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pouco tempo depois da morte de minha mãe, Paloma estava de 
mudança para o Rio de Janeiro, desmontando apartamento, esco-
lhendo o que iria levar e dando destino ao que não ia. Uma tarde me 
procurou com cinco pastas debaixo do braço. “Tenho uma prebenda 
para você”, disse-me. “Aqui estão as cartas que mamãe guardou. 
Elas precisam ser organizadas e acho que dariam um belo livro, mas 
não tenho condição de enfrentar esse trabalho. Ler essas cartas de 
papai é demais para mim.” Recebi as pastas de Paloma e, de uma 
forma totalmente irresponsável, me comprometi a encarar o desafi o. 

As pastas de cartas merecem uma explicação. Dona Zélia não 
jogava nada fora. Aprendera com minha avó Angelina que “Quem 
tem, procura e acha; quem não tem, procura e não acha”. Dona 
Angelina era uma guardadora de coisas. Com ela podíamos encon-
trar qualquer tipo de botão, pedaços de linha das mais diversas co-
res, retalhos de tecido, barbantes e elásticos. Minha mãe aprendeu 
bem a lição e, entre as muitas coisas que guardou, está um acervo 
de cerca de 20 mil fotografias, atualmente na Fundação Casa de 
Jorge Amado, e o conteúdo dessas cinco pastas que Paloma me 
entregou. Além de cartas, escritas em sua maioria por meu pai, há 
muitos cartões-postais, pequenos cartões, dedicatórias e alguns 
outros escritos.

Jorge Amado era um homem extremamente epistolar. Utilizava 
muito o correio. Mais de uma vez o vi mandar o motorista Aurélio ao 
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correio, postar uma carta para Mirabeau Sampaio, quando seria bem 
mais simples mandar Aurélio entregar a carta diretamente em casa de 
Mirabeau, poucas centenas de metros depois da agência dos correios. 

Quando viajava, levava um caderno com uma relação das pessoas 
a quem tinha que escrever e quantas cartas ou cartões deveria mandar 
para cada uma. A cada cartão, ia ticando junto ao nome. Além de escre-
ver, fazia todos os que estavam junto a ele escreverem também. Muitas 
vezes me chamou para escrever “uma palavrinha” em seu cartão-postal 
para Celestino, Eva Adler ou Floriano Teixeira. Qualquer amigo que es-
tivesse com ele era convidado a escrever uma linha, ao menos. Além 
das cartas e cartões de viagem, respondia religiosamente às cartas de 
leitores que lhe chegavam, e eram muitas. Considerava uma falta de 
respeito deixar uma carta sem resposta.

Tinha também suas agências de correios preferidas. Quando com-
prou uma mansarda em Paris, onde passava cerca de seis meses por 
ano, havia uma caixa de correio em frente à entrada do prédio. Quem 
estivesse no momento no apartamento era encarregado de levar a cor-
respondência para o correio. Quando a pessoa ia sair, pedia que aguar-
dasse um pouco, pois estava terminando de fazer a correspondência e, 
pouco depois, entregava uma pilha de cartas e cartões, todos já selados 
— tinha sempre algumas folhas de selos na gaveta —, para postar. Não 
admitia que se usasse a caixa em frente ao prédio. Não tinha nenhuma 
confi ança nela, embora a correspondência, nessas caixas, fosse recolhi-
da duas vezes por dia. Suas cartas deviam ser postadas na agência da 
rue Castex, bastante perto do apartamento, e não na agência da rue des 
Deux Îles, que fi cava a distância semelhante, mesmo que o caminho da 
pessoa encarregada de levar as cartas passasse por esta agência e que 
este tivesse que se desviar para chegar à rue Castex.

Quando ia comprar cartões-postais para mandar, escolhia um ou 
dois que mais lhe agradavam e comprava oito ou dez de cada. Explicava 
que não importava que os cartões fossem iguais se iam para pessoas 
diferentes. Aprendi isso com ele e até hoje faço o mesmo.

Além de cartas de meu pai, havia na pasta umas tantas de minha 
avó Angelina, de tia Wanda, de meu avô João Amado, de minha irmã 

Toda saudade do mundo 4a prova.indd   12Toda saudade do mundo 4a prova.indd   12 8/15/12   7:11 PM8/15/12   7:11 PM



13

Lila e até mesmo bilhetes de meu irmão Luiz Carlos, que estava sendo 
alfabetizado. Eram cartas que traziam notícias do Brasil para o casal 
exilado na Europa.

Para decidir o que fazer com as cartas, era necessário lê-las, saber o 
que continham e que interesse poderiam ter. Para evitar a manipulação 
desses papéis frágeis, alguns com mais de sessenta anos, preferi, antes 
de qualquer coisa, digitalizá-los e, ao mesmo tempo, aproveitei para 
ordená-los cronologicamente. 

O que à primeira vista parecia um trabalho fácil, puramente mecâ-
nico, tornou-se complicado quando surgiram muitas cartas e cartões 
sem data. Alguns, acompanhados de seus envelopes, até permitiam ver 
o carimbo com a data da postagem. Outros, sem envelope ou com os 
selos arrancados, exigiram leitura para atribuir, ao menos, a época em 
que foram escritos e a sua posição na ordem das cartas.

Essa primeira leitura se mostrou muito difícil para mim. Difícil emo-
cionalmente. Muitas vezes tive que interromper a leitura para chorar 
um pouco. Cheguei mesmo a pensar em desistir da tarefa. A partir da 
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leitura, contudo, pude verifi car que as cartas de meu pai mostram um 
quadro das atividades políticas que desenvolvia na Europa, muito pou-
co conhecidas (ou conhecidas apenas de uns poucos). Mostra também 
o esforço de um homem visivelmente apaixonado pela mulher que es-
colheu como companheira, e que foi por ela escolhido, para tranquili-
zá-la e aplacar seus ciúmes (motivados ou não, como saber?). Essas 
cartas vêm preencher uma lacuna na biografi a do casal de escritores. 
Diante disso, resolvi continuar a tarefa, apesar de penosa. 

Na verdade, nem sempre foi penosa, muitas vezes foi divertida, dian-
te da capacidade de meu pai de ver uma pessoa totalmente desconhecida 
e, imediatamente, transformá-la em personagem e imaginar uma histó-
ria: “a eles aderiu a Edna, uma polonesa que vivia com um português 
tocador de harmônica, chamado Antônio, há anos no Rio, e que agora 
parece ser prostituta em Paris”; ou “Uma velha francesa, cheia de joias, 
talvez uma caftina que envelheceu no comércio de mulheres em Buenos 
Aires” são trechos de uma das cartas em que cria personagens e situa-
ções descrevendo os passageiros com ele embarcados para Le Havre. A 
história do guarda-chuva que já havia sido capa de borracha e estava a 
ponto de tornar-se boina também é bastante divertida.

Tendo resolvido fazer o trabalho, a questão seguinte era: o que fa-
zer exatamente? Apenas transcrever as cartas? Fazer um comentário a 
cada uma delas? O que um comentário meu poderia somar às cartas? 
A simples transcrição parecia, à primeira vista, uma solução mais ade-
quada, mais de acordo com a minha preguiça. Acabei por optar por 
uma solução intermediária. 

Tentei, dentro do possível, identifi car as pessoas citadas nas cartas, 
esclarecer também alguns fatos de meu conhecimento que fi cam pouco 
claros quando são referidos nelas.

Outra questão era decidir entre manter ou não a ortografi a da época. 
Mantê-la seria apenas um preciosismo a difi cultar a leitura. Muitos “er-
ros” encontrados podem ser atribuídos a teclados de máquinas estran-
geiras sem a totalidade dos acentos da língua portuguesa. Nas primeiras 
cartas, todas as crases aparecem como acentos agudos, mas, quando por 
força das circunstâncias é obrigado a escrever à mão, a crase aparece. A 
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falta do acento grave no teclado da máquina que utilizava explica essa 
substituição. Finalmente, optei por corrigir esses pequenos erros e utili-
zar a ortografi a atual.

Havia ainda que decidir entre manter a forma variada utilizada pelos au-
tores das cartas ou padronizá-las pelas normas dos manuais de escrita. Re-
solvi, então, que, quando não se tratasse de erro, a forma utilizada deveria 
ser respeitada. Não me pareceu necessário substituir as formas abreviadas 
de “3a feira”, de “1a classe” ou “30o” utilizadas nas cartas, por terça-feira, 
primeira classe ou trigésimo. A mesma decisão foi tomada em relação a 
títulos de livros, peças e músicas. A forma utilizada por Jorge Amado de 
escrever Seara Vermelha ou A Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua foi 
mantida, em que pese os manuais de escrita atuais preferirem que, quando 
não se trate de nome próprio, apenas a primeira palavra seja grafada com 
maiúscula. Outras abreviaturas também foram mantidas.

O primeiro grupo de cartas foi escrito entre 31 de janeiro e 7 de abril 
de 1948, intervalo entre a partida de meu pai para o exílio europeu e a 
viagem de Zélia para encontrá-lo.

Em Senhora Dona do Baile, minha mãe se refere a esse período e às 
cartas que recebia:

Enquanto aguardava a hora de deixar o Brasil, as cartas de Jorge 
me ajudaram a suportar a solidão e as saudades. Às vezes elas 
tardavam, e eu, feito louca, ia à rua ao encontro do carteiro; às 
vezes chegavam duas e três ao mesmo tempo.

A princípio Jorge falava em Guerra Fria, na preocupação cau-
sada pela ameaça da bomba atômica. Depois, percebendo evi-
dentemente minha inquietação, passou a escrever menos sobre 
problemas políticos. Procurava distrair-me, contando sua vida 
em Paris, seu dia a dia, as coisas mais corriqueiras; enchia longas 
páginas que me enleavam e me transportavam para seu lado.  
Falava sobre o modesto Grand Hotel Saint-Michel, no Quartier 
Latin, onde morava.
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A primeira dessas cartas, escrita a bordo do Formose quando meu 
pai partiu do Rio de Janeiro para Le Havre, foi iniciada em 31 de janeiro 
de 1948 e retomada várias vezes até ser postada em Dakar, única escala 
do navio antes de alcançar o destino.

Começa como uma carta de amor e saudades. Continua com uma 
descrição da viagem, do navio e dos passageiros. Depois dessa peque-
na crônica, continua dando instruções para a viagem dela a seu en-
contro. A carta é interrompida e retomada em 2 de fevereiro, quando 
descreve mais um pouco da vida a bordo. No dia 6 de fevereiro volta a 
escrever; dia 8, véspera da chegada a Dakar, escreve mais um pouco, e 
dia 9, já em Dakar, meu pai completa a carta à mão. Provavelmente es-
creveu esta última parte em terra, a máquina de escrever fi cara a bordo. 

Zélia Gattai, no seu livro Um chapéu para viagem, faz referência a 
essa carta. Confunde-se ao chamar o paquete Formose de Provence, cita 
alguns elementos de cartas posteriores, detalhes sem maior importân-
cia. Para escrever seu livro, ela confi ou somente na memória e, muitas 
vezes, esta falha.

A primeira carta chegou mais rápido do que eu esperava. Fora 
posta no correio em Dakar, onde o Provence fizera escala. Jorge se 
referia aos bilhetinhos de amor que eu espalhara entre suas rou-
pas ao arrumar as malas. Falava em saudades, recomendava-me 
que entregasse a carta que deixara para o Coronel e Lalu.

Nessa carta, ele lhes pedia que me dessem toda a assistência. 
Como não utilizara a passagem que o velho pusera às suas or-
dens, caso necessário, pedia que essa passagem fosse dada a mim, 
que viajaria logo que pudesse.

Recomendava-me também que fosse à casa de aves, onde, cer-
tamente, o proprietário, que tanto dinheiro ganhara ao vendê-
-las, as compraria. Seu tempo fora curto demais para tratar de 
tantos assuntos. Mandava mil carinhos ao Inseto. Eu o levaria 
comigo, na viagem. Bastava o que já sofria com a separação do 
outro filho.

Animada com a carta, tratei de me movimentar.
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Bordo do Formose.
31 de janeiro.

zé querida: começo a te escrever esta carta no segundo dia de 
viagem. Quero te dizer, primeiro, das saudades que sinto de ti e de 
João Neto, o risonho. Não podes imaginar a angústia que me as-
saltou quando o navio se afastava do cais e eu vi a imagem de vocês 
desaparecer lentamente. Mas eu a trago no coração e não a esqueço 
um único momento. E em breve vocês estarão comigo e juntos rola-
remos pela Europa e muito nos divertiremos, assim o espero.

Viagem, até agora, magnífi ca, Zé. Pena não estares aqui. Mar 
tão calmo que o navio parece parado. Esse ar maravilhoso do mar, 
a calma, o vento. Pouquíssimos passageiros (somos 15 na 1a clas-
se, sendo eu o único brasileiro), o que evita chateações, obrigação 
de conversar etc. Bom camarote. Cama excelente. Como e durmo 
como um animal. Ótima comida, pão de trigo puro, vinho francês. 
Pelos meus cálculos modestos engordarei 5 quilos pelo menos até o 
Havre, onde devemos chegar entre 19 e 20 de fevereiro. Na noite 
de ontem já adiantamos uma hora nos nossos relógios, e, às 3 horas 
da tarde, vimos a costa brasileira pela última vez durante a viagem. 
Eram, ao longe, quase perdidas na distância, montanhas do Espírito 
Santo. Deu-me uma saudade brutal. É terrível e inexplicável a atra-
ção que o Brasil exerce. A gente sofre o diabo aí: incompreensões, 
perseguições, chatices de todo o jeito. Almeja sair. Mas, mal sai, a 
saudade aperta. Por falar em saudade, passei-te um cable, recebes-
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tes? — Falarei dos passageiros. São 15 na 1a classe, como te disse. 
Mas podes juntar a esses 15 uns 20 estudantes chilenos, de arqui-
tetura, da Universidade Católica de Santiago, que, se bem viajem 
de 3a, têm permissão do capitão para frequentar o bar e o deque da 
1a. São aqueles estranhos jovens que chegavam correndo ao navio 
no último momento, recordas? Por sinal que um deles perdeu um 
guarda-chuva, não sabe se no Rio ou se a bordo. Em todas as partes: 
bar, salão de estar, de jantar, sala do comissariado etc., está fi xado 
um aviso dizendo que foi perdido um “parapluie”. O jovem ontem 
contou-me sua odisseia: num táxi em Buenos Aires em que iam para 
bordo, cheio de estudantes e bagagens, perdeu sua capa de borracha 
com a qual pretendia enfrentar o inverno europeu. Em vista do que 
resolveu comprar um guarda-chuva no Rio. E o perdeu também. O 
que me faz concluir que, em Dakar, ele comprará uma boina com 
a qual atravessará o frio se não a perder também. A verdade é que 
até agora ainda não compreendi a utilidade do guarda-chuva. Va-
leu para mim: aprendi como se diz guarda-chuva em francês (meu 
francês cresce com a mesma rapidez de João P. G.1 Incorporo a cada 
instante palavras ao meu pequeno vocabulário. Já digo frases e creio 
que não vai ser muito difícil fazer-me entender). Os estudantes via-
jam acompanhados por um padre. Admiram Niemeyer2 mas não lhe 
perdoam a fi liação política. São um pouco idiotas com suas medalhas 
penduradas ao pescoço e as cruzes na lapela. Em geral fi lhos de ricos 
proprietários do sul do Chile. Mas agora, como a eles aderiu a Edna 
(uma polonesa que vivia com um português tocador de harmônica, 
chamado Antônio, há anos no Rio, e que agora parece ser prostituta 
em Paris) e com eles joga e anda o dia todo, imagino que a perversão 
grassará entre os jovens católicos e o padre que os acompanha terá 
que requisitar os outros quatro que também viajam para os trabalhos 
de confi ssão. São 5 padres, sim. O que acompanha os estudantes e 
mais 2 na terceira. E 2 na primeira. Até agora silenciosos. Os demais 
passageiros de 1a são: um casal francês que veio ao Rio visitar o fi lho 
que aí reside, típicos pequeno-burgueses gaullistas. Um engenheiro 
francês que viveu no Rio sete anos e agora volta à Europa. Meu lei-
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tor, simpático. Dois casais argentinos jovens, dois casais velhos. Uma 
velha francesa, cheia de joias (talvez uma caftina que envelheceu no 
comércio de mulheres em Buenos Aires). Um argentino moreno que 
passa o dia agarrado a uma gramática francesa decorando verbos. 
Nunca vi tanta constância. Não larga a gramática. Ainda agora está 
numa mesa à minha frente e murmura verbos. Há mais um casal com 
uma criança. Ele é meio velhote, ela é u’a matrona gorda. Têm um 
fi lho, de uns anos, amarrado por uma corrente que a mãe conduz 
como quem conduz um cachorrinho. Espetáculo um pouco triste. E 
a Edna, tão prostituta que faria o Mangue corar. Porém ainda mais 
chata que mesmo puta. Imagina: amiga íntima e fraterna de Car-
los de Lacerda.3 De Arnaldo Pedroso d’Horta,4 de Rubem Braga5 e 
Zora.6 E não gosta de toda a gente que eu gosto. Disse horrores de 
Maria7 e Fernando8 e dos Matos Siqueira. Que Maria é feia e burra. 
Que Fernando é ridículo e imbecil. Que Janine é idiota, e assim por 
diante. Defendi os Barros e os Siqueira, mas quando ela começou a 
fazer o elogio do Carlos de Lacerda dei a conversa por terminada. 
E como, em realidade, sou o único varão aproveitável da 1a classe, 
e dissentimos tão violentamente na primeira conversa, ela se voltou 
de corpo e alma (principalmente de corpo) para os estudantes. Pelo 
que me disse o engenheiro francês ela está ganhando ao jogo de pife-
-pafe todo o dinheiro dos jovens católicos. Não faz mal que esses 
jovens são algo idiotas e ouvem missa todos os dias, às sete da ma-
nhã. Quanto a mim acordo às oito. Tomo banho (bom banheiro, só 
que a água é salgada, apenas para lavar o rosto é água doce), e como 
desesperadamente vários pães deliciosos com café e leite. Subo, de 
short, para a ponte de comando onde aluguei uma chaise-longue por 
300 francos. Tiro o paletó e tomo banho de sol, lendo ou conver-
sando com o engenheiro. Às onze desço e leio no bar, tomando uma 
cerveja. Almoço. Ótima comida. Vou ao camarote e durmo até as 3. 
Ando depois um pouco até as 4, hora do lanche. Bom lanche: café, 
leite, chá, biscoitos, pão, geleia, boa manteiga, sorvete. Depois leio e 
converso até às sete. Às 7, jantar. Visto a roupa tropical (antes estava de 
slack), como muito, subo para o bar e jogo crapaud com o engenheiro. 
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11 horas, cama. Para engordar e descansar não há melhor regime. 
Amanhã vou suspender a sesta da tarde e começar a trabalhar na 
história para a Atlântida, que espero te enviar de Dakar para que a 
entregues a Alinor9 e recebas 7500 cruzas. São muitos os “amigos” 
na tripulação. No jantar do primeiro dia, logo após a saída, fi quei 
conhecendo dois: o garçom que serve minha mesa e seu ajudante. 
Tratam-me ambos de excelência. Estranhei e perguntei-lhes por quê. 
Disseram-me saber quem eu era e que deputado continuava a ser 
para eles. Depois conheci outros. Boa gente. Já me fi laram uma das 
fotos do velho que trouxe.

Se vieres de navio francês é necessário que compres uns 12 mil 
francos para as despesas de bordo e de desembarque: bar, gorjetas, 
cabeleireiro, escalas etc. Eu trouxe muito pouco e terei que trocar dó-
lar em Dakar. Se vieres de navio deves pedir no consulado (da França 
ou da Itália, conforme para onde venhas) uma licença para conduzir, 
sem pagar direitos alfandegários, mantimentos. O engenheiro leva, 
só de café, 300 quilos. Custaram-lhe no Rio 2 mil cruzeiros e, diz 
ele, fará em Paris 20 mil com esse café. Todos os passageiros, exceto 
eu, levam essa licença e muito mantimento para negociar em Paris. 
Estou meio impressionado com esse negócio de mantimentos. Não 
levo nada, apenas um pouco de chocolate, que posso comer em 4 
dias, no máximo, e toda a gente leva de tudo: quilos e quilos de açú-
car, muito chocolate, muito café, leite em pó em quantidade. Parece 
que na França não há mesmo nada. Bem, amor, vou parar aqui. Antes 
de Dakar terminarei. Um beijo para ti e outro para Jão. 

2 de fevereiro. Amor, hoje é segunda-feira e na outra segunda, 
dia 9, chegaremos a Dakar. 12 dias do Rio a Dakar. A vida de bordo 
continua no mesmo, apenas eu agora estou trabalhando no argu-
mento para a Atlântida. Escrevo todos os dias um pouco: 2 horas, 
3 horas. Devo te dizer da alegria que me deu ontem teu telegrama? 
Eu o recebi às 5 e meia da tarde e o reli umas 40 vezes. Depois 
compus para ti um poeminha de bordo que diz assim: “Os ofi ciais 
de short branco e o infi nito verde do mar. E a saudade longa e fi na 
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como uma punhalada”. Como, durmo, escrevo, tomo banho de sol. 
Eu queria um pouco de tranquilidade. Aqui posso vendê-la às tone-
ladas. Desconfi o que me fartarei bem antes de chegar. Aqui há si-
lêncio e calma, é como se o mundo não existisse mais além do mar. 
O jornal de bordo dá em média 5 a 6 notícias por dia. Das quais 4 
da França. “Morreu Gandhi assassinado”, dizia um telegrama há 
3 dias. Mais nada. Nenhum detalhe, nada. Tudo que se pode fazer 
é imaginar em torno. E eu, para não perder o hábito, já imaginei 
uma revolução na Índia em derredor da breve notícia da morte de 
Gandhi. — Segundo a canção de Caymmi hoje, 2 de fevereiro, é dia 
de festa no mar. Mas não aqui no Formose. Se eu não tivesse trazido 
tão poucos sabonetes jogaria hoje um no mar em honra de Janaina. 
Jogarei uma das fl ores de pano pintado que botam na mesa, se con-
seguir roubá-la. Assim cumprirei minha “obrigação” de baiano e 
de ogã. A Edna faz progressos junto aos estudantes. Aderiu ao mais 
rico, creio que muito mais rico do que qualquer outro. Segundo ele 
mesmo me disse é fi lho de grandes proprietários do Sul. Jovenzi-
nho ingênuo. Já comprou para ela todo o chocolate que havia no 
barbeiro e toneladas de cigarros americanos. E ela me disse que, 
com tais coisas, ganhará muito dinheiro na França. Desenvolve-se 
também um romance entre o engenheiro e a mulher do francês 
que veio ao Rio visitar o fi lho. Ela é quarentona mas agora deu para 
fazer uma franja no cabelo e toma ares de mocinha. Um bucho res-
peitável e o engenheiro não parece muito interessado. E é só. De 
quando em vez avistamos um navio. E os tubarões saltam na água. 

Boa tarde, amor, coce a barriga de Jão para ele rir e diga-lhe que 
o pai dele ama-o muito, e muito à mãezinha dele, uma italianinha 
de São Paulo que é uma belezinha de mulher, linda e boa, tão boa, 
tão linda, tão querida!

Querida, ontem passamos a linha do equador ao meio-dia, com 
um atraso de 12 horas, já que deveríamos tê-la cruzado à meia-noite 
de anteontem. Este navio não anda. Só segunda-feira, parece que às 
11 horas, chegaremos a Dakar. Ontem houve festa a bordo. Batismo 
dos que atravessavam a linha pela 1a vez. Eu já a havia atravessado, 
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em 37, no Pacífi co quando ia do Chile ao México, porém nem assim 
me livrei do banho de água salgada, com o francês gordo a fazer 
de Netuno. Depois deram-me um diploma atestando a travessia do 
equador. E nisso se resume tudo que houve a bordo, onde a vida se 
arrasta cada vez mais monótona. Vou escrever aqui algumas per-
guntas que te quero fazer antes que me esqueça: papai e mamãe já 
chegaram? James10 e Jacinta11 quando vão a São Paulo? Mande-me 
o endereço de Joelson12 que eu pensei ter e não tenho. Já falaste à 
mulher do apartamento sobre o problema de passá-lo adiante? E o 
sítio? Manda-me notícias de tudo isso quando me escreveres. Hoje 
chove e o navio joga um pouco. O calor dos últimos dois dias esteve 
terrível. Estou no salão e nele estão cinco padres, todos a escrever. 
Creio que somos, os seis, as únicas pessoas que escrevem neste na-
vio. Bem, amor, terminarei esta carta em Dakar, onde espero encon-
trar notícias tuas. Amo-te e a João Netto, o piça d’aço. 

8 de fevereiro: querida, amanhã chegaremos fi nalmente a Dakar. 
Espero receber carta tua e notícias. Estou ansioso. Ontem assaltou-
-me uma angústia terrível, uma terrível saudade de vocês dois e da 
minha gente. A viagem está cada vez mais chata. Nada que fazer, ain-
da não descansei da fadiga que trazia, não tenho ainda vontade de es-
crever, tenho saudades de vocês. Não demorarei em Paris. Penso em 
sair dia 10 de março para a Itália e ali procurar onde preparar nossa 
casinha. — Nos últimos dois dias o mar tem estado mais picado, cada 
vez mais. Hoje o navio joga um pouco. É domingo, houve missa às 
nove horas, toda a gente fala na chegada a Dakar amanhã (será depois 
do meio-dia) e agora todos escrevem cartas. Aí no Rio é carnaval. 
Fantasiaste João Netto? — Vou deixar o resto do papel para te escre-
ver amanhã após chegar, respondendo a tua carta. Até amanhã, amor. 

Dakar, 9/2/948. Querida: acabamos de chegar. Recebi 2 cartas 
tuas e estou feliz de tê-las e saudoso de ti. Amanhã sairemos para a 
França e te escreverei longamente. São 5 e meia da tarde, vou sair 
correndo para alcançar o correio. Beijos para Jão e para ti o coração 
do teu Jorge.
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