalante.   

E sentia-a, no mais profundo do seu ser! 
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Silêncio exterior. Estrondo harmónico interior. 

Quis olhar para o senhor Presidente mas, quando afastou os olhos da 
orquestra, a música parou. Por isso, rapidamente voltou a centrar toda a sua atenção, 
os cinco sentidos, naquela envolvente catarse que fluía do palco. O mais estranho é 
que as letras não se mexiam… ou mexiam? As teclas do piano subiam e desciam e as 
cordas da harpa vibravam, os pratos e a bateria estremeciam. 

E como definir o que ouvia no seu interior ou, como dizia o Presidente, o que 
via? 

Era a música das músicas, e soava a ele próprio. Havia uma certa sinfonia, 
muito rock, um pouco de techno, umas gotas de pop… Um estouro com o poder de 
todas as essências capazes de se fundirem em algumas notas. Havia jazz, blues, heavy, 
rap, rhythm & blues, dance, hip-hop, country, reggae, rock and roll, gospel, barroco e 
cem mil mais. Estava tudo ali.  

Música e magia.  

Nem se atreveu a pestanejar. Já não. Um simples pestanejo poderia provocar 
uma interrupção, por mais breve que fosse, e deter aquele fluido magnético. Porque, 
com efeito, era também isso, um fluido. Era como estar no mar, de pé, perto da 
margem, a sentir as ondas embalar com uma suave persistência, de um lado para o 
outro.  

O Virgilio deixou-se levar por aquele êxtase.  

Um tema. Outro. Um terceiro. Mais outro. Um quinto. 

Nem sequer tinham uma dimensão, ou tempo. Às vezes davam a impressão de 
serem muito curtos em toda a sua extensão; outras, muito compridos na sua 
brevidade. Pareciam de pastilha elástica. Esticavam e encolhiam. Mais do que nunca 
compreendeu que o factor “tempo”, ali, era um simples paradoxo. O que importava 
era a paz, estar e sentir-se bem, a capacidade de ver e de compreender os sentimentos 
e as razões que os motivavam. O Virgilio pensava ser um rapaz “bastante duro”, que só 
chorava quando se aleijava ou quando um adulto lhe batia. E descobriu que de duro 
não tinha nada e que só lhe apetecia chorar. 

Chorar de felicidade! 

Perpassado de uma ponta à outra por aquela vibração. 

Estava quase para além do seu entendimento, mas era a realidade. 

Engoliu em seco e dominou as emoções que ameaçavam devastá-lo. Porém, 
através daquelas lágrimas contidas, detidas á beira das suas pupilas, a música cobrou 
uma nova dimensão. Fez-se cor.  

As gotas de humidade faziam as vezes de prismas, fraccionando o invisível som 
como se fosse um arco-íris celestial.  
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A música tornou-se celestial. 

Já não conteve a queda daquelas duas lágrimas. 

Vermelho, verde, amarelo, anil, laranja, azul… 

Um segundo depois, um minuto depois, uma hora depois, pouco ou muito 
depois, acabou. 

O Virgilio nem se mexia da cadeira. 

O Presidente sim. 

- Bravo! – Exclamou pondo-se em pé e aplaudindo. – Muito bom! Soberbo!  

As letras-instrumento aproximaram-se da beira do palco. Acenaram e fizeram 
vénias discretas. O Virgilio conseguiu reagir imitando o seu companheiro. Ele mostrou 
o seu entusiasmo através de cânones mais juvenis: assobiou e gritou. 

- Uh, uh, uuuuh! 

- Parece que gostaste – disse o Presidente. 

- Se gostei? Foi demais! – E voltou a gritar: - Uh, uh, uuuuh! 

Aplaudiram durante muito tempo, até que as letras se retiraram e o auditório 
ficou vazio. O Virgilio resistia em ir embora. 

- Então não há bis? 

- Foi mais comprido que o normal, em tua honra. 
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- Ai foi? 

- Claro. Os músicos também sabem quando o público participa. Notam-no pela 
cara do espectador, e nessa invisível ligação que se estabelece entre os altos e os 
baixos. E eles notaram que, sobretudo tu, que eras o mais novo, estavas deslumbrado. 
Por isso, foi um grande concerto. 

- O que ouviu… o que viu o senhor? 

- Música. 

- Sim, mas que tipo de música? 

- Como é que se pode explicar um sentimento? 

- Claro, eu também não o saberia definir – concordou. 

- Se te disser que ler provoca a mesma sensação dir-me-ás que me estou a 
aproveitar da situação para fazer proselitismo? – Disse o Presidente. 

- Eu acho que é diferente. 

- Não, não é. Cada livro pertence a um género, tal como a música, e cada um 
tem o seu ritmo e o seu calor sonoro que, neste caso, é interior, nasce e desenvolve-se 
dentro do leitor. Por isso, os livros são canções, concertos, sinfonias, e têm a sua 
própria cadência. Não é diferente, Virgilio, e tu já começaste a perceber isso, embora 
ainda resistas ou não acredites. Quando lês um livro, o que sentes é apenas teu, 
pessoal, intransmissível. Essa é a essência da arte, mas também representa um dos 
máximos prazeres da vida: a individualidade do sentimento próprio.  

Tinha sentido coisas muito gratificantes ao ler o romance do escritor. 

O Virgilio baixou a cabeça, impressionado. 

- Como é que soavam tão bem? – Perguntou. 

- Tudo na vida tem a sua música e, portanto, cada letra também possui a sua – 
referiu o companheiro. – Repara, o Zzzzzzzzzê é veloz, o Emmmmmmme cadenciado, o 
Pê é rápido, o Agá original, o Ele muito alegre, o Jota nem se fala, o Errrrrrrrrre 
vibrante, o Esssssssse sibilante, o Effffffffe gasoso, o Capa contundente, o Xissss 
misterioso, e assim sucessivamente. 

Sem se aperceber, já tinham saído do auditório. O Virgilio reparou que não 
regressavam à cidade propriamente dita, mas que caminhavam em seu redor, 
seguindo um caminho de circunvalação, embora se vissem edifícios à frente. Estava 
tão impaciente por ver mais coisas, que não conseguiu conter-se. 

- Onde é que me leva agora? 

- Tem calma – o Presidente começou a rir. – Descontrai, homem. 

- Está bem, está bem. 
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Mas não estava nada descontraído. Bem, em parte estava, por causa do 
concerto, mas por outro lado queria… 

O sangue percorria-lhe o corpo como se estivesse a ser impulsionado por um 
turborreactor.  

Apareceu um inesperado letreiro de um lado do caminho. 

 

 

 

 

- Já me tinha esquecido dos letreiros – sorriu. 

- Estão em todos os lados, é verdade – reconheceu o Presidente -, e tornam-se 
um pouco petulantes, mas… alguns têm razão.  

Numa clareira do bosque havia um grupo de cordas a brincar umas com as 
outras, como cobras a saltar no ar e a contorcer-se sobre si próprias. Primeiro, o 
Virgilio pensou que estavam a tentar fazer nós, mas depressa descobriu que não era 
isso, que aquilo que entrançavam, na realidade, e com muita arte, eram… letras. 

Sempre letras.  

- Estão sempre assim, a ver quem faz a letra mais complicada com uma simples 
cordinha. Contorcem-se, contorcem-se... e se não acabam num nó, divertem-se à 
grande – explicou o senhor Presidente. 

- São muito originais – opinou. 

 - É claro, aqui o que não falta é originalidade. 

- E de onde saíram todas essas cordas? 

- Cada vez que alguém oferece um livro, na livraria envolvem-no com um papel 
bonito e um laço. O papel guardam-no, ou usam-no para outra prenda, ou reciclam-no, 
mas os laços e as cordinhas vêm parar aqui.   
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- Não me diga! 

- Aqui recicla-se tudo, rapaz. 

O primeiro edifício que lhes apareceu à frente tinha a forma de um H e uma 
cruz vermelha gravada na parte superior. O Virgilio deteve-se e, ao ver que o máximo 
dirigente do Mundo das Letras continuava a caminhar, disposto a passar ao largo, fê-lo 
parar. 

- O que é isto? 

- O hospital. 

- Também há um hospital? 

- Às vezes há que reparar letras que se estragam ou que perdem algum pedaço. 
Nada é perfeito, e aqui temos problemas, como em todos os lugares.É claro que temos 
hospital! Embora, em geral, o paciente mais crónico seja letra do abecedário que está 
sempre na ala da psiquiatria. 

- Qual? 

- O Agá. 

- Porquê? 

O senhor Presidente emitiu um prolongado suspiro. Inverteu o caminho, 
chegou ao pé dele, pegou-lhe na mão e acompanhou-o até à janela mais próxima. 
Através dela, o Virgilio viu uma coisa assombrosa: muitos agás em várias camas. Não 
tinham aspecto de doentes, mas… 

 

 

 

 

 

 

 

- O que têm eles? – Murmurou o Virgilio com voz triste. 

- Dizem que são mudos, que não servem para nada, que as pessoas os ignoram 
ou os aspiram.  

A verdade é que, sempre que escrevia, os malditos agás amargavam-lhe a 
existência. Tal como os acentos. 
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- Mas não é a mesma coisa dizer “a” ou “há”, nem “hera” ou “era” – 
surpreendeu-se a si próprio a defender os agás. 

- Bem sei, e eles também. No entanto, é como vês. 

Noutras circunstâncias ter-se-ia sentido vingativo. Já que os agás lhe deram 
tantos problemas, era justo que eles também os tivessem. Agora, pelo contrário, 
sentia pena. Estava solidário. 

- Já estava farto deles – confessou. 

- Imagino. Isso também os afecta – assegurou o homenzinho. 

- Sem falar dos acentos. Eles também estão tristes? 

- Os acentos não são letras, são sinais de pontuação, e os sinais de pontuação 
são todos doidos. Os pontos, as vírgulas, os dois pontos, o ponto e vírgula, os hífenes, 
os tremas, os pontos de exclamação e os de interrogação, já para não falar dos 
acentos, que são os piores, adoram saltar de um lado para o outro e maçar toda a 
gente. No entanto, para uma vogal um acento é um símbolo de distinção, porque fá-la 
soar mais forte, ou seja, mais elegante. Realça-a. Digamos que seria… como um 
chapéu, percebes?  

Nunca tinha visto as coisas sob aquele prisma. 

E tinha piada. 

- Prestarei mais atenção aos sinais de pontuação quando escrever – prometeu. 

- Faz isso. Além de não lerem, a maior parte de vocês escreve pessimamente. 

Tinha razão. Para quê discutir? 

- Como não lêem, não sabem escrever, e vice-versa. É como uma pescadinha de 
rabo na boca – disse, em jeito de provocação, o Presidente. 

O Virgilio pensou no Tomás, que tinha escrito “hábil” sem agá e “café” sem 
acento no último teste. 

- Vamos embora? – Propôs, depois de dar uma última vista de olhos aos tristes 
agás. 

- É melhor. 

Regressaram ao caminho e deixaram o hospital para trás. O foco de interesse 
seguinte estava apenas a uns cem passos. Não perguntou nada para não se precipitar 
mas, à medida que ia distinguindo melhor as letras que formavam o conjunto, o seu 
assombro reapareceu. 

Aquelas letras… lembravam-lhe alguma coisa. 

Algo do seu passado, da sua mais tenra infância. 
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E como se o senhor Presidente lhe lesse o pensamento, mais uma vez, ele 
próprio o esclareceu,dizendo: 

- Isto é o Infantário. 
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s letras do Infantário eram enormes, grandes, vistosas e de muitas cores, e cada 
uma tinha escrita por baixo alguma coisa que começava com a sua própria letra. 

- Porque é que têm um Infantário? – Estranhou o Virgilio. 

- Para primeiros leitores, como é óbvio. 

- Mas aqui não há crianças. 

- E as que vêem de fora, como tu? – Cruzou os braços o rechonchudo 
cavalheiro, o que ainda o fez parecer mais rechonchudo. – Isto fica muito animado 
quando chega a pequenada. Eles também resistem à leitura quando não há 
“desenhos”. Que mania têm eles com os desenhos! Como se, só pelo facto de ter 
desenhos, um livro tivesse menos letras! 

- Eu também pensava que, se houvesse mais desenhos num livro e as páginas 
fossem as mesmas, o texto seria mais curto – o Virgilio riu-se ao reconhecer isto. 

- É preciso ser burro! 

- Está bem, não se chateie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Não, sabes que não me chateio. 

- Claro que se chateia. Já pensou que, se toda a gente lesse muito e gostasse e… 
bem, tudo isso, o senhor não teria trabalho, nem este livro existia, porque não seria 
necessário?  

O senhor Presidente arregalou os olhos. 
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- Não – disse. 

- Então já sabe. 

Tinha a certeza de lhe ter dado alguma coisa em que pensar e alegrou-se. A 
máxima autoridade do Mundo das Letras caminhou um bom bocado de olhos no chão. 
O Virgilio concentrou-se em encontrar o próximo recanto, cenário, bairro ou o que 
quer que fosse que aparecesse por ali, com vontade de continuar a ser surpreendido 
por coisas insólitas. No entanto, agora não se via nada. Caminhavam em direcção ao 
lago. Ao longe viam-se alguns barcos, embora não conseguisse perceber se também 
eram letras em forma de embarcações ou não. Ao passar por outro pequeno 
miradouro, este sem varanda protectora, encontrou-se com o que parecia ser… um 
painel de anúncios. 

- O que é isto? 

- O quê? – Levantou a cabeça sem ainda estar preparado o Presidente. 

- Este painel de anúncios – apontou o Virgilio. 

- Ah, sim. É o estado actual do desgaste ou uso das letras.  

O Virgilio não percebeu nada. 

Olhou para o painel. Havia uma lista: 

1 – A 

2 – E 

3 – O 

4 – S - N – R – D - M 

5 – I – T 

- O que significa? – Insistiu. 

- Que neste momento o A é a letra mais utilizada, seguida pelo E e pelo O. 
Depois, há cinco mais ou menos no mesmo estado, sem diferenças apreciáveis, uma 
vez ganha uma outra vez ganha outra, e em quinto lugar estão duas letras empatadas. 
Estamos a falar do português, claro. Em inglês penso que a mais usada é o E. 

- Alguém se dedica a contar as letras dos livros? 

- Claro. Há que fazer uma estatística. 

- Grande asneira. 

- Já estás outra vez com isso? – O Presidente pôs as mãos na cintura. Tudo o 
que não te parece útil é uma asneira? 

-Não – o Virgilio corou , mas… 
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- Queres saber o número de letras que há em alguns textos para que possas 
comprovar? 

- Quero – aceitou.  

- Está bem. Vejamos, por exemplo… o D. Quixote. O primeiro parágrafo, o mais 
famoso. 

E, como era costume, escreveu de um lado do painel de anúncios, e à 
velocidade de um raio, o texto inteiro:  

Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, não há muito 

tempo que vivia um fidalgo desses de lança no cabide, adarga antiga, 

rocim magro e galgo corredor. Um cozido com mais vaca que carneiro, 

salpicão as mais das noites, lutos e quebrantos aos sábados, lentilhas 

às sextas-feiras, algum borracho acrescentado aos domingos consumiam 

três partes de sua fazenda. O resto completava-o um saio de pano 

preto, calças de veludo para as festas com suas pantufas do mesmo 

tecido, enquanto nos dias de semana se honrava com sua malha de lã da 

mais fina. Tinha em casa uma ama que passava dos quarenta e uma 

sobrinha que não chegava aos vinte, e um moço para toda a obra que 

tanto selava o rocim como pegava na podoa. A idade do nosso fidalgo 

rasava os cinquenta anos. Era de compleição rija, seco de carnes, 

enxuto de rosto, grande madrugador e amigo da caça. Pretende-se que 

tinha o sobrenome de Quijada, ou Quesada, que há nisto alguma 

diferença entre os autores que sobre este caso escrevem, ainda que por 

conjecturas verosímeis se deixe entender que se chamava Quijana. Mas 

tal pouco importa a nosso conto: basta que na narração dele não nos 

afastemos um ponto da verdade. 

- E agora, para sabermos quantas letras de cada há no texto, só temos que as ir 

eliminando à medida que as pronunciamos – continuou o Presidente. E acrescentou: - 

A.  

Todos os ás do texto desapareceram como por magia. No painel de anúncios, 

em cima, à direita, havia uma calculadora que imediatamente se pôs em 

funcionamento. Uma campainha indicava quando a contagem estava terminada. 

- Vês? – Disse o Presidente. 

Um minuto depois, o cálculo estava completo, e era o seguinte: 

 A-145 E-103 I-41 M-48 Q-19 U-46 Y-0 

 B-10 F-9 J-5 N-57 R-51 V-16 Z-2 

 C-35 G-16 K-0 O-100 S-80 W-0 
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 D-50 H-12 L-21 P-18 T-41 X-3 

O Virgilio sentia-se porventura mais impressionado com as habilidades 
grafológicas do senhor Presidente, que era capaz de escrever seja o que fosse à 
velocidade da luz, e com o painel de anúncios, que apagava automaticamente as letras 
à medida que as contava, que pela estatística das letras mais usadas, embora 
reconhecesse que nunca tinha pensado em qual usava mais e qual usava menos. 

- De qualquer maneira, não há regras fixas. De repente, podemos pegar num 
texto onde haja alterações substanciais. Pensemos no belo soneto de Lope de Vega 
extraído de A menina de prata. 

E escreveu: 

Um soneto me faz fazer Violante; 

nunca na vida estive tão inquieto; 

catorze versos dizem que é soneto, 

brinca brincando vão os três diante. 

 

Pensei que não achava consoante 

e a metade estou deste quarteto; 

mas se me vejo no primeiro terceto, 

nada há nos dois quartetos que me espante. 

 

Pelo primeiro terceto vou entrando, 

e parece que entrei com pé direito, 

pois fim com este verso lhe estou dando. 

 

No segundo já vou e até suspeito 

que estou os treze versos acabando; 

contai se são catorze, e já está feito. 

 

Aqui, o resultado deu como vencedor absoluto o E, muito acima do A.  

 A-31 E-65 I-23 M-12 Q-8 U-17 Y-0 

 B-3 F-4 J-3 N-27 R-22 V-11 Z-6 

 C-14 G-1 K-0 O-48 S-31 W-0 

 D-14 H-3 L-3 P-9 T-35 X-0 
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- Se calhar é porque há muitos anos usavam-se mais outras letras – disse o 
Virgilio. 

- Bem pensado. O castelhano antigo era muito diferente do actual, sim senhor, 
mas D. Quixote e A menina de prata são mais ou menos da mesma época, mais século 
menos século. 

- Gostava de saber que letras tinha um conto que me lia o tio Arcadio quando 
eu era mais pequeno. Gostava muito dele. 

- Que conto era esse? – Interessou-se o Presidente. 

- Penso que não o conhece. 

- Diz-me qual é. 

- “A gota de chuva que tinha vertigens”. 

- Chega a primeira parte para estabelecer uma proporção? – Sorriu de 
propósito o seu companheiro. 

E, para espanto do Virgilio, escreveu o início do conto no painel. 

 

As nuvens, negras e ameaçadoras, assomaram por cima das montanhas mais 

altas. O vale viu-as chegar e a erva e as suas flores estremeceram de alegria.  

Porque as nuvens podiam ser negras e ameaçadoras mas, na verdade, eram 

muito boas. Faziam um pouco de sombra nos dias de calor e, acima de tudo, traziam a 

chuva, que era a vida.  

Quando as nuvens se aproximaram, o céu azul foi engolido por elas. O Sol, 

altivo, viu-as passar por baixo dele, e irritou-se. 

- Irra, que já aqui estão outra vez as chuvas a tapar-me.   

O Sol e a chuva andavam sempre como o cão e o gato. 

- Onde estará o meu amigo vento? – Perguntou o Sol.  

Mas o vento devia estar noutro lugar, a importunar outras nuvens. Por isso, elas 

s cobriram o vale sem qualquer problema. 

E, num segundo, o primeiro trovão anunciou a tempestade. 

 

Após a contagem, o resultado foi semelhante ao primeiro. Domínio do A sobre 
o O, embora não com muita vantagem. A letra E mantinha-se em terceiro lugar 
seguida de um bloco compacto com o S, o R, o M, o U… 

 

 A-100 E-62 I-27 M-33 Q-7 U-32 Y-0 

 B-5 F-4 J-1 N-26 R-46 V-19 Z-4 

 C-15 G-10 K-0 O-63 S-52 W-0 

 D-20 H-6 L-17 P-16 T-23 X-2 
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Era divertido, mas já estava farto. Soava um pouco a matemática. 

Quando retomaram o passeio, o Virgilio não se conteve. 

- Onde vamos? 

Teve receio de que aparecesse um daqueles letreiros que disparava frases 
solenes do tipo “Logo se verá” ou “Quem muito pergunta perde o fôlego”, mas nesta 
altura não aconteceu nada. 

- És um bom rapaz, por isso quero mostrar-te uma coisa – informou o senhor 
Presidente. 

- Está a ensinar-me tudo, não está? 

- Há coisas que são privadas e que me abstenho de contar, mas tu estás a ser 
um visitante muito bom. Positivo, diria eu. 

O Virgilio sentiu-se orgulhoso. 

- O que é? 

Agora, sim, lá apareceu um letreiro. 
 

 

 

 

 

E, depois, um segundo. 

 

 

 

- Bolas! – Protestou o Virgilio. – Aqui não se pode perguntar nada? 

O Presidente ria de novo às gargalhadas. 

- Anda, já estamos perto – passou-lhe de novo o seu amigável braço por cima 
dos ombros. – Aqui não estamos acostumados à pressa e os visitantes, às vezes, 
precisam de se lembrar de que a vida é demasiado bonita para a gastarmos depressa. 

- Eu não tenho pressa nenhuma, só perguntei… 

- É ali – interrompeu-o o anfitrião. 

Era uma cabana pequena, muito pequena, desproporcionada, mas era real, ou 
seja, quatro paredes e um tecto de adobe. Não tinha forma de letra. 

- Quem vive aí? 
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- É a minha oficina. 

- A sua oficina? Mas então não é o Presidente? 

- Sou, e o que é que isso tem? Toda a gente tem algum passatempo, chamam-
lhe hobby. Eu não sou menos que os outros.  

- O que faz, pinta barquinhos, constrói torres e pontes com palitos, colecciona 
minerais? 

O homenzinho olhou para ele com uma sobrancelha arqueada, para ver se 
captava nele alguma má intenção ou ironia, mas o Virgilio era sincero. Três dos seus 
tios e tias tinham esses passatempos.  

- Já vais ver – foi a sua resposta lacónica. 

Caminharam até à cabana e, quando chegaram à porta, o dono abriu-a e 
deixou-o entrar em primeiro lugar, cortês. Uma vez lá dentro, o rapaz percebeu qual 
era o seu passatempo. 

Criava palavras. 

Por acaso podia tratar-se de outra coisa? 

Havia uma grande mesa de madeira cheia de papéis, cartões, folhas especiais 
em textura e tamanho, lápis, borrachas, esquadros, compassos, marcadores etc. Nada 
de computadores nem de tecnologia moderna. Puro grafismo à antiga. Nas paredes, 
estava pendurado um monte de tentativas e de ideias, anotações e projectos.  

- Agora estou a trabalhar num alfabeto baseado nas proporções do ser humano 
– informou com orgulho o Presidente. – Vês? 

Pegou em três desenhos, melhor dizendo, em três esboços bastante grandes, e 
mostrou-lhos. 

 

 

 

 

- Partindo deste conceito – continuou o inovador pintor - vou dando forma a 
um alfabeto completo. 

E foi-lhe mostrando modelos distintos: 
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Eram muito bonitas porque tinham, precisamente, aquilo que o senhor 
Presidente acabava de dizer: a essência das proporções humanas. O Virgilio olhou para 
os esboços um a um.  

- Fez muitos alfabetos? – Perguntou. 

- Bastantes. 

- Onde estão? 

- Bem… não os tenho aqui. Depois de terminados, já não me pertencem. São de 
toda a gente, da humanidade inteira, de quem os quiser utilizar, dos escritores e 
editores, dos jornalistas ou… mesmo teus. É como ter um pássaro maravilhoso numa 
gaiola. Enfim, não importa se é maravilhoso ou não. Nem se é feio, feiíssimo. Tem asas 
e precisa da sua liberdade. As letras são como os pássaros, têm de voar, viver, levar a 
toda a gente a sua voz e a sua essência. 

- O senhor é um poeta – disse o Virgilio com admiração. 

- E tu, um bom rapaz – pôs-lhe uma mão na bochecha, o senhor Presidente, 
antes de suspirar e concluir com um triste: - Bem, e é tudo. 

O Virgilio não entendeu. 

- Sim, claro. Se não tem mais letras… 

- Não, não me refiro a isto – abarcou a oficina com as mãos. – Quero dizer que 
é tudo, que acabou. 

Como assim? 

Não se atreveu a dizê-lo em palavras. 

- Está na hora de voltares, meu amigo – anunciou o anfitrião. 
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ão podia ser verdade, era uma brincadeira.  

Tinha acabado de chegar! 

Ou não? 

- Ma… ma… mas… - pôs-se a gaguejar. 

- Gostaste, não foi? 

- Gostei! – Reconheceu sem rodeios.  

- Fico feliz por ouvir isso, e mais ainda por ver a tua cara. 

- Não mude de conversa – o Virgilio defendeu com ênfase o seu direito a 
continuar ali. – Se o tempo não passa, posso ficar aqui mais um pouco e ver… não sei, 
deve haver alguma coisa, digo eu! 

- Não podes ficar aqui eternamente – disse o Presidente. 

- Já sei que não, mas… isto é muito grande e quase não vi nada! 

- Já te tinha dito que isto era infinito. No entanto, viste o essencial. E melhor: 
compreendeste-o. Agora, sempre que abrires um livro vais-te lembrar disto. Está tudo 
lá. Tudo o que viste e sentiste aqui vais vê-lo e senti-lo nos outros livros. Alguns não te 
vão agradar, é normal, nem os vais terminar de ler, e outros vão impressionar-te de tal 
maneira, que os lerás duas vezes. Vai dar ao mesmo, ainda não percebeste que O Livro 
são todos os livros? 

Percebia, sim, mas resistiu. 

- Quero lá saber se de aqui a nada aparece um letreiro a dizer que “o que é 
bom, se for breve, é duas vezes bom”, coisa que, para ser franco, me parece um 
perfeito disparate, está bem? Só lhe peço… mais um pouco. Só mais uma coisa, 
pfavor… digo, por favor! 

- Caramba – o Presidente pestanejou constrangido por tanta veemência. – És 
mesmo persistente.  

- A minha mãe diz que sou chato como a potassa. 

- Pois és. 

- Vá lá, senhor, seja bonzinho. 

- É que… 
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- Portei-me bem, não acha? 

- Primeiro estavas pouco à vontade – lembrou-lhe o Presidente -, e tudo te 
parecia aborrecido, chato… para não falar das adivinhas e… 

- Era porque não acertava uma, mas agora já sou um especialista. 

- Claro, o maior especialista do mundo! 

- Vá lá, não se ria.  

O Presidente olhou-o fixamente. O seu sorriso era o mais doce de todos os que 
mostrara durante a sua mútua companhia. Parecia disposto a ceder.   

- Prometo que até acabar o curso vou ler um livro por semana e, no Verão, dois. 
Dois por semana – garantiu o Virgilio.  

- Se faço isto não é para que me prometas nada. Não quero que soe a 
chantagem. Vais ler o que quiseres e sentires, se for um por semana, é um, se forem 
dois, são dois, e se não for nenhum, não é nenhum. Não se trata de fazer um pacto 
com o diabo.  

- Então leva-me a ver mais alguma coisa? 

- Há um lugar muito, muito, muito especial, mas não sei se… 

- Vamos! 

- É que eles são muito… susceptíveis e, e mais ainda com as visitas. 

- Quem? 

- Eles. 

- Os livros? 

- Não, os génios. 

- Que génios? 

- Os que escreveram os livros. 

- Quer dizer…? – O Virgilio arregalou os olhos. 

- Sim, estão aqui – confirmou o Presidente. – Onde haveriam de estar? 

- Todos? 

- Claro. Quando morrem é como se voltassem para casa. Moram ali, à beira do 
lago, no Palácio dos Sonhos. 

- O Palácio dos Sonhos – suspirou o Virgilio impressionado. 
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- Quero que saibas que, por serem génios, são um pouco estranhos, mas são-no 
ainda mais porque alguns são muito carrancudos, outros muito borguistas, outros… 
Enfim, só lhes falta contar as batalhinhas pessoais. Põem-se… Além disso, são 
susceptíveis. Quando se junta um do século X, por exemplo, com outro do século XX, e 
se põem a falar das suas respectivas sociedades… Aquilo parece um galinheiro. 

- Parecem divertidos. 

- Caramba, vais perceber. Em vida, escreveram as páginas mais imorais da 
literatura, e agora… 

- Já não escrevem? 

- Passam o dia a escrever sem parar – manifestou o Presidente. – Mas o seu 
único público são eles próprios, e como ninguém bate os egocêntricos … - voltou a 
deixar a frase a meio. Passa o dia a perseguir os outros para que leiam o que 
escreveram. E não param. 

- Deve ser muito interessante – disse o Virgilio. – Está a tentar assustar-me para 
não ir. 

- Tens a certeza de que os queres conhecer? 

- Tenho. 

- Olha que são os “chatos” que fizeram os livros que te obrigam a ler e que 
tanto odiavas – picou-o o dignitário do Mundo das Letras. 

- Isso era dantes. 

- Mas que grande metamorfose, a tua. 

- Leve-me. 

Não queria ir embora, por isso tanto lhe dava ver o Palácio dos Sonhos como 
outra coisa qualquer. O que mais queria era continuar ali. Embora poder ver os 
grandes escritores da História… tem muito que se lhe diga, de certeza. E ainda podia 
ser-lhe útil para ter positiva a Língua e Literatura. É claro que a professora, a Senhora 
Professora Esperanza, nunca iria acreditar no que lhe aconteceu … 

- Cervantes está aqui? 

- Está. 

- Que bom! 

O mesmo autor do D. Quixote, que sempre lhe parecera um calhamaço 
insuportável. 

Pelo menos dantes. 

- Vamos? – Puxou pelo braço rechonchudo do companheiro. 
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- Que chato me saíste! – Rendeu-se. 

- Óptimo! 

- Levo-te, mas depois vais embora. 

- Está bem. 

- Virgilio… 

- Palavra de honra – levou o dedo indicador e o médio da mão direita ao 
coração. 

Começaram a andar. A distância dava a impressão de ser bastante importante, 
embora tudo se fizesse num abrir e fechar de olhos. O Virgilio dispôs-se a gozar o seu 
último passeio. Nem sequer queria pensar no que faria para regressar.   

Não lhe importava.  

De repente, lembrou-se de auma coisa. 

- É verdade, há pouco falou-me dos palíndromos, mas não o dos bi… bif…! 

- Bifrontes – concluiu o Presidente. 

- Isso mesmo, os bifrontes. O que são? 

- Tal como um palíndromo é uma palavra ou frase que se lê nos dois sentidos, 
um bifronte também é uma palavra que se pode ler tanto da esquerda para a direita, 
como da direita para esquerda... só que, neste caso, o significado muda. E como já és 
um especialista em jogos de palavras, deixo-te dizer alguns. 

- Eu? 

- Anda lá, pensa – convidou-o o companheiro. 

O Virgilio pensou. 

Tinha a certeza de que ia errar. Uma coisa era ouvi-lo da boca do senhor 
Presidente, e outra coisa diferente era fazê-lo ele. Além disso, em toda a sua vida 
nunca tinha ouvido aquele palavrão: bifronte. 

Liam-se duas coisas diferentes conforme o fizéssemos da esquerda para a 
direita ou da direita para a esquerda? Isso mesmo… 

Fez-se luz na sua cabeça. 

- Arroz! – Quase gritou, entusiasmado. 

- Muito bem – assentiu orgulhoso o seu amigo. – Arroz e zorra. 

- E… Roma e amor! 
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- Vês como é fácil? 

Pôs-se a pensar em mais palavras. Custava-lhe, mas durante os seguintes 
quinze ou vinte passos encontrou mais três: 

- Eva e ave… Amora e aroma… Ossos e sosso… 

- Virgilio – o Presidente deu-lhe uma palmada nas costas -, és mesmo um 
erudito. Por este andar vais acabar por te tornar num escritor ainda te convidam para 
a Real Academia da Língua. E só foi preciso uns minutos. 

- Quantas palavras dessas há? 

- Bastantes. Vou escrever algumas, seleccionadas, o que achas? 

- Sim, por favor. 

- Depois, se te animares, procuras mais. 

- Está bem. 

Com o seu interesse por tudo aquilo, o Virgilio nem se apercebeu do brilho que 
o Presidente tinha nos olhos. A intensidade do seu olhar transmitia cada vez mais 
orgulho. 

Embora nem ele se reconhecesse a si próprio. 

Estava a pedir palavras estranhas a um extravagante homenzinho rechonchudo, 
depois de ver um mundo extraordinário, e prestes a conhecer os escritores que tanto 
odiava! 

Mais uma vez, após deter-se a meio do caminho, o Presidente traçou no chão, à 
velocidade da luz, um sem fim de termos habituais mas que, de imediato, se 
convertiam em especiais. 

Acata – Ataca   Ema – Ame   Ralos - Solar 
Acude – Educa  Erram – Marre  Rasa - Asar 
Adarga – Agrada  Lapas – Sapal   Rés - Ser 
Atem – Meta   Levas – Sável   Retemos - Someter 
Adira – Árida   Líder – Redil   Saba - Abas 
Adula – Aluda   Laicos – Social   Sacos - Socas 
Ágil – Liga   Lãs – Sal   Sacra - Arcas 
Alapo – Ópala   Liar – Rail   Sacro - Orcas 
Alume – Emula  Luas – Saúl   Saluda - Adulas 
Amar – Rama   Luar – Raúl   Sama - Amas 
Animal – Lamina  Macas – Sacam  Sapo - Opas 
Anita – Atina   Maca – Cama   Sapos - Sopas 
Anota – Átona   Males – Selam   Sarta - Atrás 
Aorta – Atroa   Mama – Amam  Sebos - Sobes 
Arar – Rara   Mário – Oiram  Sé - És 
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Arcas – Sacra   Marrocos – Socorram   
Arfas – Safra   Martelos - Soletram 
Asile – Elisa   Matar - Ratam 
Asir – Risa   Medro - Ordem 
Atar – Rata   Obus – Subo 
Ates – Seta   Ocas - Saco 
Atlas – Salta   Orcas - Sacro 
Aval – Lava   Ora - Aro 
Avara – Arava   Orar - Raro 
Aviar – Raiva    Ovalo - Olavo 
Eras – Sare   Raras – Sarar 
 
 
- Que fixe! – Exclamou o Virgilio sem ter tempo de as ler todas. 

- E já te disse que só ia pôr uma selecção das normais, as que são mais ou 
menos compreensíveis. Também as podia ter escrito ao contrário, ou seja, as que 
estão agora em segundo lugar primeiro e as que estão em primeiro no fim. Depende 
dos gostos. 

Deixaram para trás a lista de palavras bifrontes. Uma delicada brisa encarregou-
se de as apagar depois de eles darem alguns passos, como se ali tudo se regenerasse 
por si próprio, sem permitir que nada sujasse o caminho, mesmo que se tratasse de 
um conjunto de letras num mundo de letras. 

Ainda faltava um pouco até ao Palácio dos Sonhos, que já se via à distância. 
Mais do que um palácio, parecia um imenso e sumptuoso hotel formado por um 
edifício principal e vários bungalows, ou seja, cabanas. Mas viam-se muitos jardins, um 
cais para que os génios passeassem de barco e até um balão ancorado no chão, mas 
muito visível graças às suas vistosas cores. 

- Posso andar de balão? 

- Não. 

- Porquê? 

- Os privilégios há que ganhá-los. Pensas que podes chegar aqui e fazer tudo o 
que te apetece? 

- Os convidados têm de ser bem tratados – protestou o Virgilio. 

- Lembro-te que estás aqui porque não lias. Mais do que convidar-te, foi-te 
permitido ver que aquilo que tanto odiavas é, na realidade, uma maravilha. Andar de 
balão não faz parte do programa. 

Queria discutir esse assunto, mas teve receio de que o senhor Presidente desse 
por terminada a visita antes de ter oportunidade de entrar no Palácio dos Sonhos. 
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Depois de tudo o que se tinha passado, de tudo o que tinha visto e de como se sentia, 
aquela oportunidade parecia-lhe muito importante. Única. 

Porém, àquela distância, já tão próxima, não se avistava ninguém no Palácio 
dos Sonhos. 

- Está ali alguém? – Duvidou. 

- Sim, devem estar a discutir qualquer coisa ou a dormir a sesta, ou a ver 
televisão, ou a navegar na internet. Se o balão e a maior parte dos barcos estão 
amarrados é porque andam por aí. Não te preocupes. É óbvio que não os vais 
conhecer a todos. São milhares. E muitos nem saem dos quartos, enquanto outros 
talvez estejam de viagem, em homenagens ou em congressos. 

O Virgilio registou o facto de os grandes escritores verem televisão e 
navegarem na internet. 

- Vêem televisão e…? – Nem podia acreditar. 

- O que é que tu achas? – Bufou o Presidente. – Para os clássicos de séculos 
passados essas coisas são uma revolução. Eles não as tinham. E para os escritores 
contemporâneos, conhecer os clássicos gregos ou os autores do Renascimento é 
igualmente uma oportunidade maravilhosa. Já te tinha dito que a televisão é uma 
invenção fantástica e muito útil se a soubermos ver, tanto como viajar pela internet à 
caça de saber, porque nem toda a gente a utiliza para isso. Ficarias surpreendido se 
soubesses o fascínio que o Homero sente pela realidade virtual. Ele próprio se mete na 
sua obra fundamental, A Ilíada, e diverte-se à grande. Sem falar no gosto de 
Hemingway pelos filmes que fizeram dos seus livros. Podia contar-te milhares de 
histórias semelhantes. 

Ia pedir-lhe que lhas contasse, que as queria ouvir, mas já estavam a chegar. E, 
além disso, mesmo que as conhecesse, poderia ele contá-las? Ninguém acreditaria 
nele quando voltasse. Nem ia conseguir arrastar a escola inteira até à biblioteca…  

O Tomás não ia entrar nem atado. O burro. 

Se ele soubesse. 

- Agora vais conhecer o lema do Palácio dos Sonhos – disse o Presidente quase 
à entrada. 

O Virgilio imaginou que seria algo relacionado com a leitura, com os livros, com 
a cultura em geral. Alguma coisa parecida, como as frases solenes que apareciam, de 
vez em quando, nos cantos daqueles caminhos que atravessavam o Mundo das Letras. 

Enganou-se. 
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À entrada, num imenso tapete, leu uma simples palavra: 

 

 

 

            - Vitória – disse ele. 

- Com um livro, ganhas sempre. Por isso é que eles escolheram este lema. 

- Gosto. É uma das minhas palavras preferidas porque a inicial é um V, como a 
do meu nome. 

- Olha bem para ela – pediu-lhe o senhor Presidente. 

- Estou a ver. 

- Agora vamos entrar. 

Passaram por cima da palavra escrita a letras grandes e belas no tapete. E, uma 
vez do outro lado, o companheiro fê-lo olhar para trás. 

- Lê-a agora. 

O Virgilio, mais uma vez, e já eram muitas, ficou boquiaberto. 

Dizia exactamente a mesma coisa! 

- Como é possível? 

Pensou que, por alguma razão mágica, o tapete se tinha virado, ou melhor 
dizendo, que a palavra tinha girado sobre si própria para que toda a gente a visse da 
mesma forma fosse qual fosse o ângulo de onde a a lesse. 

- Não há apenas palavras reversíveis, palíndromos ou bifrontes – sorriu o 
Presidente. – Tu também podes fazer maravilhas, escrevendo, inventando letras, 
curiosidades como esta. 

Tinha razão! Pelos dois lados via-se e lia-se a mesma coisa: Vitória! 

- E pronto – suspirou o acompanhante -, bem-vindo ao Palácio dos Sonhos. 
Agora… porta-te bem. 
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entro do Palácio dos Sonhos era tudo muito diferente e não apenas por causa 
da decoração, que consistia numa mistura de estilos de todos os tempos, de todas as 
épocas, de todas as idades da cultura e de todos os séculos, mas também por causa do 
ar que nele se respirava. 

Era como se, ali, as letras e as palavras, embora invisíveis, flutuassem, e sempre 
que o Virgilio respirava, penetrassem suavemente no seu interior. Nunca se tinha 
sentido tão cheio, tão inspirado, tão… rico? 

Teria começado a escrever ali mesmo. 

- Sinto-me estranho – disse. 

 E as suas palavras apareceram escritas no ar numa leve, levíssima, fracção de 
segundos. 

Depois, desvaneceram-se. 

- O que… foi isso? – Deixou escapar. 

- Penetraste noutra dimensão, rapaz. Já te tinha dito que isto era especial. 
Espero que resistas. 

- As minhas palavras… - ali estavam elas de novo. – Consigo vê-las e lê-las.  

- Não as lês, mas sente-las tanto e de uma forma tão intensa, que quase podes 
tocá-las. Aqui tudo emerge de nós e cobra vida, porque um livro é a forma final do 
pensamento do seu autor. Por acaso não há personagens de obras imorais que se 
tornaram quase mais populares do que os seus criadores? Isso é o que se passa com o 
teu fôlego, a tua essência, a tua energia. Aqui late o génio dos génios.  

- Que fixe! 

O senhor Presidente começou a rir. 

- No outro dia, um autor russo disse exactamente isso depois de ver um filme 
na televisão. Adorava a expressão! Passou horas a repeti-la!  

- Olá, olá, oláaaaa – o Virgilio começou a brincar com a sua voz e com o que 
dizia.  

Voltavam. Como bolhas de sabão. Apareciam e, quase de repente… pufff!, 
desvaneciam-se por entre um milhão de pontinhos luminosos. Puro vapor.  

- Ainda não viste o melhor – aproximou-se o companheiro. 
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- O quê? 

- Diz um nome. 

- Tomás. 

- De um escritor – rectificou, pacientemente, o Presidente. 

- Morto? 

- Claro. Se ainda estiver vivo não está aqui. 

- Pois… - pensou um pouco. Não era nenhum conhecedor de literatura. 
Finalmente, lembrou-se dos contos da sua infância e do nome de quem fez ou copiou a 

maioria. Lançou ao ar: - Grimm. 

Ficou pasmado ao ver o efeito. 

O nome dos dois irmãos soou muito diferente quando pronunciado por ele 
mas, ao flutuarem no ar com aquela cor, com aquela luminosidade e, sobretudo, com 
aqueles caracteres… 

- Grimm – repetiu o Virgilio. 

- Cada nome aparece com letras diferentes – informou o senhor Presidente. – 
São suas para sempre.  

- Como quando a um jogador de basquetebol lhe tiram a camisa com o seu 
número?   

- Pode-se dizer assim – riu. 

O Virgilio lembrou-se e soltou vários nomes seguidos. 

- Cervantes, Lope de Vega, Quevedo… 

Fascinante. 

- Hemingway, Chejov, Goethe, Andersen – ajudou-o o seu companheiro. 

- Goya. 

Não aconteceu nada. 

- Goya era um pintor – o Presidente dobrou os lábios de desgosto pela falta de 
cultura do rapaz.  

- Alguma coisa deve ter escrito, não? Uma carta, ou assim. 

- Não sejas burro ou não vamos lá – preveniu-o. 

Calou-se. 
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E lamentou, mais do que nunca, não saber mais nomes de escritores. Dizê-los 
ali era fantástico. 

- Diga-os o senhor, vá lá – pediu ansioso. 

- Cala-te, vem aí alguém. E lembra-te de que,  se não falarem contigo, não os 
deves incomodar, está bem? 

Encontravam-se num vestíbulo amplo, bem iluminado, do qual partiam vários 
corredores. Por um deles apareceram duas personagens vestidas de forma particular, 
uma porque vinha de piloto de aviação da Segunda Guerra Mundial e outra porque 
parecia extraída de um livro de aventuras. Passaram ao lado deles falando de forma 
bastante animada. 

- Não há nada como sobrevoar o deserto ao entardecer – dizia o piloto.  

- Pois eu penso que o Pólo Norte é muito mais intenso – dizia o aventureiro. 

Afastaram-se por outro corredor. 

- É o Saint-Exupéry e o Jack London – sussurou o Presidente ao Virgilio. – O 

primeiro escreveu O principezinho e, o segundo, excepcionais livros de aventuras. 

O Virgilio não teve tempo de falar. Sempre que via ver as letras e os nomes 
escritos no ar ficava pasmado outra vez, e também quando ouvia um ruído, e, por isso, 
deixou passar a sua oportunidade. Por outro corredor avançavam mais três escritores. 
Estes vestiam-se de maneira mais normal, mas ainda assim fora de moda, à antiga. 

- Olha – voltou a sussurar-lhe o Presidente. – É o António Machado, o Federíco 
García Lorca e o Miguel Hernández.   

Já tinha ouvido esses nomes mas nunca tinha lido nada deles. Arrependeu-se. 
Arrependeu-se muito. Se conhecesse alguma coisa das suas obras agora talvez 
estivessem a contar-lhe histórias, como fez o escritor na escola. 

- Anda, vamos – fez-lhe sinal o homenzinho. 

Começaram a andar. Atravessaram corredores e aposentos, jardins e salas, 
miradouros e terraços. De vez em quando, o Presidente assinalava uma personagem 
por alguma razão.  

- Esse é o Juan Ramón Jiménez, o escritor de Platero e eu. Aquele ali é o Lewis 

Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. Esse da barata na solapa é o Kafka, 
um tipo bastante retorcido que escreveu a história de uma pessoa que, ao acordar, 
estava transformada numa barata. O do canto chama-se Alexandre Dumas e a ele se 

devem Os três mosqueteiros. O que leva um corvo no ombro é o inquietante Edgar 

Allan Poe, que pôs os pêlos em pé a milhares de rapazes e raparigas com os seus 
relatos. E esse que vem por ali é, nem mais nem menos, que o Júlio Verne, o maior 

visionário da literatura.  
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O Virgilio já não se atreveu a dizer ao senhor Presidente que não tinha lido 
nada de Verne, claro, mas os filmes dos seus livros sim, tinha-os visto todos. 

Durante aquele passeio viu personagens de quem nunca tinha ouvido falar mas 
que, ao que parece, eram a chave da história da literatura, ou membros essenciais 

dela: Ernest Hemingway, Balzac, Dostoievski, Brecht, Borges, Steinbeck, 

Shelley, Byron, Cortázar, Wilde, Hesse, La Fontaine e, como não podia deixar 

de ser, os “antigos”, clássicos como Esopo, Virgilio, Platão ou Sócrates.  

- Olha a Agatha Christie, a escritora policial. 

Parecia uma avozinha como qualquer outra. 

- Este é o Charles Dickens, o homem que melhor retratou o seu tempo e a 

sociedade na qual lhe calhou viver. Todo ele era sensibilidade e humanidade. 

Tinha cara de boa pessoa. 

- Ali, a jogar às cartas, estão o Verdaguer, o Unamuno, o PÍO BAROJA e o Blasco 
Ibáñez. 

Todos tinham as suas próprias letras na história. Embora só pensasse neles, 
sem pronunciar o nome em voz alta, via esses caracteres especiais na sua mente. Uma 
policromia fantástica feita de vigorosos traços.  

- Lembras-te do soneto que te escrevi antes, o da “Violante”? 

- Lembro. 

- Pois aí está o seu autor: Lope de Vega.  

Estava atrás de um mesinha a escrever com uma pena de cisne, rodeado de 
pilhas de papel. Uns em branco e outros cheios de letras. Parecia uma metralhadora.  

- Para que escreve em verso não está mal, pois não? – Sorriu o Presidente. 

- Não pára nunca? 

- Não. Em vida deixou imensas obras escritas. E está morto há muito tempo, 
por isso imagina o que já escreveu aqui. Se continuar assim, teremos de encontrar 
outro alojamento só para ele. 

- Não posso levar alguma coisa? 

- Estás doido? – Repreendeu-o o companheiro. – Daqui não pode sair nada. É 
impossível.  

- O senhor deu-me umas palavras cruzadas – recordou-lhe. 

- É diferente. Eu sou real, mas eles estão aqui em espírito, embora pareçam tão 
vivos quanto eu. 
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Continuou a dar-lhe nomes e mais nomes. O mais estranho era vê-los ou ouvi-
los falar. As conversas entre personagens que tinham vivido em séculos diferentes 
eram reais. Sem contar com o momento em que espreitou para dentro de uma sala de 
jogos e viu dois homens a jogar bilhar enfeitados como se estivessem numa corte 
palaciana de há duzentos ou trezentos anos, ou quando viu outro, típico da Idade 
Média, mais ou menos, sentado em frente de um jogo de vídeo a jogar às corridas de 
automóveis. Queria ter falado com todos. Perguntar-lhes coisas. 

- Cuidado – disse de imediato o Presidente. 

Demasiado tarde. Tentou afastá-lo, mas não pôde. O escritor que tinham à sua 
frente, e que parou para olhar fixamente para o Virgilio, observava-o com curiosidade. 
Ao rapaz fez-lhe lembrar alguém, como se o reconhecesse ou tivesse visto alguma 
fotografia dele, embora, pela sua vestimenta, deduziu que não fosse uma fotografia, 
porque no tempo dele não havia fotografias. Um desenho, talvez? 

O seu braço esquerdo permanecia imóvel. 

Quando o Virgilio compreendeu, começou a tremer. 

- Ora, ora, ora – pronunciou com uma voz grave e gutural o aparecido. – O que 
é que temos aqui? 

- Um convidado, senhor – informou o Presidente. 

- Como te chamas, rapaz? 

- Virgilio. 

- Ora, ora, ora – repetiu o manco. E, inesperadamente, perguntou-lhe: - Já leste 
o D.Quixote? 

O Virgilio estremeceu. Já sabia. 

Era Miguel de Cervantes e Saavedra. 

Olhou para o Presidente, atrapalhado. 

E embora quisesse dizer uma mentira, para ficar bem visto, não houve 
concordância entre a sua mente e a sua voz. Uma disse “Sim”, mas a outra disse 
“Não”. E o que se ouviu foi o “Não” da sua voz. 

- Não. 

O ilustre escritor desequilibrou-se como se lhe tivessem dado um soco.  

- O QUÊ? – Balbuciou. – COMO É POSSÍVEL? 

Também não era caso para tanto. O Virgilio sentiu-se incómodo.  

- É como lhe digo, senhor. 
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- És espanhol? 

- Sou. 

- Um espanhol que não leu o D. Quixote! – Disse-o em voz alta, como se 
quisesse que toda a gente se aproximasse de Virgilio e o observasse qual bicho-do-
mato.  

O Virgilio não se deixou intimidar. Não lhe apeteceu. Também não era nenhum 
crime. 

- Na minha turma ninguém o leu – disse de forma combativa. 

Cervantes teve de se apoiar contra a parede. 

- Não! 

- Sim. 

- Mas… mas em que século é que tu vives? 

- Vá lá, vá lá, Dom Miguel – interveio o Presidente ao ver que o ilustríssimo 
autor estava à beira de um fanico. – Não fique assim, é apenas uma criança. Por isso é 
que está aqui. Para aprender. Eu até gostava de saber o que é que o senhor já tinha 
lido com a idade dele. 

- Eu lia muito! – Trovejou a voz do Manco de Lepanto.  

- De certeza que o D. Quixote não – disse o Virgilio. 

- Claro que não – pestanejou Cervantes. 

- Está a ver? 

- Bem, é que… ainda não o tinha escrito.  

- Mas não o leu. 

- Claro que não - pestanejou de novo. 

O Presidente aproveitou o desconcerto do escritor para ajudar um pouco o 
Virgilio. 

- Nem leu Shakespeare. 

- Era só o que faltava – enfureceu-se, inesperadamente, Cervantes. – Esse 
inglês de nariz… 

O presidente aproximou-se do ouvido do Virgilio, aproveitando o súbito ataque 
de ira do escritor. 
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- Andam sempre às turras… - sussurrou. – Pelo facto de serem os mais 
universais, e tal… 

- A única coisa que fez foi escrever isso do “ser ou não ser”, mais nada! Um 
estardalhaço à volta dele, foi o que fizeram! – Continuava o autor de D. Quixote. – 
Porque os restantes, o Romeu e Julieta, o Otelo ou o O Rei de Lear não passavam de 
telenovelas.  

Elevou o seu rosto ao céu, como se estivesse a pedir uma explicação que 
justificasse tamanho despropósito, e acabou por suspirar resignado, mas digno. O 
Presidente aproveitou a oportunidade. 

- Bem, Dom Miguel, temos de ir embora – começou a despedir-se. 

Cervantes dirigiu um olhar afiado na direcção do Virgilio. 

- Que idade tens? – Quis saber. 

- Doze. 

- Lê, Virgilio – disse solene. 

- Sim, senhor. 

- É uma das poucas coisas que nos diferencia dos animais irracionais – insistiu. 

- Sim, senhor. 

Cervantes, já mais calmo, pôs-lhe a mão direita na cabeça. Era uma mão fria, 
muito fria, mas ao mesmo tempo suave. Uma mão de pele como um pergaminho, com 
os dedos compridos. Os olhos do escritor já não destilavam fúria, apenas ternura. 

- É claro que se no meu tempo houvesse futebol, eu também teria lido um 
pouco menos, mas só um pouco! – Reconheceu. – Adoro esse desporto! 

O Virgilio abriu tanto a boca que quase lhe caiu a mandíbula. 

- Foi um prazer vê-lo de novo, Dom Miguel – despediu-se o Presidente. 

- Vão com Deus – fez o próprio escritor. 

- Adeus – disse o Virgilio. 

Um deles continuou a caminhar. Os outros dois observaram-no enquanto se 
afastava. 

- É cá um personagem – sorriu o máximo dirigente do Mundo das Letras.  

- É fixe – assentiu o Virgilio. 

- E aquilo entre o Shakespeare e ele… - o Presidente agitou a mão direita sem 

acabar a frase. – Mas são boas pessoas. Cada um tem as suas manias. Todos temos 
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manias. E eles ainda mais. Viveram mil vidas, as suas e as das suas personagens. São 
diferentes e especiais. São artistas.  

Havia, na sua voz, um tom de inveja saudável e de admiração. 

- Enfim, penso que já viste tudo, mais ou menos – disse inesperadamente. 

O Virgilio ficou alarmado. 

- Tudo? 

- Sim. 

- E o lago? 

- Virgilio… 

- Está bem, está bem. 

Estava a chegar a hora. O momento. Já não havia desculpas. Tinham dado a 
volta ao Palácio dos Sonhos, tinham visto dezenas, centenas de autores imortais, e 
encontravam-se agora nuns jardins, entre o palácio e o lago. O Virgilio pensou que, se 
calhar, tinham de continuar a caminhar um bom bocado até darem com a saída. 

A saída.  

Como é que se saía dali? 

- Estamos perto – disse o Presidente. 

- Perto? 

- Sim, é mesmo aqui. 

Sentiu-se perdido. Ainda fez uma última tentativa para prolongar mais um 
pouco a sua estada no Mundo das Letras.  

- Eu conheço um jogo – aventurou-se. 

- Imagino que sim. 

- Um jogo de letras. 

- Tu? – O Presidente observou-o incrédulo. 

- Chama-se “o enforcado”. 

- Ah, sim, já conheço. 

- Porque é que não jogamos? 

- Agora? 

- Se ganhar, fico aqui mais um pouco. Se perder, vou-me embora. 
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- Virgilio… 

- Tem medo, tem? – Picou-o. 

O senhor Presidente cruzou os braços e acentuou o tom irónico do seu sorriso. 

- Está bem, mas eu digo a palavra e tu vais dizer as letras – aceitou. 

O Virgilio preferia que fosse ao contrário, mas… era melhor que nada. 

- De certeza que vai escolher uma palavra muito complicada.  

- Vai ser normal. Palavra de honra. 

- Está bem. 

O Presidente escreveu no chão: 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- Já podes começar. E lembra-te de que são sete erros: cadafalso, poste vertical, 
poste horizontal, travessa, corda, nó e… enforcado. 

- A letra A. 

O Presidente pôs um A. 

 

L _ _ A _ _ _ _ _ _ 

 

- E. 

Não havia nenhum E. O Presidente desenhou o cadafalso. 

 

L _ _ A _ _ _ _ _ _ 

 

- I – disse o Virgilio. 

Havia um I. 

 

L I _ A _ _ _ _ _ _ 

 

- O. 

Havia dois. 

 

L I _ A _ _ _ O _ O 
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- U. 

Nenhum U. Ao cadafalso uniu-se o poste vertical. 

 

L I _ A _ _ _ O _ O 

 

O Virgilio pensou. Já tinha dito as cinco vogais. Quais eram as letras mais 
usadas, segundo o painel de anúncios? Sim… Eram o S, o N, o M, o R… Que mais? 

- S. 

Ao poste vertical uniu-se o poste horizontal. 

 

L I _ A _ _ _ O _ O 

Três erros. Tinha de ir com calma. 

- N. 

Acertou. Havia um N. O Presidente colocou-o no seu lugar. 

 

L I _ A N _ _ O _ O 

 

Mas continuava sem saber a palavra. 

- M. 

Erro. Nenhum M. Já tinha a travessa que apoiava o poste horizontal ao vertical. 
Só podia cometer mais dois erros. Ao terceiro… enforcado! 

 

L I _ A N _ _ O _ O 

 

- R. 

Muito bem, um R! 

 

L I _ A N _ R O _ O 

 

Entre o I e o A podia ser um G… E se arriscasse? Claro que também podia ser 
um T ou um L… 
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- G! 

Ficou gelado ao ver que o Presidente já estava a pôr a corda. 

 

L I _ A N _ R O _ O 

 

- T? – Arriscou, cheio de dúvidas. 

Acertou. A palavra ficou assim: 

 

L I _ A N T R O _ O 

 

Duas letras, só duas letras. Por que é que não as sabia? Por que é que ainda não 
tinha reconhecido a maldita palavra? Era Lisan… ? Não, porque já tinha dito o S. Era 
Livan…? Raios! Olhou para a penúltima. Talvez por ali… O que é que podia ser entre os 
dois ós? Um L? Sim, de certeza. A palavra acabava em “OLO”, embora também 
pudesse ser “ODO”, e “OZO”, e… 

Mordeu o lábio inferior. 

- L. 

Pensou morrer quando viu que o Presidente, solenemente, desenhou o nó na 
corda. 

 

L I _ A N T R O _ O 

 

 

Mais um erro e enforcava-se. Duas letras para ganhar. Se acertasse uma, de 
certeza que a outra seria mais fácil. Mas qual podia ser? Quais eram as letras mais 
usadas depois das que já tinha dito? Por que é que não se lembrava? 

Sentiu-se perdido. 

Faltavam muitas letras. 

- Vá, coragem– pediu-lhe o Presidente. 

- Não está a fazer batota? 

- Não. 

- Está bem – sentiu-se desfalecer. – D. 
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Conteve a respiração. A mão do homenzinho dirigiu-se ao chão. Não aos 
espaços ainda vazios da palavra, mas ao cadafalso! 

E enforcou-o! 

Aí estava ele, pendurado simbolicamente na corda. 

 

L i _ A N T R O _ O 

 

- Oh, não! – Lamentou o Virgilio. 

- A palavra era LICANTROPO, meu amigo. Faltava-te o C e o P. 

Pô-las e contemplou-as. 

 

L I C A N T R O P O 

Licantropo? Pois claro! Ele que gostava tanto das histórias de lobisomens! 
Embora nunca os chamasse assim. Lembrava-se vagamente, sabia-o, mas… nunca os 
chamava assim. 

Tinha perdido. 

- Vamos, Virgilio – disse o Presidente com ternura. 

E, tal como já tinha feito outras vezes, cordial e cheio de uma sensível bondade, 
passou-lhe o braço por cima dos ombros.  
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 infinito Mundo das Letras era menos infinito do que parecia, ou aquilo da 
“entrada” e da “saída” era muito flexível porque, não muito longe do Palácio dos 
Sonhos, perto de umas rochas de calcário muito vivo e brilhante, o senhor Presidente 
parou.  

Com o aspecto de ter chegado ao fim do trajecto. 

- Virgilio – começou a despedir-se -, espero que isto tenha servido para alguma 
coisa. 

- Claro que sim! – Assentiu veemente. 

- Não sei, não sei – o homenzinho mexeu a cabeça redonda, mostrando 
desconfiança. – Às vezes, tanto entusiasmo, e agora… 

- A sério, prometo. 

- É como quando lhes oferecem um brinquedo novo no Natal ou no dia do 
vosso aniversário. Passam duas horas a jogar com ele, ou até dois dias, mas depois… 
esquecem-no num canto qualquer. 

- Isto é diferente – garantiu o Virgilio. 

- Claro que é. E espero que o soubesses apreciar. Nem toda a gente pode ler O 
Livro, nem estar aqui. 

- Senhor Presidente… - a voz do rapaz encheu-se de emoção.  

- Não gosto de despedidas – avisou o companheiro. – Lembra-te de que tudo 
está aqui – pôs-lhe o dedo indicador na testa, como da outra vez – e aqui – levou-o até 
ao coração. – Vive, Virgilio, vive. 

- Vou ler livros de toda essa gente – apontou para ao Palácio dos Sonhos. – 
Posso demorar, porque ainda não sou capaz de compreender alguns deles, mas com o 
tempo… 

O dirigente daquele lugar extraordinário estendeu-lhe a mão. 

- Choca aqui. 

O Virgilio pôs a sua mão na dele. Quase de imediato, após o primeiro aperto, 
sentiu-se arrastado até ao peito do seu novo amigo. O Presidente deu-lhe uma 
palmada nas costas com toda a força. 

- Foste um bom discípulo – reconheceu. 
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- Obrigado – gemeu o Virgilio, afogado no ímpeto e no ênfase do senhor 
Presidente.  

- Agora vai, que ainda me emociono. 

Afastou-se dele e deixou-o livre. 

O Virgilio não soube o que fazer nem para onde ir. 

- Mas como é que se sai daqui? – Perguntou. 

- Da mesma forma que entraste, mas ao contrário. 

- Eu abri O Livro e… 

- Então agora fecha-o. É o que se faz quando se termina de ler um livro. 

- Li O Livro? – O Virgilio ficou boquiaberto. 

- Inteirinho – sorriu o amigo. 

O rapaz olhou à sua volta. 

Foi então que o viu. 

Era capaz de jurar que antes não estava ali, mas também não tinha a certeza. O 
grosso volume descansava sob um pedestal de mármore negro, mesmo ao pé das 
rochas. Na posição em que estava até se podia ver que, agora, a parte grossa estava à 
esquerda e que, do lado direito, apenas restavam uma ou duas páginas. 

- Boa sorte, Virgilio – desejou-lhe o Presidente. 

O rapaz dirigiu-lhe um último olhar. Tinha um nó na garganta. 

Depois, caminhou em direcção ao pedestal. 

O Presidente não se mexeu. 

- O tempo começará a contar a partir do momento em que te debruçares sobre 
o Livro – disse o homem. – Sê rápido. 

Rápido? 

Para quê? 

Chegou ao pé da obra. 

Olhou para a última página e compreendeu. 

Nela estava escrita uma frase e aparecia um curioso grupo de símbolos. 

A frase dizia: 
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“O Livro não estará terminado, nem se poderá fechar, sem este enigma se 
decifrar”. 

 

E os símbolos eram estes:  

 

 

 

Tinha de adivinhar qual era a primeira e a sétima figura. 

Olhou para o relógio, instintivamente. Tinha começado a andar. 

O tempo voltava a contar. 

A mãe… 

Virou a cabeça, assustado. 

- Senhor Presidente! 

- O que foi agora? 

- Há um enigma escrito, e eu não sei…! 

- Acabei de te desejar boa sorte e já te estás a render. Isso quer dizer que 
pouco aprendeste aqui! 

- É que isto é muito difícil! – Protestou o Virgilio, aterrorizado. 

- Virgilio! – Exclamou o homenzinho abrindo os braços. – Pensa, homem, 
pensa! 

Tentou, mas a única coisa que sabia naquele momento era que o tempo estava 
outra vez a passar. Mesmo que ficasse ali, e queria muito ficar, mas isso já seria 
impossível, pois “lá fora” os minutos não passavam, contrariamente ao que sucedia “lá 
dentro”. A mãe começaria a pensar que lhe tinha acontecido alguma coisa, e ele… 

- O que acontece se não o resolver? – Quis saber. 

- Ficas aqui – disse o Presidente. – Mas não como até agora. Será totalmente 
diferente. 

- Como diferente? 

- Diferente. 

Começou a tremer. 

Bem, e se passasse a página como se nada fosse, o que aconteceria? 
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Tentou fazê-lo, pegou na página e tentou virá-la. 

Não conseguiu. 

Era como se estivesse pregada ou como se pesasse uma tonelada, ou… 
Impossível! 

- Não conseguiu mexê-la. 

- O que pensavas? A última página de um livro é a página mais importante, é a 
que contém o desenlace. Não pode passar sem ser lida, mas também não se pode ler 
antes de se ter lido as outras todas!  

- Mas se estava tudo tão bem, porquê isto agora? 

- As coisas não são fáceis em lado nenhum, rapaz – considerou o Presidente. – 
Todos os livros têm um final emocionante, e O Livro não é diferente. Esse é o Seu Final 
Emocionante. E tu és o protagonista. 

Começou a transpirar. 

O tempo passava. Agora o relógio parecia estar doido. 

Concentrou-se nas cinco figuras. 

 

 

 

Era impossível encontrar a chave. Impossível. Aquilo até se parecia com o 
problema que lhe tinha mostrado o Tomás ao sair da escola.  

- Senhor Presidente, por favor! 

Olhou para ele. 

Estava a desaparecer. 

- Pensa, Virgilio, pensa. 

Até a sua voz era longínqua. 

Pensar? Estava a pensar! 

Sim… 

- Espera. 

Uma espécie de branca, ofuscante e silenciosa explosão estalou na sua mente. 

Letras. 
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Tudo se resumia ao mesmo: letras. 

Estava no Mundo das Letras. 

E, sendo assim… 

Ao lado do Livro havia um marcador preto. Pegou nele. A sua mão deixou de 
tremer e o coração também. 

- Senhor Presidente! 

Não obteve resposta. 

- Senhor Presidente, já sei! 

Nada. 

Procurou o companheiro. Só encontrou um sorriso a flutuar no ar. Um sorriso 
que se ia afastando. 

Não houve nenhum som, mas ele ouviu a voz: 

“Boa sorte, Virgilio, boa sorte! Lê e vive!” 

Já não esperou mais. 

Desenhou os dois sinais. 

 

 

 

E, ao mesmo tempo, as figuras desdobraram-se em dois. 

Letras. 

Letras num espelho, reflectindo-se a si próprias. 

Tão fácil. 

 

 

 

O último jogo. 

Então… 



150 

 

O Virgilio sentiu um leve tremor, como se um terramoto muito forte sacudisse 
a terra. Não teve medo. A sua mão procurou o extremo da última página do Livro. 
Pegou nela e começou a levá-la até ao outro lado.  

A página, como qualquer folha de papel, deixou-se levar. 

Ao longe, o sorriso flutuante do Presidente do Mundo das Letras cintilou pela 
última vez.  

E desapareceu. 

Tal como começaram a desaparecer as rochas, o chão, as plantas, as flores, as 
árvores, o céu, o horizonte… 

Muito devagar. 

Enquanto isso, no seu lugar, iam-se formando as quatro paredes, o chão e o 
tecto da sala da biblioteca. 
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 O Virgilio contemplou O Livro. 

Sabia que era inútil, podia percebê-lo, mas mesmo assim… tentou abri-lo de 
novo, pela última página, pela grossa capa que agora o fechava do outro lado. 

Não conseguiu. 

Nem sequer conseguiu pô-lo ao contrário. 

Pesava uma tonelada. Um milhão de toneladas. 

Viu as horas. O relógio funcionava perfeitamente. Perguntou-se, pela primeira 
vez, se tudo aquilo não tinha sido… um sonho. 

Uma ilusão. 

E lembrou-se de uma coisa. 

Teve medo de levar a mão ao bolso das calças, mas fê-lo. 

Tremendo. 

Tirou as palavras cruzadas. 

Não, não tinha sido um sonho, nem uma ilusão. As palavras cruzadas eram a 
prova. 

Respirou tranquilo. 

Passou a outra mão pela superfície do Livro enquanto guardava as palavras 
cruzadas no bolso com carinho. Sentiu amor. Sim, a palavra era essa, nem mais nem 
menos: amor. 

Amor por aquilo que isso representava e por tudo o que havia ali dentro. 

E fora dele. 

Fazia-se tarde e, por isso, respirou fundo e deu meia volta, com muita pena. A 
porta encontrava-se muito perto dele, embora lhe parecesse longe. Do outro lado 
havia um mundo real. 

E, no entanto, cheio de livros. 

Por isso sorriu. 

Pôs a mão no puxador, empurrou-o para baixo. Depois, abriu a porta e saiu. 
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Quando entrou, havia uma grande frase escrita na madeira: “Tudo o que é 
imprescindível para se ser um grande ser humano reside aqui”. Agora havia outra:  

 

PARABÉNS, COMEÇASTE DE NOVO. 
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Nem sequer ficou admirado. 

Já nada o deixava admirado. 

Fechou a porta e caminhou em direcção à bibliotecária, que continuava no 
mesmo sítio, a escrever coisas. Quando chegou ao pé dela, esperou que ela levantasse 
a cabeça. 

- Já estás aqui? – Ficou surpreendida. – És rápido. 

O Virgilio não se importou com o comentário. 

- Eu… 

- Anda lá, anda lá, que não tenho o dia todo – apressou-o. 

Claro, tinha regressado ao mundo real. 

- Posso voltar amanhã? – Perguntou o Virgilio. 

- Claro que podes, era só o que faltava – replicou a senhora. – Isto é grátis. 

- Óptimo! – Suspirou. 

- Mas não vais voltar a ler esse… Livro – deixou bem claro. 

- Porquê? 

- Porque há milhares de livros e todos são tão bons ou melhores que esse. 

- Mas… - protestou o Virgilio. 

- Rapaz, não sou eu que faço as regras. É proibido ler esse Livro duas vezes. 

- Vou comprá-lo. 

Disse-lhe a mesma coisa que lhe tinha dito o escritor: 

- Não está à venda. 

Aquilo era inaudito. Incrível. 

- Não se pode proibir ninguém de ler um livro, nem sequer O Livro! Era só o que 
faltava! 

A mulher mostrou-lhe o sibilino sorriso que ia de orelha a orelha. 

- Com tanto entusiasmo, não sei como não te vi antes por aqui – disse devagar, 
acentuando cada sílaba. 

Sentiu-se encurralado. 

- É que… 
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E sem argumentos. 

- Volta amanhã – agora a voz da bibliotecária era outra vez normal e agradável. 
– Tudo o que há aqui é como esse Livro. Ele… não te disse? 

- Conhece-o? 

- Quem? 

- A ele? 

- Pode ser que sim… pode ser que não. Depende se ele é ele. 

O Virgilio observou-a fixamente. Mistérios à parte, era um pouco parecida 
com… 

Não, impossível. 

Embora… 

É claro, era muito redondinha, rechonchuda. 

- Quem é a senhora? – Interrogou-a. 

- Eu? Uma bibliotecária mal paga e com excesso de horas de trabalho, como 
todas. 

Piscou-lhe um olho. 

O Virgilio não soube o que fazer. Os ponteiros do relógio corriam. Se não 
chegasse a casa em cinco minutos, levava. 

Virou a cabeça e olhou para longe, na direcção da porta. 

Mas já não estava lá. 

Levou a mão ao bolso. 

As palavras cruzadas ainda lá estavam. 

Suspirou. 

Fosse ou não de loucos, fazia-se tarde. 

- Obrigado – disse à mulher. 

- De nada. 

Deu meia volta e começou a andar. 

- Volta quando quiseres – convidou-o ela. 

- Amanhã. 



155 

 

- Vou preparar-te alguns livros. 

- Está bem. 

Já estava perto da saída. 

- Adeus, Virgilio. 

- Adeus. 

Parou. Quando é que tinha dito o seu nome à bibliotecária? 

Era de loucos. Sim, de loucos. Mas muito emocionante. 

Super. 

Saiu à rua. 

Uma vez pisada a calçada, começou a correr. E depois de começar a correr, algo 
lhe veio à cabeça. Isso fez com que, apesar das horas, se desviasse noventa graus e, 
depois de aumentar a velocidade da corrida, se dirigisse para o parque.  

Tinha de ver o Tomás. 

Como amigo, não podia deixá-lo passar a noite inteira consumido pela angústia. 

Chegou ao parque num minuto e, de facto, viu o amigo sentado no banco onde 
costumavam sentar-se sempre juntos para lanchar ou planear um jogo. O Tomás tinha 
a cabeça apoiada nas mãos, os cotovelos nos joelhos e o papel com o enigma do 
professor de matemática no chão. 

- Tomás! – Chamou-o. 

A tortura do colega devia ser profunda, porque nem o ouviu. 

Chegou ao pé dele. 

- O que estás aqui a fazer? – Franziu a testa com estranheza o seu preocupado 
e atribulado amigo quando o viu. 

- Venho da biblioteca. 

- Da biblioteca? 

- Sim. 

- E porque é que foste a um sítio desses? 

- Tomás… és um burro – disse o Virgilio. 

O colega pestanejou. 

- Estás maluco da cabeça? – Olhou para ele com ar duvidoso. 
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Contava-lhe? Não ia acreditar nele. E se o levasse à biblioteca no dia seguinte e 
não houvesse porta, nem Livro, porque só alguns tinham acesso a ele… pior ainda. 

Cada vez se fazia mais tarde. 

- Resolvi o teu problema – disse o Virgilio. 

O Tomás ficou a olhar para ele como se estivesse realmente maluco. 

- Não! 

- Sim. 

- Não acredito! 

- Dá-mo – apontou para o papel que estava no chão. 

- Mas… 

- Queres que te diga qual é a sexta figura agora, ou não? 

- Sim, sim… Quero! 

Estendeu-lhe o papel e até uma caneta que tirou de um bolso. 

Sim, era fácil. O Virgilio olhou para as cinco figuras e sorriu. Tão elementar 
quanto a chave para poder fechar O Livro, uns segundos antes. 

 

 

 

E o Virgilio escreveu a sexta figura. Assim: 

 

 

Mostrou-a ao amigo. 

- De certeza que é isso? – Duvidou o Tomás. 

- Devias ir mais vezes à biblioteca – disse-lhe de forma simpática o Virgilio. – Ali 
há respostas para tudo.  

- Mas o que é que tem a ver…? 

- Não vês que isto é um seis, reflectido sobre si próprio, tal como as cinco 
figuras anteriores? 

E fez um risco vertical em cada símbolo, dividindo-os ao meio. 
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Número e reflexo. 

Número e sombra. 

A matemática, se calhar, também servia para brincar. 

Tomás contemplou-o como se fosse um sobredotado, um Einstein renascido. 

- Deves-me uma – disse-lhe o Virgilio. 

- Meu… 

- Se lesses um pouco mais – sorriu. 

E pôs-se a correr em direcção a casa, já atrasado, e embora soubesse que a 
mãe lhe ia ralhar por chegar tarde, tinha valido a pena. 

Se tinha. 

Além disso, tinha umas palavras cruzadas para resolver.   
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ONERA, 5 – IMOTAS, ATAR; 6 – FACULTATIVO; 7 – IRAR, APICAL; 8 – VISTO, ARO; 9 – 

ACAMPADO, EG; 10 – RAD, IRENO; 11 – DOIN, SUÍNA. 
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 AS LETRAS 

 Todos os tipos de letras habituais utilizadas neste livro provêem de um simples 

programa de computador. No entanto, as “letras e os abecedários especiais”, que 

constituem uma parte essencial da obra, provêem dos seguintes autores e épocas: 

 Capa: Recapitulação das letras dos distintos abecedários incluídos na obra. 

 Numeração dos capítulos: Silvestre, Composição de Capitais. 

 Capítulo 4: Iniciais, Stirling. Capa do livro: Braincraft e Handicraft. 

 Capítulo 5: ABECEDÁRIO DA PORTA, Stirling: ENTRA, Silvestre, Imitation os 

Saxon Letters, século XIX 

 Capítulo 6: MÚSICA, Silvestre, Lapidary Alphabet from Turin, século XV, Itália. 

MIRADOURO, Klimsch. CENTRO, Wood-Carved, século XIX. BOSQUE (primeiro), 

Silvestre. BAIRRO NOBRE, Klimsch. MUSEU, Klimsch. ZOO, Silvestre, Imagination 

Capital, século XIX. PORTA GRANDE, Klimsch. BOSQUE (segundo), Silvestre, Tree 

Alphabet, século XIX, França. 

 Capítulo 7: ABECEDÁRIO DO BOSQUE, Klimsch. POSTES DE LUZ, Otto Weisert, 

Stuttgart, Alemanha. AVENIDA DA LUZ, Silvestre, MS in the Munich Royal Library, 

século XII, Alemanha. ZOO e ABECEDÁRIO DO JARDIM ZOOLÓGICO, Silvestre, Animal 

Alphabet, século XIX, França. 

 Capítulo 8: LETRAS CAÍDAS, Silvestre, Imaginative Alphabet e Inclined Three-

Dimensional Letters, século XIX, e Stirling. ELE-ELA, Silvestre, Ribbon Script Letters, 

século XIX. 

 Capítulo 9: POR AQUI, Stirling. N, Concurso de letras Historiadas, Paris 1899. 

MIRADOURO, Klimsch. 

 Capítulo 11: LETRAS PAPAGAIOS DE PAPEL, Klimsch.  

 Capítulo 13: CATEDRAIS e LETRAS GÓTICAS, Midolle. DIABOS, Midolle. MUSEU e 

ALFABETO HUMANO, Silvestre, Human-Figure Alphabet, século XVII, Itália. 



160 

 

 Capítulo 14: CINEMA, Ballet Engraved. CASA, Klimsch. PALÁCIO, Silvestre, 

Alfabeto realizado por Vespasiano, século XVII, Itália. BANCO, Klimsch. LOJA, Klimsch. 

RESTAURANTE, Canadian Photographer. HOTEL, Cardiff, século XIX, França. TEATRO, 

Carriks Caps. 

 Capítulo 15: INSTRUMENTOS MUSICAIS por Antonia Cortijos Sánchez, 1998. 

LETRAS CORDÃOZINHO, Renoir, 1898, França. AGÁS doentes, diversos alfabetos já 

presentes na obra. 

 Capítulo 16: INFANTÁRIO, Midolle, Monster Lapidary Alphabet. CONSTRUÇÃO 

DE LETRAS, Geoffrey Tory, Arte e Ciência da Devida e Verdadeira Proporção de Letras 

segundo o Corpo e o Rosto Humanos, França, 1520. 

 Capítulo 17: VICTORIA, Archivo R.Giné i Farré. 

 Capítulo 20: Iniciais, Stirling. 

 A quase totalidade dos abecedários utilizados para criar O Fabuloso Mundo das 

Letras provém do século XIX ou foi compilada nesse mesmo século, embora a sua 

procedência seja anterior. Por esse motivo, em muitos casos observa-se a falta de 

determinadas letras, como o J, substituído, por vezes, pelo I. Também é notório o uso 

do U e do V indistintamente. Nalguns abecedários omitiram-se letras como o W. De 

entre os principais mestres caligráficos desta obra, destaco J. Midolle, escrivão, 

compositor e membro de diversas Sociedades de Arte, cuja obra foi compilada entre 

1834 e 1835; R. Stirling, comendador da Real Ordem americana de Isabel a Católica, 

obra compilada em 1844; E karl Klimsch. A todos eles, obrigado pelo seu legado. 

JORDI SIERRA I FABRA 
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DIGO-TE QUE JORDI SIERRA I FABRA… 

… se define a si próprio como uma pessoa romântica, sentimentalista e 

apaixonada. Além disso, afirma acreditar firmemente nas utopias. O autor está 

convencido de que, sem estes quatro ingredientes, não se pode escrever bons livros 

nem se pode caminhar pela vida. E se há alguma coisa sobre a qual Jordi tem 

conhecimento, é sobre a arte de caminhar. Por ter percorrido o mundo de uma ponta à 

outra, de lés a lés. A lista de países que conhece é tão vasta quanto a dos livros quejá 

publicou ou a dos CD’S que tem em casa. Nas suas estantes há mais de 30.000 CD’S. O 

cinema é outro dos seus amores. Por esse motivo, não há uma noite em que não passe 

por uma sala de cinema. E quando acaba de ver todos os filmes, volta ao seu DVD. Jordi 

sabe como desfrutar da vida, bebendo-a segundo a segundo. 

 

 

 Jordi Sierra i Fabra nasceu em Barcelona, em 1947. Após uma brilhante 

carreira no mundo do jornalismo musical, decidiu dedicar-se à literatura a tempo 

inteiro. A julgar pelo seu curriculum, cheio de diplomas, prémios e enormes listas de 

venda, a sua decisão foi acertada.  
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