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Toda madrugada, o vizinho chegava do trabalho com o som do carro ligado em volume muito alto. 

Perturbava a todos, acordava a vizinhança, às vezes queixavam-se ao síndico. De nada adiantava. Chamado 

à atenção,deixava o som do carro ligado até às três, às quatro, às cinco... Há mais de dois anos, ninguém 

reclamava mais. 
 

A música sempre assustava o rapaz, que levantava da cama, caminhava pela casa, ia para o cômodo onde 

ficavam os livros e, de luz acesa, percorria os dedos pelas prateleiras, nos cortes superiores dos livros, em 

busca daquele 
 

que havia deixado com o marca-página na noite anterior. Depois, continuava a narrativa interrompida, 

quase até a hora d’alva, quando algo (alarmes de relógio, buzinas de carro, cantos de galo) cortava-lhe o fio 

da história e ele 
 

voltava ao quarto, deitava-se para em seguida despertar para um dia sem letras e livros. 
 

Durante madrugadas assim, entraram em sua convivência Quixote, Ulisses, Gregor Samsa, Hamlet, 

Santiago, Lucíola, Bovary... Quem quer que o visse entre livros, sabia que dali não poderia extraí-lo. No 

início, todos da casa 
 

cuidavam para que nada lhe despertasse da leitura, depois relaxaram. Nas noites em que o vizinho 

barulhento tornava a madrugada altissonante e a leitura inviável ou quando alguém inadvertidamente 

retirava o marca-página da leitura de então, o rapaz amanhecia com melancólico transtorno ontológico, um 

efeito colateral. 
 

Um dia, entretanto, o quarto amanheceu vazio. A cama desalinhada confirmava que dormira as primeiras 

horas normalmente e depois levantara. A irmã afirmou não encontrá-lo em cômodo algum da casa, nem na 

biblioteca. A mãe, tranqüila, passava café: Deve estar entre os livros. E estava. Havia virado personagem de 

Borges ou Cortázar. 

 

Caricatura_por_Natalia_Menezes.       Retornar...  

Abilio Pacheco, é escritor, com diversas obras e ensaios publicados-Belém 
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