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Um livro como amigo 

 

Alice estava brincando no parquinho ainda mais assombrado, nublado e          

cinzento do que o normal. Ela estava tentando achar a luz de felicidade num mundo de                

tristeza. Enquanto descia do escorregador e chegava à caixa de areia, pisou sem             

querer em algo duro. Com bastante curiosidade em saber o que era, decidiu cavar e               

encontrou aquilo que parecia um livro muito grande para uma criança de 6 anos. O livro                

parecia estranho, antiquado e danificado. Decidiu mostrar para a mãe o que havia             

encontrado sem saber do tipo de objeto que se tratava. Logo que a mãe viu ficou                

furiosa e pediu para ela jogá-lo fora ou devolvê-lo para o lugar em que ela o tinha                 

encontrado. Alice nunca tinha visto a mãe daquele jeito, porém, decidiu não obedecer             

por uma vez e escolheu esconder o livro no porão.  

 

Estamos no ano 3006.  

 

*** 

 

Anos se passaram, e Alice cresceu. Tornou-se uma mulher muito bonita. em 35             

anos e está finalmente se mudando da casa dos pais para morar sozinha. Ainda não               

está pronta para se mudar. Alice tem muito medo, sente-se isolada. De perder os              

amigos, a família que formou, as opiniões dela sobre o mundo e a vida de todos os                 

dias. Enquanto faz as caixas para se mudar, encontra no porão várias coisas da época               

em que era pequena: brinquedos, diários, pelúcias e um livro que tinha escondido             



 

quando tinha 6 anos. O livro! Agora, Alice conseguia saber do que o livro se tratava e                 

entendia por que a mãe tinha brigado. Porém, ela decide não levar essas coisas para               

a nova casa. 

Alice está muito atrasada, precisa pegar seu ônibus voador para chegar em São             

Paulo. Dá os últimos abraços e beijos nos pais e vai direto para o seu quarto para vê-lo                  

pela ultimo vez. E ali está o quarto vazio e bagunçado, antes de fechar a porta e deixar                  

tudo isso para trás decide pegar o livro “antiquado”. Ela ainda não sabia que esse livro                

simbolizaria uma grande mudança em sua vida.  

Depois de correr muito, Alice conseguiu chegar ao trem voador. Como a viagem             

demoraria um pouco, Alice decidiu ler o livro que encontrou no porão. O livro era muito                

estranho e foi isso que a chamou à atenção quando Alice era pequena. A capa era                

preta e escura, algumas páginas estavam rasgadas e o título, riscado. O título do livro               

era “A arte é essencial para viver”, bastante diferente do que foi imposto pelos pais: um                

mundo sem cor e sem sentimentos verdadeiros, sem criação e fantasia. Logo que ela              

abriu o livro, todo mundo olhou Alice de um jeito estranho, não existem mais livros só                

telas projetadas. Por isso, Alice começou a ler a obra já com uma opinião formada e                

sem intenção de mudar. Desceu uma lágrima do rosto de jovem, sozinha ela está e a                

única companhia que ela tem é o livro, percepção essa que no momento ela nem               

considera.  

Páginas e páginas se passam, e Alice percebe que só gostaria de que o livro               

nunca acabasse. Enquanto ela lia, sentia uma emoção forte, entendia realmente que o             

mundo precisava de conhecer essa “velha realidade” e que ela precisaria de fazer             

alguma coisa rapidamente. Essa descoberta não podia ser um segredo para Alice. Ela             

nem pode falar com os pais, pois eles seriam contra isso, bem como o resto do                

mundo. Durante o tempo em que lia o livro, Alice se sentia feliz, radiante e diferente                

dos outros.  

Dias se passaram, e chegou o momento não esperado, Alice via terminar o livro.              

Ali estava a última página, quando a menina-mulher vê uma carta. Dirigia-se à             

pessoa que no futuro, por acaso ou por sorte, acharia o livro. A carta está toda                



 

rasgada e com uma cor amarela por causa do tempo. Dizia que quem achasse o livro                

tinha de falar para o resto do mundo que arte é essencial e o mundo tinha de saber                  

que arte existia. Pelo tanto Alice amava esse livro e queria fazer uma revolta, não se                

sente ainda pronta para arriscar em uma coisa tão grande.  

 

*** 

Alice já está idosa, sentada em sua cama pensando no passado. Ela se levanta              

e, ao avistar a janela, percebe que o mundo está amaldiçoado. O mundo parece triste,               

sem alma e sem esperanças, como um livro sem leitor. 

 


