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A. Z. Cordenonsi
é, na verdade, Andre Zanki Cordenonsi,
um autor gaúcho de fantasia e aventura. Ele nasceu em
1975, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde mora com
a mulher, dois filhos, dois cachorros e um terreno cheio de
insetos estranhos e seres imaginários. É autor de ficção,
com mais de uma dezena de contos já publicados.
O seu último romance, “Le Chevalier” e a “Exposição 
Universal”, foi publicado pela Editora AVEC (2015). Andre é
professor universitário há quase vinte anos, atuando nas
áreas de computação e tecnologia.



O ofício de escritor sempre foi a sua paixão e desespero.
Desde criança, quando os seus olhos navegavam pelas pá-

ginas amareladas dos livros retirados da antiga e desatualizada 
biblioteca da escola, aqueles símbolos estranhos lhe pareciam 
mágicos. Como era possível que, com tão poucos elementos, 
um mundo inteiro de possibilidades se abrisse? Como era pos-
sível encantar e espantar, em narrativas tão singulares, com tão 
poucos materiais?

Aprendeu a ler com a sofreguidão de quem precisava 
aprender a respirar. Necessitava descobrir o segredo daquela 
mágica. E ir além. Muito além. Pois também queria encantar. 
Também queria possuir aquela espécie de varinha mágica para 
despejar os seus pensamentos e sensações na folha de papel, 
conspurcando o alvo linho com símbolos negros que encanta-
riam novos leitores, novas gerações. 

A realidade o atingiu com a força do raio de deuses antigos, 
que eliminam as esperanças mais pueris e tolas com obrigações 
canhestras, necessidades vis e o quotidiano galopante, que amas-
sa os sonhos, reduzindo-os a frustrações psicóticas ritrovilianas. 
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Ele tentou, é necessário dizer. Não foi apenas uma vez. 
Contos. Poemas. Crônicas. Os anos enérgicos da juventude fo-
ram gastos tentando ser ouvido, mas ecos catatônicos foram os 
resultados de seus esforços. Publicou um conto ali, um  conto 
acolá, mas com a relevância de um jornal diário, que é lido e 
jogado ao lixo junto com os restos das necessidades humanas.

Formou-se em biblioteconomia. Não podia ficar longe 
dos livros, os amava mais do que tudo na vida. Precisava do 
cheiro deles tanto quanto do ar que respirava. Sentia a mesma 
necessidade dos novos amantes, que não conseguem ficar lon-
ge de suas amadas. Precisava tocá-los. Precisava folheá-los.

Se não podia viver dos livros, escolheu o mal menor: vive-
ria com os livros.

Foi um bom estudante. Afinal, amava tudo que se rela-
cionava com a sua paixão. Desta feita, não foi sem razão que 
conseguiu passar em um dos concursos mais concorridos para 
a área. Trabalharia na Biblioteca Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, na capital do estado, no palácio eclético, de 
vastos salões, onde se reuniam condes, literatos e barões. 

Para as suas aspirações, já tolhidas pelos fracassos de ou-
trora, atingira o ápice na primeira tentativa. Pela primeira vez 
em sua existência marginal, sentiu o gosto dourado da realiza-
ção. O nome no jornal. 

O trabalho era monótono, mas ele não se importava. Ca-
minhava com orgulho, todos os dias, descendo a Rua  Riachuelo 
até o pórtico de entrada, e adentrava com os passos cuidadosos 
de quem entra em um recinto sagrado. 

Aquele era o seu templo. Seu espaço. Sua vida. Seu culto. 
Ali, passaria o resto dos seus dias em comunhão com os livros. 
Ali, despejaria suas frustrações em lágrimas salgadas pela poeira 
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das páginas. Ali, viveria até que suas pernas fraquejassem e sua 
mente descansasse em paz. 

Entre os salões seculares, ele passeava devagar, cuidando 
da restauração das obras mais antigas com a devoção de um 
monge copista que segurava um volume original de Plínio ou 
Aristóteles. Folha por folha, linha por linha. A restauração 
exigia devoção, atributo automático para quem sempre teve as 
traças devoradoras como únicas companheiras. 

Os anos passaram. Ele adquirira o respeito e a admiração 
de todos. Já não mais escrevia e, para o próprio espelho, dizia 
não sentir saudade. A sua vida era suficientemente boa. Sufi-
cientemente prazerosa. Por que se queixar? Como ousaria se 
queixar? Para quem se queixar?

Pelo respeito duramente conquistado, ganhou alguns pri-
vilégios. A natureza equilibrada do seu trabalho exigia concen-
tração absoluta. Os barulhos da rua o perturbavam. Ele pediu 
e recebeu autorização para trabalhar no turno inverso. 

Enquanto o mundo agitava, impulsionado pela  tecnologia 
dos bits eletrônicos, ele dormia. À noite, as páginas antigas e 
amareladas da biblioteca ganhavam nova vida pelas suas mãos 
hábeis. A noite era sua. Somente sua. E a biblioteca, a sua ver-
dadeira e definitiva morada.

A primeira batida soou baixa, mas no silêncio altissonante 
da biblioteca, ela reverberou pelo salão Mourisco, atravessou 
as portas duplas e subiu pela estrutura de ferro negro até alcan-
çar a sua mesa de trabalho.

Ele parou e ergueu uma sobrancelha. Estava acostumado 
com os sons noturnos e aquele lhe pareceu estranhamente 
deslocado. Era um barulho metálico, como se algo estocasse 
com delicadeza. 
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Quando começara a trabalhar, ouvira todas as histórias 
da antiga construção. Na mesa do café, funcionários antigos e 
seguranças trocavam relatos de barulhos noturnos, elevadores 
que funcionavam sem ninguém operá-los e, até mesmo, vultos 
esbranquiçados.

Aceitara aquelas histórias como todos os novos  habitantes 
dos casarões antigos do centro histórico de Porto Alegre. Era 
uma espécie de ritual de passagem: ninguém se tornava um 
verdadeiro funcionário público naquelas redondezas se não 
conhecesse uma meia dúzia de histórias.

A batida recomeçou. Ritmada como uma música, aumen-
tando e diminuindo o volume, com maestria, benevolência e 
fúria. 

Ele deixou a mesa. Era sua obrigação investigar. Afinal, 
o prédio estava sendo reformado há muitos anos. Andaimes, 
material de construção, fios elétricos e buracos faziam parte da 
paisagem tanto quanto os livros raros, as obras barrocas e os 
bustos dos grandes dignitários esculpidos em idos antigos.

A estrutura metálica rangeu suavemente quando ele atra-
vessou as colunas de livros até alcançar a escada. Desceu os de-
graus até o escritório e abriu a porta de madeira e vidro.

O barulho se tornou mais alto. O ritmo aumentou, como 
que premente de ser descoberto.

Ele avançou pelo chão labiríntico e atravessou o portal 
que se abria para o salão Mourisco.

Um riscar agudo. Um tilintar como uma campainha.
E uma folha de papel abandonou a antiga máquina de es-

crever que jazia em seu pedestal, balançando suavemente ao 
sabor do vento encanado até pousar aos seus pés.

Não havia ninguém. As janelas estavam fechadas, assim 
como as portas.



11

Redenção

Ele ficou longos momentos fitando a penumbra do salão, a 
respiração entrecortada bombeando sangue para as  têmporas. 
Então, em um gesto automático, se abaixou e juntou a folha de 
papel.

 Mesmo sem querer, ele se viu lendo:

A Redenção - Pg. 01

Pois se para a morte caminhamos todos, como o gado que 
percorre os últimos passos em direção ao abate, não é a obra 
escrita, suprema primazia da mente humana, a única prova da 
existência de uma alma?

Ele leu cada parágrafo com a mesma necessidade urgente 
que imaginou ter perdido nos relógios juvenis. Cada linha era 
como um sopro de ar puro. Cada palavra conectava-se a outra 
com maestria, como ele nunca vira.

Como ele nunca conseguira.
Naquela noite, ele percorreu cada centímetro da  biblioteca. 

Abriu cada armário. Testou cada fechadura e cada tranca. Não 
havia nada que indicasse a presença de outra pessoa. Ninguém 
passara pelo sistema de alarme. Ninguém forçara uma janela.

Como todas as noites, ele estava completamente sozinho.
Não conseguiu dormir durante o dia. Leu e releu a página 

até poder decorá-la. Quem teria escrito? Com que propósito? 
Seria a brincadeira de alguém?

Quando retornou, na noite seguinte, examinou detalha-
damente a máquina de escrever. Ela havia sido doada, há quase 
cinquenta anos, por um antigo frequentador da biblioteca, que 
dissera que ela pertencera a um tio, cujo nome deveria estar 
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perdido no meio dos documentos que ainda estavam sendo 
catalogados.

Não encontrou nada de diferente. Nenhum fio ou meca-
nismo que pudesse sugerir um engodo. Para todos os efeitos, 
era apenas uma antiga e paquidérmica máquina de escrever.

Voltou a vasculhar a biblioteca, sem efeito. Estava tudo 
em ordem.

Pôs-se a trabalhar. Uma hora. Duas. Três.
As teclas voltaram a soar. Ele largou o seu pincel. Os de-

dos tremiam.
Ele saiu correndo. Não pensou. Não planejou. Apenas 

reagiu. As pernas impulsionadas, uma após a outra, reverbe-
rando como um cavalo galopante, saltando os degraus, arra-
nhando o chão, abrindo a porta e invadindo o salão.

Silêncio. O bater de teclas cessara por completo.
Ele ligou as luzes. Ninguém. Mas a folha estava ali, apenas 

no início.
Espiou o seu conteúdo. No canto esquerdo, apenas o nú-

mero 02 indicava a sequência do texto. Embaixo, um parágrafo 
e meio dedilhava sobre a angústia relatada anteriormente so-
bre o escritor não nascido.

Examinou a máquina mais uma vez. Não havia nada. Ab-
solutamente nada.

Retornou à mesa. Alguns minutos depois, as teclas reco-
meçaram. Desta feita, não teve coragem de descer e esperou, 
aceitando, no âmago pulsante, o pânico crescer, até que o ba-
rulho cessou.

A segunda página era tão perfeita quanto a anterior. A an-
gústia da escrita, da mágica das palavras, da narrativa, era retra-
tada com uma vivacidade que ele sempre sonhara em  escrever. 
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Apesar de nunca ter se tornado o que sonhara, conhecia a li-
teratura como poucos. Tinha fluência na área, cultivada por 
anos insones na companhia dos livros. Sabia que estava na pre-
sença de algo raro, puro, imensamente belo.

Recolheu a segunda página e foi para casa.
Na terceira noite, o som das teclas foi acompanhado ape-

nas por uma leve taquicardia. Forçando a respiração a um pata-
mar aceitável, manteve-se em sua mesa até que o ritmo aluci-
nado do aparelho mecânico esfriou até o silêncio. Então, como 
se fosse um contínuo à espera de uma antiga máquina de fax, 
desceu com passos rápidos e recolheu a terceira página. Não 
acendeu as luzes. Não precisava.

A história progredia. O âmago do artista que não podia 
se fazer pela sua própria arte rompeu as barreiras da filosofia e 
mergulhou no quotidiano de um homem que trabalhava em 
uma livraria. Amargurado por não conseguir expressar, vivia a 
vida entre os objetos que amava, sem conseguir, contudo, per-
tencer a eles.

As páginas seguintes, as noites seguintes, se tornaram uma 
espécie de bênção amaldiçoada. Sábados. Domingos. Feriados. 
Enquanto capturava o texto daquela máquina infernal, mais 
ele se via imerso e partícipe daquela história que era narrada 
por alguém que não poderia ser outro a não ser ele mesmo, 
como em um espelho distorcido, que modificava as bordas, 
mas não a sua essência. Cada detalhe das suas investidas lite-
rárias era narrado com uma precisão cirúrgica, resgatada atra-
vés da humilhação pessoal que era exposta, escarrada e descrita 
com detalhes tão belos, que lágrimas escorriam de suas faces.

Ele mal dormia. Lia e relia os textos, ordenando-os na se-
quência de páginas que dominava a sua mente e vontade. O 
desespero que sentira era pouco perto daquele seu outro eu. 
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Via, naquela vida espelhada em prosa, alguém mais corajoso, in-
sistente, sonhador. Ele buscara mais, tentara mais, se arriscara 
mais. E, como um Ícaro das letras, despencara sem volta, rumo 
ao terreno sujo e frio da mediocridade humana, da vida de reba-
nho, sem cor, sem sabor, histriônica pela necessidade de vender a 
felicidade e a realização pelo ter em oposição ao conquistar. 

No quinquagésimo dia, ele mal se reconhecia. Havia dias 
em que não comia. Seu passo era errático. Havia abandonado 
completamente o trabalho. Ia até a biblioteca apenas para pe-
gar a próxima página. Necessitava dela. Eram como pedaços 
de si, que ele precisava pegar de volta, arrancar da máquina e 
deixar que ganhassem vida.

Seus pensamentos só tinham uma direção. Sentia, como 
quem se prende aos rumos de um personagem querido, as mes-
mas dores do outro, sem nada poder fazer. Ele queria gritar 
com ele, fazê-lo parar, confortá-lo da sua solidão. Ao mesmo 
tempo, não ousava interferir, e nem o faria, mesmo que sou-
besse como. Afinal, nunca tivera a coragem de ir tão longe. 
Como poderia pedir para que o outro não embarcasse naquele 
vórtice que parecia sugar todas as suas energias? O que poderia 
oferecer em troca? Ele era um covarde. Covardes não exigiam. 
Covardes não eram nada.

No dia seguinte, encontrou as portas abertas da bibliote-
ca. A diretora estava à sua espera. Depois de duas semanas sem 
qualquer relatório sobre o andamento dos trabalhos de res-
tauração, ela precisou interferir. Bastou pôr os olhos nele para 
saber que havia algo errado. Exigiu que ele tirasse férias. Pre-
cisava descansar. Procurar ajuda, talvez. Um colapso nervoso 
não era incomum. A culpa também era dela. Ele não precisava 
se preocupar. Seu emprego estava garantido.
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“Às favas com o emprego”, queria gritar. Mas não o fez. 
Como um covarde, preso à vida de outro, ele mal conseguia 
distinguir o seu próprio eu.

Chorou. Insistiu. Debulhou-se em desculpas. Pediu uma 
nova chance, mas ela estava irredutível. Por fim, implorou um 
último momento, algumas poucas horas. Precisava recolher 
suas coisas. Organizar sua mesa. Era o seu último trabalho an-
tes das férias. 

Ela acabou concordando.
Duas horas depois, ele pescou a folha número 51 e voltou 

para casa. Passou o dia planejando seus próximos passos. Sabia 
que a história estava atingindo o clímax. Sentia nos seus pró-
prios ossos.

E se a máquina continuasse a regurgitar as folhas, uma por 
uma, na noite escura das lombadas fechadas? O que seria feito 
das páginas amareladas? Seriam descartadas? Eles investiga-
riam a máquina? E se a máquina fosse levada para outro lugar?

Não podia permitir isso. Nunca. Ele precisava saber. O 
outro precisava saber. 

Com a coragem psicótica de quem nada tem a perder, ele 
comprou uma arma nas ruas clandestinas da capital. Entraria à 
força, se fosse necessário. 

Retornou muito além do seu horário. A madrugada já 
 escorria pelos ladrilhos e refugiava-se nos bueiros. Entrou de 
mansinho, com os passos iluminados pela lanterna de acampa-
mento. 

Subiu até o segundo andar e recolheu a próxima folha.
Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. As folhas se avolu-

mavam, completando-se, formando um uno coeso, formidável 
e terrível. O fim era inevitável. 
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A alma dilacerada, circunspecta, introspectiva e infame 
não poderia sobreviver a uma vida sem propósito, insossa, ino-
dora e insípida. O outro reconhecera a derrota. Nada mais res-
tava a fazer.

Na última noite, ele subiu os degraus, mal sentindo o res-
soar das passadas e suas flores de ferro dourado. Gastou cada 
grama de vontade para arrastar o corpo enfraquecido pelo soa-
lho bicolor.

Encontrou a página 60.
Seus olhos mal conseguiam ver. Sua mente mal processava 

as palavras. As letras, antigas companheiras, sua paixão e mal-
dição, embaralhavam-se como um enxame de abelhas no papel 
amarelado.

Não precisou ler.
Não era necessário.
O espocar da arma assustou um cão vadio que vagava pe-

las redondezas. 
O corpo só foi encontrado no outro dia, ao lado da sua 

bela e única realização.


