
Campo Maior, 29 de Abril de 2011 

Caro escritor, serve-nos o presente texto para lhe agradecer a alegria de 

ter lido a sua obra intitulada Os Livros que Devoram o meu Pai. Para alguns de nós, 

este foi o segundo livro que lemos na vida. Foi mesmo muito agradável partilhar esta 

leitura com os colegas.  

A professora escolheu a sua obra por questões pouco honestas. Ela não 

consegue ser imparcial e passa ao tempo a vender o seu peixe. Diz-nos que ler é viver, 

que a leitura é uma fonte inesgotável de felicidade (parafraseando, sem lisura, um tal 

de senhor Montaigne) e usa os textos com a força desonesta de uma acção marketing. 

Calhou-nos em sorte o seu livro. 

Um dia, a tal professora apareceu na aula com doze exemplares da obra, 

distribuiu-os e pôs-se a ler em voz alta. Ela está falsamente convencida de que lhe 

pagam o ordenado para ser uma anagnota… 

Ficámos a conhecer um tal de Vivaldo Bonfim que desaparece enquanto lê A 

Ilha do Dr. Moreau, ludibriando as horas de expediente na função pública. Soubemos 

que tinha morrido de enfarte, na versão oficial, e desaparecido dentro de um livro, na 

versão oficiosa.   

O seu filho, Elias Bonfim, recebe, aos doze anos de idade, a chave que lhe dá 

acesso ao sótão/biblioteca do pai. É um momento mágico, um ritual iniciático que o 

deixa com as mãos a tremer. Os livros não estão lá só para enfeitar as estantes, parece 

que olham para o menino com um olhar de lombada. A professora até nos disse que os 

livros eram uma espécie de personagem principal da obra. 

Enfim, o tal Elias vai lendo e parte numa incrível viagem com o objectivo de 

encontrar o pai. (Se calhar o rapaz gostava tanto de ler por ser um acto de rebeldia e 

não o andarem sempre a chatear com a obrigação da leitura, como nos acontece a 

nós.) D’ A Ilha do Dr. Moreau, o Elias foi ter com o Mr. Hyde, descobrindo, a pouco e 

pouco, as histórias que se contam na parte branca das folhas. A alusão ao sofá e aos 

bolinhos é que nos ia mantendo agarrados à terra e assim sabíamos que tudo se 

passava na casa da avó do Elias. 

Na página 24, surge-nos a nossa personagem preferida. Quando, no final, a 

professora nos perguntou de que é que tínhamos gostado mais, acho que muitos de 

nós exclamámos: do Bombo! O tal menino gordinho e de cabelo oleoso, 

irremediavelmente apaixonado por uma linda Beatriz, caiu-nos mesmo no goto. (Nós 

também temos na sala uma Beatriz, que não é a de Dante mas que, tal como o nome 

indica, contagia toda a gente com a sua felicidade.) Para além do mais, o tal gordinho, 

apesar de ser o bombo da festa da sua escola, demonstra sempre uma admirável 

resiliência à adversidade, como se fosse um filósofo chinês a sério.  



Entretanto, o Elias ia passando por outros livros, A Mãe de Gorki, os Contos de 

Gogol, o Crime e Castigo de Dostoievski. Ia lendo como quem salta de árvore em 

árvore. A professora estava toda contente porque parece que também leu esses livros 

todos quando era miúda e dizia que faziam parte do seu cânone pessoal, seja lá isso o 

que for. Até nos confessou que certos autores tinham sido mais marcantes do que 

pessoas da sua família, que eram amigos e namorados de juventude, que a ajudaram a 

compreender o mundo, et cetera. Deviam ser outros tempos… 

Adiante. O tal Raskolnikov, protagonista de Crime e Castigo, ensina ao jovem 

Elias como lidar com a culpa porque, no fim, o Elias faz uma coisa verdadeiramente 

terrível. É estranho. Como é que as pessoas conseguem fazer coisas tão más? O tal 

rapaz agiu motivado pelo ciúme. As consequências foram tristíssimas... 

Não podemos contar aqui o final da história uma vez que, certamente, outros 

colegas lerão este livro. Contudo, depois dessa parte triste, aprendemos a lidar um 

bocado melhor com o nosso passado, a perceber que a nossa vida tem muitas porções, 

como se fosse um elefante com tromba, patas, cauda e orelhas. Todos nós temos um 

lado bom e um lado mau e cada vida humana constitui um romance passível de várias 

interpretações. 

Para terminar, que já nos alongamos, queríamos reiterar nossa gratidão por ter 

escrito esta história e por estar aqui. A sua obra é um desses livros vivos e abertos e 

nós lemo-lo à nossa maneira. A professora acha que os livros são como as partituras de 

música, servem para serem interpretadas. Ninguém está à espera que uma orquestra 

sinfónica se ponha a dissertar sobre Beethoven. O que o público quer é ouvir os 

instrumentos a tocar. Com os livros, passa-se a mesma coisa. Os livros servem para ler 

e, nesse acto, está contida a sua beleza e a sua razão de existir. 

Mas, já que aceitou o convite da biblioteca da escola, graças à sua generosa 

disponibilidade e ao salvífico poder optimista da nossa querida professora Elisabete, 

gostaríamos de aproveitar o momento para lhe colocar uma questão. Nós estávamos 

convencidos de que o senhor teria 72 anos, como diz no final da obra. A professora 

disse-nos que não era bem assim, que a Teoria da Literatura há muito separava o 

sujeito da enunciação da pessoa do autor. Ora, nós queremos saber o seguinte: o que 

é que existe de Elias Bonfim no Afonso Cruz, ou o que há de Afonso Cruz no Elias 

Bonfim? Depois de lermos o seu livro, a literatura e a vida já andam muito 

embrulhadas nas nossas cabeças… 

Dito isto, e sabendo que nos estamos a repetir pela terceira vez, finalizamos com três 

palavras: muito muito obrigado. 

Os alunos da turma B do décimo ano e a professora 


