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Naquele reino, que floresceu em espaço hoje coberto por vasto deserto, 

a ciência tornou-se paixão profunda e unânime. Sua crônica compõe muitas 

lendas, em alguns aspectos concretos confirmadas pela arqueologia. As datas 

divergem na casa dos séculos, às vezes na dos milênios. Dado que a criação 

de técnicas é movida pela urgência, ali o papel foi pioneiramente concebido 

como suporte físico para os registros que a ciência exigia. Sua produção 

extenuava o esforço da indústria, ainda que nenhum livro fosse sequer 

copiado. Cidades e bosques circundavam bibliotecas descomunais, com 

intermináveis galerias de salões separadas por corredores.  

Mercadores, que desde o sempre entrelaçam vidas que transcorrem em 

locais distanciados, contavam sobre outros povos – com menções a alguns que 

não tinham formado reinos – outros valores e outros costumes. As narrativas 

despertaram o interesse do povo e, após isso, dos sábios, que decidiram 

investigar o que se passava e havia passado além dos limites do seu reino, sua 

enorme torre de marfim. Viu-se que o mundo era vasto, diverso e, como no 

reino, mutável. Criou-se assim a história, e a elaboraram com carinhoso 

esmero. Livros de história passaram a abarrotar as bibliotecas e ainda outras, 

que se multiplicavam. 

 Uma noite, divagando na insônia, um sábio concebeu o projeto de se 

compor a história da tecelagem. O projeto, incautamente aprovado pelo 

Conselho, nunca foi concluído. Os primeiros milhares de tomos foram 

dedicados a preliminares, como ninhos de pássaros, teias de aranhas, 

barragens de castores e casulos de insetos. Afirma-se que, atentos ao valor 

adaptativo que esses tecidos pareciam conferir a seus feitores, estudiosos do 

reino anteciparam as teorias modernas da evolução biológica. 

Outros muitos milhares de tomos detalhavam a história da cestaria no 

paleolítico. Não poucos salões eram especializados, destinados à ampla 

história dos balaios – de bambu, de cipós, de fibras, de capim, arranjados por 

categoria. O visitante se cansava antes de alcançar a tecelagem no neolítico, e 

no mapa via plantas de enormes alas que nunca foram concluídas. O 



minimamente atento sabia que estava em uma biblioteca dedicada à história de 

pequena região do mundo, descrita e ilustrada nos saguões que interligavam a 

malha de corredores. 

Não se começou a compor a história da lã, do linho, muito menos da 

seda. O machado – o que foi antevisto, mas não se conseguiu evitar – abateu a 

última árvore, e o reino agonizou na fome e na sede. O vento, que assola o 

deserto castigado pelo sol e pelo frio, junto com a areia levanta fragmentos de 

livros, que o tempo triturou e espalhou. São os últimos a cair, e depois da 

ventania formam uma camada que lagartos e insetos inspecionam sem 

interesse maior. 

  


