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A meus pais, por tantas travessias 
que vivemos juntos

Valeu a pena? Tudo vale a pena
se a alma não é pequena.
Quem quere passar além do Bojador
tem que passar além da dor.
Deus, ao mar o perigo e o abysmo deu
mas nelle é que espalhou o céu.
FERNANDO PESSOA
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QUE RER

Ro sa era o seu no me e — co mo a mu lher dos  meus so nhos, aque la
de  quem nun ca sa be rei to dos os se gre dos e pa ra  quem sem pre te rei uma
his tó ria no va — era mis te rio sa, ele gan te,  cheia de enig mas.  Suas li nhas
per fei tas es con diam-lhe mui to bem a ida de. Mui to se con ta va a seu res -
pei to. Gran des aven tu ras, via gens pe ri go sas. To dos na  ilha a co nhe ciam.

Não re sis ti, e fui ter com ela. E, des de a ho ra em que dei tei os
 olhos em  suas do ces cur vas, não des can sei  mais até que fos se mi nha.
Per  ten cia a um ve lho pes ca dor, e não foi fá cil fa zê-lo en ten der es sa sú -
bi ta pai xão.

Ro sa IX, linda e en can ta do ra ca noa de no bre ma dei ra, o cau bi, no -
ve me tros ta lha dos de uma úni ca to ra, li nhas per fei tas, tra ço fi no, es ti -
lo apu ra do, um ver da dei ro ca so de  amor. Foi no Na tal de 1977, na  ilha
de San to Ama ro, e, fe cha do o ne gó cio, eu nem pen sa ra em co mo le vá-la
até Pa raty. Fo mos jun tos, por mar, e vi vi en tão a mi nha pri mei ra tra -
ves sia, a sós, por  dois  dias e uma noi te.

Não mu dei o seu no me quan do fui re gis trá-la por que  creio que to -
do bar co ad qui re uma cer ta per so na li da de com o no me de ba tis mo, es pe -
cial men te uma ca noa. Eu já so fria de uma crô ni ca atra ção por ca noas.
A pri mei ra que ti ve foi Max, uma pe que ni ni nha,  azul e bran ca, fei ta
de ce dro, que com prei aos dez  anos de um pes ca dor cha ma do Ira ci. Ele
não que ria ven dê-la, mas tan to in sis ti que aca bou acei tan do os se ten ta
cru zei ros que me em pres tou um tio.

Ca noa ma ri nhei ra, rá pi da e gra cio sa, só  mais tar de vim a saber que
Max ha via si do fei ta pe las com pe ten tes  mãos de Ma né Santos, um dos mes -
tres cons tru to res  mais res pei ta dos de to da a  baía da  ilha Gran de. Max
se ria a pri mei ra de uma lon ga sé rie de pai xões que guar do até ho je, em
per fei to es ta do de con ser va ção; nela apren di a re co nhe cer os ri cos de ta lhes
de uma ar te em ex tin ção: a cons tru ção ar te sa nal de em bar ca ções pri mi -
ti vas. Co me cei a en ten der os va ria dos ti pos de em bar ca ções em fun ção prin -
ci pal men te dos tra ços e di fe ren ças cul tu rais de ca da re gião, e fiz uma ma ra -
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vi lho sa des co ber ta: o Bra sil é no mun do o  país  mais ri co em di ver si da de de
es ti los, fei tios e téc ni cas de cons tru ção na val pri mi ti va — pe lo me nos  duas
cen te nas de di fe ren tes ti pos de em bar ca ções de for mas be lís si mas, de ze nas
de ti pos de jan ga das, ca noas com ca rac te rís ti cas pró prias e fas ci nan tes em
ca da pe da ci nho de costa, em ca da tre cho de rio. Tra di ções  orais que se guem
de pai pa ra fi lho, trans por tan do pe lo tem po as  mais ri cas in fluên cias. Um
pa tri mô nio cul tu ral de in cal cu lá vel va lor, au tên ti co e des co nhe ci do, que se
trans for ma e de sa pa re ce pou co a pou co. Ver da dei ras es cul tu ras flu tuan tes,
pes can do ou le van do car ga por es sa cos ta afo ra, via gei ras in can sá veis, va -
len do só pe lo que po dem ser vir e não, ain da não, pe lo que são —  obras
de ar te ain da vi vas.

A Faís ca era uma de las — es cul tu ral ca noi nha que re sol vi do tar
de ve las. Des co bri en tão que a ar te do ma ne jo des sas em bar ca ções tam -
bém mor re. Quan tas em bor ca das dei, em ron da das de ven to, até des co -
brir de quan tos pa nos  eram fei tas  suas ve las ori gi nais. Quan ta ale gria
quan do, ao apor tar em prai nhas dis tan tes, na  baía de Pa raty, res sus ci -
ta va em ve lhos pes ca do res re cor da ções so bre gran des tra ves sias a re mos
de vo ga, fa bu lo sas his tó rias de ve las en fu na das por so pros mis te rio sos em
noi tes de cal ma ria! Apren di a re co nhe cer as ma dei ras pa ra ca da ti po de
ca noa, pa ra ca da fim; re mos, ver gas, mas tros ou bo li nas. E não dei xa -
va de ad mi rar, pe la al ma, uma no bre ca noa...

A Ro sa era de no bre al ma. Um cor te com tal vez cem  anos de ida -
de, sem um úni co de fei to, lhe de ra ori gem. Um ve lho cau bi, ma dei ra
ra ra e eter na, mas que exi ge ma ri nhei ros aten tos,  pois não gos ta de flu -
tuar. Se não foi meu pri mei ro  amor, foi a  maior ca noa que ti ve. Sin ce -
ra. Sa bia di zer não. Co mo num dia de pou co juí zo, quan do eu  quis em -
bar car um ca sal de bú fa los, pa ra um ami go, até  Ilha Gran de, qua ren ta
mi lhas ao nor te.

No ca mi nho fiz es ca la na prai nha do Ju ru mi rim, de pois de per fei -
ta tra ves sia; mas uma se ma na  mais tar de, ao tor nar a par tir com os ani -
mais em pan tur ra dos de ca pim no vo, ela re fu gou. A car ga quie ta a bor -
do, com al gu mas ar ro bas a  mais, e ela  achou por bem não de sen ca lhar.
Sem dú vi da, fo mos sal vos pe la Ro sa.

A par tir de 1980, em ra zão de um aci den te, fi quei por  dois  anos
sem po der re mar. A Ro sa tor nou-se en tão uma com pa nhei ra cons tan te
nos  fins de se ma na. Ti nha ela, ain da não con tei, um pe que no e es for ça -
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do mo tor. Fi ze mos mui tas via gens fan tás ti cas du ran te es se tem po, pas -
san do por apu ros que fi ca ram pa ra sem pre em “nos sa” me mó ria.

 Dias in tei ros de cal ma ria, noi tes de ar den tia, de dos no le me e  olhos
no ho ri zon te, des co bri a ale gria de trans for mar dis tân cias em tem po. Um
tem po em que apren di a en ten der as coi sas do mar, a con ver sar com as
gran des on das e não dis cu tir com o mau tem po. A trans for mar o me do
em res pei to, o res pei to em con fian ça. Des co bri co mo é bom che gar quan -
do se tem pa ciên cia. E pa ra se che gar, on de  quer que se ja, apren di que
não é pre ci so do mi nar a for ça, mas a ra zão. É pre ci so, an tes de  mais
na da, que rer.

11
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1. PAR TIR

O RAN GER DO VE LHO CA ÇA-MI NAS de ma dei ra con tra o  cais
me rou bou o so no. O mo vi men to de  proas e mas tros dos pes -
quei ros atra ca dos la do a la do pro du zia uma es tra nha mú si ca de
ruí dos e es ta los que hip no ti za va os ou vi dos. Em bo ra uma fi na né -
voa des can sas se so bre as  águas si len cio sas do por to, e não hou -
ves se um pin go de ven to, o ba lan çar dos bar cos anun cia va que
fo ra da  baía o mar es ta va agi ta do e as gran des on das do sul ti -
nham vol ta do.

Im pos sí vel dor mir nes sa pri mei ra noi te a bor do; com a lu zi -
nha da ca bi ne ace sa, e uma lan ter na na mão, pro cu ra va pôr or dem
na in fi ni da de de sa co las que ain da aguar da vam um en de re ço cer -
to no meu mi nús cu lo com par ti men to de ba gun ças. Ves ti  mais
uma blu sa — fa zia  frio — e, sol tan do um pou co o ca bo da ân co -
ra e as amar ras que me li ga vam ao bar qui nho do ca pi tão do por -
to, en cos tei no  cais prin ci pal, a pou cos me tros ape nas. Por en tre
as som bras dos va gões aí es ta cio na dos sur gi ram  dois vul tos:

“Amyr!”  Eram Gun ther e Ma rion, en ca po ta dos, que vie ram
me acor dar. “Amyr, o es cri tó rio da Adua na es tá abrin do! Os pa -
péis!...”

“Bom dia”, res pon di.
E com pas sa por te, diá rio e li vros de bor do de bai xo do bra ço

su bi os de graus ge la dos da es ca di nha de fer ro e fo mos  atrás da úni -
ca luz ace sa no por to. O ofi cial da Imi gra ção, es pe cial men te ar -
ran ca do da ca ma pa ra a oca sião, e com ca ra de  quem não es ta va
mui to acos tu ma do a ma dru gar, co lou as es tam pi lhas, ca rim bou e
fi nal men te as si nou os  meus pa péis. E as sim, às  seis ho ras do dia
10 de ju nho de 1984, uma ge la da ma nhã de do min go, eu es ta va
ofi cial men te au to ri za do a dei xar o por to de Lü de ritz, na Na mí -
bia (an ti ga Áfri ca do Su does te), com des ti no ao Bra sil, re man do.

Ten so, an dan do em di re ção ao  cais, sen ti que aque les se riam

13

.¢�∋ §�� �5
80002 - Cem dias_AO_10r:80002 - Cem dias  4/8/14  5:08 PM  Page 13



os  meus úl ti mos pas sos em ter ra fir me. O chei ro de por to no es -
cu ro, a  areia quen te sob os pés, os va gões en fer ru ja dos, o ba ru lho
de vo zes hu ma nas — quan do no va men te? Não sa bia, e tam pou -
co im por ta va na que le mo men to. Es ta va ner vo so, im pa cien te, de -
ses pe ra do pa ra ir em bo ra. A saí da fo ra au to ri za da, a par tir de  Dias
 Point, e pa ra lá se ria re bo ca do por um ve lei ro, o  Storm Vo gel. Na
pon ta do  cais já es ta vam to dos es pe ran do: He le na com as crian -
ças, a que ri da An ne Ma rie e os ines que cí veis ami gos de Lü de ritz
com ca ras amas sa das de so no e al guns  olhos mo lha dos. Ti nha um
enor me nó na gar gan ta, e sim ples men te não pu de me des pe dir de
nin guém: a voz não  saía. Pu lei no bar co e, an tes que me afas tas -
se, He le na ati rou uma chu va de flo res:

“É pa ra Ie man já! Fa ça uma lin da via gem,  Amyr!”
Gun ther, tal vez o úni co en tre aque las pes soas ma ra vi lho sas que

não traí ra uma pon ta de ner vo sis mo, não pa ra va quie to e ber ra va:
“Cui de-se di rei to! Não dei xe que te pe guem! Que re mos vi -

si tá-lo em Pa raty!”
De um ve lei ro an ti go, de cas co ne gro e que eu mal po dia en -

xer gar no es cu ro, ou vi um anô ni mo:
“Boa sor te, ho mem!”
Agra de ci em si lên cio. Aos pou cos o  cais foi di mi nuin do, fun -

din do-se com os con tor nos ári dos das du nas que cer cam a ci da -
de. Pas sa mos a úl ti ma  boia de in di ca ção do por to, com sua lu zi -
nha ver me lha e o eter no ba ter do si no que orien ta os pes quei ros
per di dos na ne bli na. O dia co me çou a nas cer, en vol to em uma ne -
bli na bai xa que fa zia as al tas du nas do de ser to pa re ce rem nu vens
so bre o ho ri zon te.

Fo cas e gol fi nhos sur gi ram brin can do em tor no do bar co e,
ao do brar  Dias  Point e Ha li fax Is land, on de vi ve uma sim pá ti ca
co lô nia de pin guins, o mar su bi ta men te mu dou. O ven to for te e
as on das for ma das anun cia vam o li mi te das  águas abri ga das da  baía
de Lü de ritz, o ocea no li vre pe la fren te. Do po ten te fa rol-api to,
jun to à  cruz de  Dias — que nas noi tes de tem pes ta de e nos  dias
de ne bli na, tão fre quen tes nes sa es tra nha cos ta, orien ta a entrada
dos na vios —, ou vi pe la úl ti ma vez a Áfri ca: uma sé rie de longos e
dis tan tes api tos, a sau da ção da tor re que aos pou cos de sa pa re cia,
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um con ti nen te que já não  mais avis ta va, mas que ain da po dia ou -
vir...  Adeus, Áfri ca!

Co me çou, en tão, a des pe di da da tri pu la ção do  Storm Vo gel. Ca-
tastrófica des pe di da. Eu ha via es que ci do meu ca sa co ver me lho e
uma má qui na fo to grá fi ca no ve lei ro, an tes de dei xar o por to, e pe -
di aos ber ros, por cau sa do ven to que não pa ra va de au men tar, que
me pas sas sem o ma te rial. Com o mar ca da vez  mais agi ta do, uma
apro xi ma ção tor na va-se ta re fa de li ca da. Ati rei um ca bo, pa ra au -
xi liar a ma no bra, mas ao ser pu xa do por bar la ven to des ci uma on -
da em ve lo ci da de e en trei com o bi co de  proa no cos ta do do ve -
lei ro, abrin do um pe que no rom bo. Fi ca ram to dos apa vo ra dos
com o cho que, e  mais ain da com o fu ro no cas co, e en tão ten ta -
ram pas sar em ru mo opos to ao meu.

Não sa bia exa ta men te o que fa zer; as on das co me ça vam a
preo cu par, mas era cer to que  eles es ta vam com ex ces so de pa no
pa ra aque le ven to. Só en tão per ce bi que  eram com ple ta men te inex -
pe rien tes e não en ten diam na da de ve la.

Com o ve lei ro ader na do pe lo ven to, sem ân gu lo de vi são e em
gran de ve lo ci da de, o co man dan te er rou a ma no bra e  veio exa ta men -
te em ci ma de mim.  Proa com  proa, um cho que tre men do, pen sei
que fos se afun dar. To das as coi sas sol tas den tro do bar co voa ram, e
a an te na de rá dio, ins ta la da do la do de fo ra, par tiu-se ao  meio e  caiu
na  água. Jun to, foi um bo bi na pa ra co mu ni ca dos a cur ta dis tân cia,
em 40 me tros, que ga nhei do  Gerd (for mi dá vel ra dioa ma dor de Lü -
de ritz) e que ser vi ria pa ra lhe man dar no tí cias nos pri mei ros  dias.

Es ta va apa vo ra do. O cockpit  cheio de  água, as on das ar re ben -
tan do, um  frio tre men do, e a an te na prin ci pal per di da. Meu  Deus,
que co me ço! Des con tro la da com a for ça do ven to, com ve las pa -
ne jan do e es co tas voan do, a tri pu la ção re sol veu mu dar de tá ti ca
e, ago ra com o ven to a fa vor, avan çou de no vo em mi nha di re ção.
Fi quei his té ri co, não que ria  mais o ca sa co nem coi sa al gu ma.
Que ria que fos sem em bo ra, aqui lo es ta va pe ri go so de mais! Fal -
ta vam só ca pa e lan ça pa ra pa re cer um due lo — a ca pa,  aliás, es -
ta va com  eles — e vie ram des sa vez em sen ti do con trá rio, com to -
das as ve las  cheias, le van tan do es pu ma pe la  proa. Ber ran do co mo
lou co, im plo rei que se afas tas sem. Inú til.
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