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Um conto curto dessa vez, não é? Busco aqui a chance de contar uma história
sobre histórias. Sentimentos sobre sentimentos, o passado vivo das pessoas.
As pessoas não somem quando morrem, somem quando são esquecidas… E é
assim que nos lembramos delas, através de suas histórias. Seu passado vive
em nós. Nunca deixe que alguém importante suma de sua vida. Lembre-se do

que há de bom junto de suas memórias, o que você carrega dentro do seu
peito?

Me conte.

 



A biblioteca de sonhos
 

Entre as ruas da metrópole acinzentada as pessoas passam sem dar
tempo para se ver. Correm em seu dia sem sequer prestar atenção naqueles a
sua volta. As nuvens de fumaça misturam-se aos prédios longos e escuros. Não
é uma cidade feliz, não, mas não está totalmente mergulhada na decadência. Há
muito nela que ainda se vale a pena aproveitar, muito que se pode encontrar…
Só é preciso saber para onde olhar.

A grande capital com seu cheiro de poluição, acostumada com o odor da
humanidade, nunca para. Nunca se desliga. Até as pequenas lojas tentam
competir com as grandes, evitando fechar mesmo quando o movimento parece
se esvair. Em uma cidade puramente urbana com pouquíssimos lugares
arbóreos, as pessoas que buscam se distrair do dia-a-dia rotineiro buscam os
museus, cinemas, os eventos de moda, shows… Tudo o que acontece na cidade
encontra seu público alvo. Você sempre pode contar com uma cafeteria, algum
show ou mesmo a estação do metrô para ficar esperando por algo que pesque
sua atenção, mas é melhor não ficar ali sozinho. A cidade é grande e, por isso,
também é perigosa.

O final da tarde não era diferente de qualquer outro.

A cidade não parava por ninguém, nada a fazia parar, nem mesmo a forte
chuva que caía sobre todos. Molhando ricos, pobres, jovens e idosos, aqueles
que estavam felizes e aqueles que estavam tristes. A chuva não se importava
com quem molhava, apenas molhava. Caía sem dó. As pessoas corriam para
evitá-la, buscavam esconderijo seco, asilo para se manter até que pudessem
voltar a rotina. Os sons eram infinitos, sempre uma constante barulheira,
mesmo a chuva não calava os muitos carros e motos que corriam pelas ruas.
Acidentes ainda aconteciam, as pessoas precisavam ter cuidado.



Uma delas, em especial, encontraria uma mudança em sua vida naquele
final de tarde. Ele só não sabia ainda.

Daniel Cruz era um jovem de dezessete anos que, assim como todas as
pessoas lá fora, buscava abrigo da chuva. O casaco moletom estava
encharcado e sua mochila vermelha começava a pesar cada vez mais pelos
livros molhados que carregava consigo. Ele não tinha ideia de onde poderia ir,
não tinha tanto dinheiro para gastar, então não poderia se abrigar em uma
lanchonete ou cinema… O metrô? Ele pensou na possibilidade, mas não podia
ir para lá. Não ainda. Estava cedo demais para voltar para casa e tarde o
suficiente para estar cheio de gente se acotovelando para arrumar um lugar e
se sentar e, enfim, poder voltar para casa.

— Merda… — Ele disse para si mesmo.

Seus olhos corriam pelas ruas, procurando algum lugar aberto.

Estava mais afastado do centro, em um bairro mais antigo e com
pequenas lojas. A maior parte delas já estava fechada ou se preparando para
fechar. Seu cabelo escorria da chuva, ele tentava proteger, inutilmente, a
mochila com os braços. Ele continuou caminhando, procurando qualquer lugar
que pudesse se esconder, qualquer lugar serviria… Qualquer um. Uma porta
estava entreaberta, ele se precipitou para dentro. Finalmente tinha encontrado
refúgio, finalmente poderia se secar, se aquecer… Se proteger. Estava a salvo.

Ele só não esperava que fosse ali.

 

***

Livros.



Muitas e muitas estantes de livros organizadas de alguma maneira única
em uma sala longa e escura. Daniel conseguia sentir a poeira se acumular em
cada capa de livro exposto ali. O som de uma sineta tocou quando ele passou
pela porta, denunciando sua chegada até ali. Caixas acumulavam revistas
antigas, edições velhas de quadrinhos em preto e branco, velhos livros-texto
que precisavam muito de um cuidado maior. O chão molhado na porta secava
alguns passos adentro, intocado pelo mundo externo. O silêncio era
ensurdecedor, como se tivesse atravessado uma barreira protetora para dentro
de um mundo à parte da metrópole. Esquecido do mundo, esquecido de todos,
a pouca iluminação só permitia que o rapaz visse que as estantes se estendiam
até os fundos, em direção ao caixa e duas portas, separadas por uma escada
circular no meio que levava ao apartamento sobre a loja — um depósito ou
alguém morava ali?

Era um sebo.

Uma livraria de usados, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não
gostava nem um pouco desse tipo de lugar. Acreditava que era um dos piores
lugares para se deixar um livro… Descaso, abandono, tinha em seu íntimo um
horror à ideia de largar um de seus preciosos livros num lugar como aquele.

— Eu posso ajudá-lo? — Daniel quase saltou ao ouvir a voz perguntar.

Vindo de trás de uma estante no lado mais escuro da sala, um homem de
idade avançada se aproximava. A careca aparecia através dos cabelos ralos
que lhe formavam uma coroa branca, seus olhos eram envoltos de olheiras
profundas, suas roupas puídas estavam empoeiradas pelo mexer constante dos
livros guardados e de muitas prateleiras soltas que ele tinha que consertar. Seu
sorriso amarelo acompanhava o rosto caridoso.

— Eu… — o rapaz começou.



— Buscando lugar para se esconder, não é? — O velho riu — Não é o
primeiro, acredite.

— Eu posso ficar?

— Sim, sim… Eu não tenho muito mais o que fazer hoje, não me importo
de deixar a loja aberta por mais algum tempo — ele agitou os braços com
descaso em outra risada. — Se quiser dar uma olhada nos livros, fique à
vontade.

— Não.

— Não? — o velho o olhou com curiosidade — Não é mais um desses
moleques que só sabem ficar no celular olhando fotos que não existem, é?

Silêncio.

O garoto baixou os olhos para o chão, o velho erguera uma sobrancelha,
ainda esperando por uma resposta.

— Você é?

— Não, eu gosto de ler… Só não gosto daqui — ele sussurrou.

— Perdão?

— Eu não gosto daqui — ele repetiu.

— O que tem contra minha loja, guri? Ela não te serve para nada além
de abrigo?

Daniel olhou para o velho, seus olhos vacilaram diante da firmeza que o
homem o encarava. Ele ajeitou a mochila nas costas, pronto para virar para a
porta quando decidiu que não tinha nada a perder. Logo poderia ir embora, a
chuva não ia durar tanto, não é?



— Não é a sua loja… É o que ela é — ele disse — um sebo. Esses
lugares… Esses lugares são…

— Sujos? Ah, isso são — o velho mostrou as palmas das mãos, estavam
muito sujas de poeira grossa que juntava entre as estantes — Mas não é só de
sujeira que um sebo vive. Temos muito mais aqui do que você imagina, guri.

— Não é a sujeira que me incomoda… É o descaso. O abandono.

— Perdão?

— Esses livros abandonados… Deixados para trás pelas pessoas…

O velho semicerrou os olhos, abriu a boca e tornou a fechá-la. Coçou o
queixo e sorriu mais uma vez.

— Venha comigo, guri — ele disse por fim — você precisa aprender
uma coisa.

 

***

Eles atravessaram a sala, passando pelas muitas estantes, pelo sem fim
de poeira. Daniel não sabia o que tinha que aprender, nem porquê ele seguia
aquele velho dono de sebo. Só o que sabia é que estavam indo em direção das
duas portas ao lado das escadas do apartamento sobre a loja. Uma delas tinha
a placa do banheiro dos clientes, a outra era uma simples porta de madeira
marrom com a maçaneta redonda e feita de um metal antigo. O velho abriu a
porta e entrou, Daniel seguia seus passos como uma sombra. A mochila
molhada deixada ao lado da entrada.

— Toma, veste isso pra não se resfriar — o velho jogou para ele um
outro casaco, que Daniel vestiu — Não vão poder dizer que nunca fiz nada



pela saúde dos outros, mesmo que eu não seja mais tão bom para limpar a loja
do meu pai…

— Então, é um negócio de família. Legal. — O rapaz olhava em volta.

Não era uma sala muito especial, tinha mais livros e mais caixas. Muito
mais caixas do que livros, na verdade. Uma poltrona de couro marrom
encostada no extremo do cômodo e um banquinho de madeira de três pernas
entre eles.

— Você ainda não viu o que é legal, guri — o velho sorriu — tem muito
mais em um sebo do que apenas livros antigos. Temos histórias.

— Mas isso toda livraria tem. Os livros contam as histórias e…

— Não é dessas histórias que eu estou falando, moleque — ele apanhou
uma caixa próxima da poltrona e se sentou — é disso aqui.

Daniel se sentou no banco de madeira e apanhou a caixa que o velho
mostrava.

— O que tem de mais aqui?

— É como abrir uma caixa preta de um avião — ele sorriu — Cada
objeto aí é a prova de que uma vida foi vivida.

— Do que está falando?

— Cada coisa nessa caixa, cada coisa nessa sala, são objetos perdidos
dentro dos livros que compramos aqui. As pessoas nos deixam suas memórias
e deixam junto suas emoções. Há bem mais do que livros velhos aqui nessa
loja, temos segredos perdidos. Segredos esquecidos.

Ele apanhou uma segunda caixa e tirou um envelope encardido. Um dia



tinha sido branco, agora parecia se desfazer com o simples olhar dos dois
sobre seu papel.

— Vê? Esse é um convite de casamento de 1960. Esse casamento existiu
porque o convite está aqui na minha mão agora, esse casamento aconteceu e eu
posso imaginá-lo como foi — ele o colocou de volta na caixa e tirou outro
objeto, uma fotografia — Vê? Quem é essa garota? Quem pode dizer? Gosto
de imaginar que ela se tornou uma escritora. Vê o livro nas mãos dela? Ela
gostava de ler, eu tenho certeza. Será que ela seguiu esse sonho? Eu quero
acreditar que sim.

— São só coisas perdidas…

— São histórias contadas através dos tempos e guardadas no lugar mais
precioso que essas pessoas tinham. Seus livros. — ele parou de sorrir —
Essas pessoas não abandonaram seus livros. Elas não abandonaram a
esperança, nem se largaram com descaso de suas páginas.

— Então?

— Elas passaram para frente suas emoções. Elas existem ainda porque
podemos imaginá-las. Essas pessoas estão juntas de seus autores favoritos e,
assim, passam para nós agora o que sentiam na época em que tinham essas
coisas consigo.

Eles se encararam em silêncio.

Daniel olhou para o velho com mais atenção, tinha pensado ver uma
lágrima no rosto dele. Teria ele abandonado algum sonho também? Ou tentado
passar adiante através de algum livro? O que tinha de tão especial nessas
coisas? O que de tão importante havia naquelas páginas rasgadas e amarelas
desses livros antigos?



Foi quando ele se deu conta… Ele se deu conta de que não sabia nada
sobre aquele senhor. Não sabia nada sobre aquele homem que tentava lhe
ensinar algo tão importante sobre os livros e sobre as pessoas. Ele nada sabia
sobre alguém que se importava com o mundo.

— Senhor, qual é o seu nome?

— Hum? Jonas, guri — ele pareceu distraído, como se desperto de um
sonho antigo, ele sorriu sem sorrir, apenas com os olhos — Eu me chamo
Jonas.

 

***

A noite já caíra sobre a cidade quando a chuva passou. O sebo
permanecia em silêncio, exceto pelo som de caixas sendo tiradas do lugar, de
livros reorganizados e de prateleiras sendo limpas. Daniel sorria enquanto o
dono da loja o acompanhava em uma limpeza involuntária. O rapaz se animara
com a ideia de sonhos passados adiante. Ele finalmente entendera o que tinha
que aprender. Ele adorava ler, mas não sabia ainda que os livros contam mais
do que as histórias que gravaram em suas páginas. Há mais em algo do que ele
pode mostrar em uma primeira olhada.

— Sabe, seu Jonas, eu acho que eu também vou deixar uma história para
frente — ele disse enquanto carregava uma caixa de um extremo para o outro
na sala principal da loja.

— Ah, é? — o velho riu — tomara que eu ainda veja essa história, guri.

— Vai ver.

— Vou?



O garoto deixou a caixa na prateleira e correu até sua mochila. Tirou
dela uma cópia de Moby Dick, seu livro favorito, que já estava desgastada
pelo tempo. As páginas amarelavam lentamente com o tempo e a capa parecia
querer se desprender da lombada. Ele colocou um pedaço de papel entre as
páginas daquela cópia e estendeu para o dono do sebo.

— Não, guri — seu Jonas fez que não com o dedo — é a sua história
para passar, escolha um lugar para que alguém encontre seus sentimentos.

Daniel sorriu.

Ele encontrou em uma prateleira um espaço vazio e o encaixou ali.

Seu Jonas sorria em silêncio, vendo o jovem lembrou-se de si mesmo.
Lembrou que muitos anos antes, ele também tinha aprendido a mesma lição.
Ele acenou quando o garoto abriu a porta da loja. A chuva tinha parado por
completo àquela altura.

— Eu volto depois — Daniel disse antes de sair.

Quando a porta se fechou, seu Jonas ainda sorria.

— Eu sei que volta, guri. Todo mundo tem uma história para contar, só
precisa que alguém se interesse por ela.

Naquela noite, quando Daniel chegou em casa, ele mexeu em sua
mochila e encontrou nela algo novo. Algo novo, mas velho. A Biblioteca
Perdida de Alexandria. Ele folheou o livro, na primeira página estava o nome
de seu antigo dono marcado à caneta. Jonas Vargas. Que história ele poderia
encontrar nas páginas do livro do velho livreiro?

O rapaz sorriu enquanto se deitava para ler uma nova história de um
passado que ele nunca vivera.



Ele estava pronto para sentir as emoções passadas adiante, pronto para
se perder em uma história maior do que as páginas contavam. Daniel estava
pronto para entender o velho Jonas e seus sonhos.

 

 



SOBRE O AUTOR
 

L. J. Lunewalker nasceu em outubro de 1994, no Brasil, por onde encontrou
amigos de verdade e faz seu caminho entre as palavras nacionais. Fã de

Stephen King, Neil Gaiman, J. R. R. Tolkien, Charles Bukowski, C. S. Lewis e
vários outros, ele encontrou suas influências e toma da própria vida os

assuntos que o motivam a escrever. Fã assumido de The Ramones e The Cure,
ele dança em ruas vazias e escuras em uma batida rápida do punk-gótico que o
cativa, vestindo suas costumeiras camisas de flanela e o all-star gasto; a barba
por fazer, o cabelo comprido e as olheiras profundas são características que o

destacam entre os seus.
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