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Em ermo local que a geografia não registra 

perfilavam-se prateleiras e livros 

abarrotando desmedidos salões. 

A perfeita uniformidade das prateleiras 

e dos livros desafiavam a diversa realidade. 

Temerosamente examinei uns títulos 

e em todos vi a mesma e única palavra: Atlas. 

Cautelosamente 

aproximei-me buscando entender 

a perdulária repetição 

que afinal se explicou por ser ilusória. 

Folheei volumes colhidos a esmo 

e penso ter decifrado a insólita biblioteca 

dedicada à memória do Atlas, 

e nela à vasta memória do mundo. 

 

Dias e noites indaguei as prateleiras; 

as urgências da sede, da fome e do sono 

não venceram a avidez do meu encanto 

pelos livros que narravam o passado,  

e não menos o presente em que se tece o futuro. 

 

Não vi símbolos ou outras intenções de escrita 

nas páginas adornadas só por figuras. 

Em fragmentos 

de um continente que se fraturou, 

elevavam-se montanhas orgulhosas 

e nos seus cumes rancorosos vulcões. 

Lentamente, o planeta tornara-se azul 

e na milésima prateleira do centésimo salão 

pude ver animais saindo dos mares 

e aventurando-se nos desertos 

que aos poucos deixaram de o ser.  Numa página  

aberta ao inquieto acaso de meus dedos 

vi uma flor e sobre ela uma borboleta. 

 

Sucessões de prosperidade e decadência, 

de gelo, desertos e calamidades várias, 

preenchiam tomos, prateleiras e salões. 

Dois destes dedicavam-se a registrar prados 



onde lagartos de incauto tamanho 

conviveram longamente em voraz desavença. 

No último tomo da última prateleira 

uma luminosa calamidade e uma longa noite 

deram fim a tão extravagante aventura. 

 

Flores e árvores e insetos e pássaros, 

e ainda uma curiosa classe de animais 

que, após nascer, saciam-se com o leite de suas mães, 

são a matéria de um penúltimo salão. 

Estávamos a caminho, para infortúnio de tudo o mais. 

Com um intelecto não antes visto 

criamos palácios, impérios, masmorras e a impiedade 

que não se comove com o gemido do fracassado. 

Subjugamos o átomo, os mares, os rios 

e a vida, tão diversa no planeta, 

que tão longamente nos antecedeu, 

mas cujo destino hoje temos em nossas 

mãos arrogantes e temerárias. 

 

Criamos deuses cruéis, à nossa semelhança: 

somos e sempre seremos esses deuses. 

Seu mais ínfimo desejo é de ferro, 

e sua sede de veneração só se sacia com o sangue 

de touros, de ovelhas e de virgens. 

Domamos a águia (símbolo de tantos reinos), 

trituramos sua montanha e com o rejeitado pó 

devastamos vales e rios. Criamos uma nova química, 

que a natureza por eras tinha evitado, 

e a espalhamos a esmo no suntuoso planeta. 

 

Isso foi o que vi 

em uma última prateleira ainda não preenchida 

(e que talvez nunca venha a se preencher). 

Não vi salões reservados a outros livros, 

o que, ao relembrar, entendo como profecia. 

 

 


