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Conseguem imaginar como era o mundo no tempo em que as televisões, os 

telemóveis, os computadores e a internet ainda não tinham sido inventados? 

Pois é, já houve um tempo em que não existia nada disso e foi nesse tempo que 

esta história aconteceu. 

Há muitos, muitos anos, havia um país onde as pessoas adoravam ler. Quando 

precisavam de informações para os trabalhos da escola, quando queriam saber como 

funcionavam as máquinas, ou simplesmente quando lhes apetecia distraírem-se com 

uma boa história, as pessoas liam livros. 

Como os livros eram um pouco caros e nem toda a gente tinha dinheiro para os 

comprar, existia, 

nesse país, uma casa 

muito grande 

chamada Biblioteca, 

onde viviam muitos 

livros, milhares de 

livros, guardados por 

dois senhores já 

velhotes, o senhor 

Paulo e o senhor 

Henrique. Era a essa 

casa que todos 

podiam ir quando 

queriam ler, sem 

precisar de comprar livros. 

Todos os dias, o senhor Paulo e o senhor Henrique se esforçavam para manter tudo 

limpo e arrumado, mas, nos últimos tempos, quando chegavam à biblioteca, pela 

manhã, encontravam os livros todos misturados e fora do lugar onde os tinham deixado. 

Então e qual era o problema de os livros estarem todos desarrumados? 
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É que, quando chegava alguém à biblioteca e pedia um livro, como eles estavam 

todos fora do lugar onde tinham sido arrumados, o senhor Paulo e o senhor Henrique 

passavam horas e horas e, às vezes, dias e dias a procurar o livro que a pessoa pedia. 

E o pior de tudo é que, mesmo passando tanto tempo à procura, nem sempre 

conseguiam encontrar o que procuravam. 

- Acho que estamos mesmo a ficar velhos para este trabalho, Paulo – disse o 

senhor Henrique, coçando os poucos cabelos que tinha mesmo no alto da cabeça. 

- És capaz de ter razão, Henrique – concordou o senhor Paulo. – O problema é que 

só sabemos fazer isto e já estamos velhos para aprender a fazer outra coisa. 

E sentaram-se, cada um na sua cadeira, a olhar desanimados para os livros. Uns 

estavam espalhados pelo chão, outros em prateleiras diferentes daquelas onde tinham 

sido arrumados, outros ainda estavam amontoados nos degraus do escadote que servia 

para chegar às prateleiras mais altas… 
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- Nada mais podemos fazer a não ser arrumar tudo outra vez – disse o senhor 

Paulo, um pouco desanimado. 

- Tens razão. Mas para isto ficar bem feito, vamos fechar a biblioteca durante um dia 

inteiro, para não estarmos sempre a ser interrompidos por alguém que venha pedir 

livros. 

O senhor Paulo achou que era uma excelente ideia, só que nem um nem o outro 

estavam à espera de tantos protestos das pessoas daquele país. Como era possível a 

biblioteca ficar fechada 

durante um dia inteiro? 

Como é que as 

crianças iam poder 

recolher informações 

para os trabalhos da 

escola sem poder 

consultar os livros? 

Como é que as 

pessoas iriam perceber 

o funcionamento de 

tantas coisas se não 

podiam ler os livros 

que as informavam 

sobre isso? E quando 

alguém quisesse 

passar uns bons 

momentos com uma boa história, como poderia fazê-lo sem livros que a contassem? 

O senhor Paulo e o senhor Henrique tentaram acalmar as pessoas e explicar por 

que motivo precisavam de fechar a biblioteca durante um dia inteiro. Foi muito difícil 

convencer toda a gente, mas, depois de muitas explicações e ao perceberem que, 
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depois, tudo funcionaria muito melhor, as pessoas aceitaram ficar um dia sem ir à 

biblioteca. 

E, durante esse dia, como não foram interrompidos por ninguém a pedir-lhes livros e 

trabalharam até já ser noite, o senhor Paulo e o senhor Henrique conseguiram arrumar 

todos os livros nas prateleiras, sabendo onde estava cada livro para poderem ir buscá-lo 

rapidamente, quando alguém o pedisse. 

Muito cansados, mas satisfeitos com o seu trabalho, a lua já ia alta quando eles se 

despediram e cada um foi para sua casa, desejando cair na cama o mais depressa 

possível para recuperar de um dia tão cansativo. 

No dia seguinte, mal abriram a porta da biblioteca, pouco faltou para o senhor Paulo 

e o senhor Henrique terem um ataque cardíaco: todo o seu trabalho feito na véspera 

tinha sido em vão. Os livros estavam de novo desarrumados, uns pelo chão, outros em 

prateleiras diferentes, e mais ainda sobre os degraus do escadote. 

Ao ver tamanha 

desarrumação, os dois 

amigos só não choraram 

porque achavam que era 

uma vergonha dois 

homens daquela idade 

porem-se a chorar como 

se fossem crianças. Mas 

ficaram tão tristes, tão 

tristes… 

Foi precisamente por 

ver aquela tristeza que as 

pessoas não reclamaram 

muito quando, ao pedirem livros, tiveram de esperar horas e horas até que o senhor 

Paulo e o senhor Henrique conseguissem encontrar o que lhes tinha sido pedido. 
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Mesmo assim, aqueles que pediram livros que nem o senhor Paulo nem o senhor 

Henrique sabiam onde se tinham metido saíam da biblioteca a resmungar: 

- Isto não se admite! Então fecham a biblioteca durante um dia inteiro e não sabem 

onde estão todos os livros? Que pouca vergonha… 

Às cinco horas da tarde, quando a biblioteca fechou, os dois amigos ficaram ainda a 

arrumar tudo e era já muito tarde quando resolveram ir para casa. 

Enquanto caminhavam, o senhor Paulo perguntou: 

- Ó Henrique, tu não achas estranho o que está a acontecer na nossa biblioteca? 

- Então não acho, Paulo? Tanto trabalho que temos e, todos os dias, quando 

chegamos, está tudo fora do lugar… 

Como estavam 

cansados e a noite estava 

muito agradável, resolveram 

sentar-se um pouco num 

banco do jardim e 

continuaram a conversar 

sobre aquele assunto. 

- E o problema é que, 

como já não sou muito 

novo, a minha cabeça já 

não funciona tão bem e já 

me esqueço muitas vezes 

onde é o lugar de alguns 

livros… - lamentou o senhor 

Henrique. 

- Passa-se o mesmo 

comigo – confessou o senhor Paulo. – E como se não fosse suficiente a nossa memória 

já começar a falhar, alguém anda a desarrumar tudo, depois de fecharmos a biblioteca. 

- Achas que alguém seria capaz de fazer uma maldade dessas? 



6 
 

- Ó homem, a verdade é que nós arrumamos e todos os dias encontramos os livros 

fora do lugar – resmungou o senhor Paulo. 

Ficaram em silêncio, durante alguns minutos, a pensar. Sim, porque em silêncio 

conseguiam pensar muito melhor. 

De repente, como se pensassem os dois com a mesma cabeça, disseram, ao 

mesmo tempo: 

- E se voltássemos lá para ver quem é que anda a desarrumar tudo? 

E, mal acabaram de proferir estas palavras, puseram-se em pé, dando um salto, 

como se cada um deles fosse um jovem de vinte anos. 

- Ai se eu apanho o malandro que desfaz o nosso trabalho… - disse o senhor 

Henrique, com um ar ameaçador. 

- Se eu o apanhar, dou-lhe um puxão de orelhas tão grande que as orelhas dele vão 

ficar do tamanho das orelhas de um elefante – acrescentou o senhor Paulo. 

Voltaram para trás e cada um deles resmungava ameaças maiores que as do outro, 

dizendo o que fariam a quem apanhassem a desarrumar os seus livros. Iam tão 

zangados, mas tão zangados que até parecia que a zanga os fazia andar mais 

depressa. 

Ao chegarem perto da biblioteca, o senhor Henrique perguntou, baixinho: 

- Tu achas mesmo que alguém entra às escondidas na biblioteca, depois de irmos 

para casa? 

- Por que estás tu a falar tão baixo? Já te esqueceste que estou a ficar um bocado 

surdo?  

- Chiuuuu! – exclamou o senhor Henrique. – Temos de falar baixinho. É que, se está 

alguém lá dentro, pode fugir se nos ouvir. 

- Oh, sim, tens razão – concordou o senhor Paulo. 

Para não afugentar o malandro que esperavam lá encontrar, até acharam melhor 

nem falar. Porque, mesmo que falassem baixinho, e se o intruso tivesse bom ouvido e 

se apercebesse da chegada deles? Aí, nunca mais conseguiriam resolver o problema 

que todos os dias acontecia na biblioteca. 
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Então, caminharam até à porta muito devagarinho, sem falar nem fazer barulho. À 

medida que se aproximavam, aperceberam-se de algo muito estranho: da biblioteca saía 

um som de música. Mas que diabo se passava? Alguém estava na biblioteca na 

ausência deles e ainda por cima a ouvir música? Era só que faltava! 

O som da música era tão alto que eles acharam que já nem precisavam de falar 

baixinho, porque ninguém iria ouvi-los. 

- Vamos esganar o malandro – gritaram os dois para poderem ouvir-se, já que a 

música estava mesmo muito alta. 

Estavam tão zangados que o senhor Henrique até demorou mais tempo do que o 

normal a conseguir meter a chave na fechadura e abrir a porta. E, quando a porta se 

abriu, eles nem queriam acreditar no que os seus olhos viam. Lá dentro, não havia 

ninguém. Apenas livros. 

Ah, mas o que era mesmo inacreditável é que os livros estavam todos fora das 

prateleiras e dançavam uns com os outros, ao som daquela música tão animada que até 

o senhor Paulo e o senhor Henrique, sem se aperceberem, começaram a bater o pé no 

chão, acompanhando o 

ritmo.  

Então era isso… Todas 

as noites, depois do senhor 

Paulo e do senhor 

Henrique fecharem a porta 

e irem para casa, havia um 

baile na biblioteca. Até os 

dicionários mais gordos se 

abanavam pesadamente, 

dando a mão às 

enciclopédias não menos 

gordas, rodopiando pelo 

grande salão da biblioteca. 
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Dos livros mais pequenos e mais leves, é melhor nem falar: pareciam de tal modo 

enlouquecidos pela música que chegavam mesmo a voar e, por mais de uma vez, 

alguns deles estiveram quase a chocar cara a cara com os dois amigos, que nem 

sabiam o que dizer.  

Estariam a sonhar? Como era possível que os livros saíssem do seu lugar e 

começassem a dançar uns com os outros? Estariam os dois amigos já tão velhotes que 

já começavam a imaginar coisas?  

- Acabou o baile! – gritou, de repente, o senhor Henrique.  

Gritou tão alto que até o senhor Paulo se assustou. Mas maior susto apanharam os 

livros porque não estavam à espera de serem apanhados a dançar. 

A música foi desligada e todos os livros se deixaram cair no lugar onde estavam. 

O senhor Paulo e o senhor Henrique ficaram ainda durante algumas horas na 

biblioteca a colocar cada livro na sua prateleira e já era manhã quando acabaram.  

Como nessa noite não tinham dormido nada e porque queriam abrir a biblioteca com 

tudo muito arrumadinho, estavam tão cansados que, mais tarde, quando as pessoas 

começaram a fazer os seus pedidos, os dois amigos perceberam que muitos livros 

estavam colocados no lugar errado, o que provocou muitas reclamações de vários 

leitores. 

- O senhor Henrique e o senhor Paulo já estão muito velhos para este trabalho – 

diziam uns. 

- Mas quem melhor do que eles conhece os livros? – questionavam outros. 

Como não achavam uma solução para resolver aquele problema, resolveram ir 

embora levando consigo os livros que não tinham pedido mas que o senhor Paulo e o 

senhor Henrique lhes tinham entregado. 

No final desse dia, depois de tudo arrumado, o senhor Henrique e o senhor Paulo 

foram para casa, mas levaram consigo a aparelhagem sonora da biblioteca e todos os 

CD’s de música. 

Nessa noite, não houve baile na biblioteca, mas, no dia seguinte, aconteceu algo 

muito estranho: todas as pessoas que foram requisitar livros descobriram que, nas 



9 
 

páginas de cada um deles, só havia frases tristes, tão tristes que até a pintinha que 

costuma estar em cima dos is parecia estar a cair, como se cada pintinha fosse uma 

pequena lágrima. 

Isto podia lá ser?! Então uma pessoa vai à biblioteca buscar um livro e sai de lá com 

mais de um quilo de tristeza nas 

mãos?! 

As pessoas ficaram tão 

aborrecidas que devolveram os 

livros sem os terem lido 

completamente e ameaçaram que 

nunca mais voltariam à biblioteca se 

os livros continuassem assim tão 

tristes. 

E, se as pessoas não voltassem 

à biblioteca, os livros não voltariam 

a ser lidos e, se os livros não 

voltassem a ser lidos, o senhor 

Paulo e o senhor Henrique já não 

seriam precisos ali. 

Tão revoltadas estavam as pessoas que se foram embora, de mãos a abanar. Se é 

verdade que não levavam nas mãos nada que as alegrasse, pelo menos também não 

levavam tristezas. 

Nesse dia, muito antes da hora de encerramento, já não havia ninguém na 

biblioteca. Ninguém?! Não, não. O senhor Paulo e o senhor Henrique estavam lá, ambos 

sentados, no meio do salão, olhando desanimados à sua volta. O senhor Henrique até 

limpou por várias vezes as lentes dos seus óculos, pois nem queria acreditar que aquele 

líquido transparente que via no chão mais não era do que as lágrimas que caíam de 

dentro dos livros. 
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É verdade que o senhor Paulo e o senhor Henrique tinham ficado muito zangados, 

que tinham mesmo ficado furiosos por todo o trabalho que tinham tido antes a arrumar 

todos os livros, depois de cada noite de baile, mas maior que todas as fúrias que tinham 

sentido era o desgosto que sentiam agora ao ver a tristeza que havia nos livros. Mais do 

que qualquer outra pessoa, eles amavam os livros. Para eles, cada livro era quase como 

se fosse um filho seu. Afinal, os dois amigos tinham passado tanto tempo da sua vida na 

biblioteca a cuidar dos livros que nem tinham tido tempo de casar e de ter filhos. E qual 

é o pai que gosta de ver um filho triste? 

- Ó Henrique, nós temos de encontrar uma solução para isto – disse o senhor Paulo, 

meio a choramingar, como se tivesse sido contagiado pelas lágrimas que caíam de 

todos is de todos os livros. – Dói-me o coração só de olhar para eles…  

- A mim também – murmurou o senhor Henrique, enxugando disfarçadamente uma 

lágrima no canto do olho. – Mas que podemos nós fazer? 

De súbito, ambos ouviram uma voz meio sumida que vinha da prateleira mais 

próxima da janela: 

- Deixem-nos fazer de novo os nossos bailes… 

Os dois amigos 

levantaram-se com um 

salto, como se tivessem 

sido picados por uma 

abelha, e foram procurar de 

onde tinha vindo aquela 

vozinha. Não disseram nada 

um ao outro, mas ambos 

estavam a pensar que 

tinham enlouquecido: então 

na noite anterior, tinham 

encontrado os livros a 

dançar uns com os outros, 
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durante toda a manhã tinham ouvido as pessoas a reclamar da tristeza e das lágrimas 

que saíam de cada livro e agora, depois de tudo isto, ouviam um livro a falar? 

Ao chegarem junto da janela, viram a cabecita de um rapazinho que espreitava da 

capa do livro “Principezinho”. 

- Deixem-nos fazer de novo os nossos bailes… -repetiu o rapazinho. 

- Mas vocês falam?! – perguntaram ao mesmo tempo os dois amigos, como se 

falassem com a mesma boca. 

- Claro que falamos! – responderam em coro todos os livros da biblioteca.  

– Vocês já viram algum livro que não fale? – perguntou, um tanto aborrecido, o livro 

de História da Antiguidade. 

O senhor Paulo e o senhor Henrique, de olhos arregalados, mal podiam acreditar no 

que ouviam. 

- Desde quando? – atreveu-se a perguntar o senhor Paulo. 

- Desde que existimos – respondeu o livro de História da Antiguidade. – Afinal é 

para isso que existimos, para dizer coisas às pessoas. 

Ai, ai, ai! Os dois amigos estavam cada vez mais admirados com o que ouviam. A 

resposta do livro de História da Antiguidade até fazia sentido, mas era possível um livro 

falar como se fosse uma pessoa? 

- Será que é só aqui na nossa biblioteca que os livros falam? – perguntou o senhor 

Henrique, dando uma pequena cotovelada no senhor Paulo. 

Só que este nem teve tempo de lhe responder, porque o Atlas Geográfico deu um 

passo em frente e respondeu. 

- Claro que não é só aqui! Em todas as terras, em todos os países, em todo o 

mundo, os livros falam. Para que serviríamos se não falássemos? 

Também o que este livro dizia fazia todo o sentido para os dois amigos. Mas o facto 

de todos os livros falarem e de dançarem e de querem recomeçar novamente os seus 

bailes até podia resolver a questão da sua tristeza, mas não resolvia o problema da 

desarrumação que os dois amigos encontravam depois de cada baile na biblioteca. 
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- Nós percebemos a vossa tristeza, mas vocês também têm de perceber que já 

somos velhotes e que é muito cansativo estar todos os dias a arrumar a confusão em 

que vocês aqui ficam quando o baile acaba – disse o senhor Henrique. 

E se é verdade que, para o senhor Paulo e para o senhor Henrique, os livros eram 

como se fossem seus filhos, não é menos verdade que os livros, sempre bem tratados e 

acarinhados por aqueles dois senhores, gostavam deles como se fossem seus pais. 

- Ainda se vocês voltassem para os vossos lugares, depois de cada baile… – 

suspirou o senhor Paulo. 

- É complicado, depois de tantas músicas e de tantas danças, cada um lembrar-se 

do lugar onde estava antes do baile – queixou-se o Urso na capa de um livro de 

Zoologia. 

-Não pensem que, para nós, é agradável ficar fora do nosso lugar – reclamou uma 

rapariga alta e elegante na capa de um livro de ballet. – Ainda por cima, eu, que gosto 

de conversar um bocadinho antes de adormecer, quando o baile acaba, tenho o azar de 

ficar sempre ao pé de livros que só sabem falar de automóveis, ou de desporto, ou de 

medicina, e eu acabo por não perceber nada dessas conversas. 

Aos protestos da rapariga do livro de ballet juntou-se um coro de protestos de todos 

os outros livros, reclamando do mesmo. 

Quando todos se cansaram de protestar, ficaram em silêncio, os livros e os dois 

amigos, durante largos minutos. Se conseguissem pensar numa solução para que os 

bailes recomeçassem e os dois amigos não tivessem de arrumar tudo… 

Estavam todos a pensar com tanta força que quase se podia ouvir as rodas 

dentadas dos pensamentos, a dar voltas e mais voltas, em busca de uma solução que 

desse resposta aos problemas de todos. 

Ao fim de algum tempo, o senhor Paulo lembrou-se: 

- Se nós fizéssemos de conta que a biblioteca é uma casa com vários quartos… 

- E que cada estante é um quarto… - continuou o senhor Henrique. 

- E se fizéssemos de conta que, em cada quarto, há uma cama para cada livro… - 

acrescentou o senhor Paulo. 
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- E que cada livro só pode dormir na sua cama… 

Estavam os dois amigos a imaginar como poderia ser essa casa, com esses quartos 

e essas camas, quando um rapaz de bigodinho, com ar de quem tem a mania de estar 

sempre a arranjar problemas, apareceu entre as páginas de um livro de Filosofia e se 

lembrou de fazer uma pergunta complicada:  

- E como é que nós iriamos saber, no fim do baile, qual é o nosso quarto e, mais 

difícil ainda, qual é a nossa cama? 

- Nós podíamos colocar em cada estante uma etiqueta com o nome do quarto… - 

sugeriu o senhor Henrique. 

O rapaz de bigodinho não se deu por convencido e colocou uma nova e complicada 

questão: 

- Sim, mas cada estante é muito grande. Como é que eu saberia exatamente em 

que lugar seria a minha cama? 

Como se não fossem suficientes as perguntas complicadas do rapaz de bigodinho, a 

rapariga do livro de ballet continuou a reclamar: 

- Arranjarem-me uma cama não quer dizer que me resolvam o problema de eu ter 

de adormecer a ouvir conversas sobre assuntos de que eu não entendo patavina. 

Apesar das perguntas complicadas que os livros faziam, as rodas dentadas dos 

pensamentos do senhor Paulo e do senhor Henrique estavam a trabalhar a todo o vapor 

e, a pouco e pouco, iam tendo algumas ideias. 

- Olhem – disse o senhor Henrique. – Em cada quarto, só ficam livros que falem do 

mesmo assunto ou de assuntos parecidos.  

- Boa ideia! – disse a rapariga do livro de ballet, com um gritinho de entusiasmo.  

Mas o rapaz de bigodinho do livro de Filosofia não parecia dar-se por satisfeito e 

insistiu: 

- OK, OK, mas as estantes são muito grandes. Saber que fico na mesma estante de 

outros livros de filosofia não me ajuda a saber qual é exatamente a minha cama… 
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O senhor Paulo e o senhor Henrique olharam um para o outro, suspirando com 

alguma impaciência. Que rapaz mais impertinente era aquele de bigodinho do livro de 

Filosofia… 

- Hum… – disse o senhor Paulo, como se pensasse em voz alta. – Cada um de 

vocês foi escrito por um autor… Se os colocássemos por ordem alfabética, tendo em 

conta o apelido do autor, vocês saberiam exatamente quem dorme à vossa direita e à 

vossa esquerda. 

- E, dessa maneira, saberiam qual o vosso lugar em cada quarto – completou o 

senhor Henrique. 

- E até podemos fazer as etiquetas com o nome de cada quarto em cores diferentes, 

para ser mais fácil cada um de vocês saber onde é o seu – acrescentou o senhor Paulo. 

De repente, parecia que as ideias choviam da cabeça dos dois amigos, com aquela 

força das chuvas que parecem levar tudo à frente, mas que acabam por deixar os 

campos bem verdinhos e cheios de flores. 

- Para ser ainda mais fácil vocês saberem quem fica ao vosso lado, vamos colocar 

nas costas de cada um uma etiqueta com a mesma cor do quarto e com as letras iniciais 

do apelido do vosso autor – disse ainda o senhor Henrique. 

 

Todos os livros 

aplaudiram os dois amigos. 

Afinal, como sempre 

acontece quando pensamos 

com vontade de resolver os 

problemas, as respostas para 

as perguntas complicadas 

acabam por aparecer e todos 

acabam contentes. 

O senhor Paulo e o 

senhor Henrique passaram o 
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resto do dia a fazer etiquetas coloridas para as estantes e para cada livro, quando a 

noite chegou, o senhor Henrique foi num instantinho a casa buscar a aparelhagem 

sonora e os CD’s de música e colocou-os sobre a mesa da biblioteca.  

- Pronto, amigos, já podem fazer o vosso baile – disse o senhor Paulo, sorrindo ao 

ver a animação dos livros, não só por poderem recomeçar os seus bailes, mas também 

todos vaidosos com a etiqueta que traziam nas costas. 

Já os dois amigos se preparavam para ir embora, quando, de um livro que se 

chamava “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, apareceu um senhor de longos 

cabelos, trazendo na mão uma maçã e exclamando: 

- Se é verdade que há uma razão para uma maçã descer sempre de forma 

perpendicular ao chão, não é menos verdade que não há razão nenhuma para vocês 

irem embora e não participarem no nosso baile. 

Poucos perceberam o que ele queria dizer com o que disse primeiro, mas todos 

compreenderam e apoiaram o convite feito aos dois amigos, aplaudindo 

entusiasticamente. 

Assim recomeçaram 

os bailes da biblioteca, 

mas agora com mais 

dois participantes. Era 

tarde, muito tarde 

quando todos resolveram 

ir dormir e cada um 

soube para que quarto 

devia ir e em que 

prateleira devia dormir, 

tendo ao lado com quem 

podia conversar. 

E até o senhor Paulo 

e o senhor Henrique, que 
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tinham dançado animadamente até às tantas, puderam dormir tranquilamente até mais 

tarde porque sabiam que, no dia seguinte, ao chegarem à biblioteca, iriam encontrar 

cada livro dormindo descansadamente na sua caminha e sonhando com o baile da noite 

seguinte. 

 


