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Olá, mui amados leitores!
Toda biblioteca de ficção histórica que se preze tem uma seção bem recheada de contos 

e lendas sobre os mares e sobre os rios. Af inal, os mistérios dos corpos d’água são um 
dos fascínios mais antigos e mais belos da Humanidade — o que existe ali na outra margem? 
O que move as águas? Quais as histórias que barqueiros, marinheiros, pescadores e outros 
contadores de causo trazem para a terra firme?

Portanto, nós aqui na Pretérita não tivemos muitas dúvidas sobre nossa primeira edição 
temática. Não temos sereias nem tramoias do bom Rei Netuno para entretê-los, é bem verda-
de, mas as histórias que trazemos são tão ou mais emocionantes do que as lendas que as ondas 
carregam consigo.

O mar do Nordeste é o cenário de dois contos. Começamos com “Peixe também dragão”, 
de Moacir Fio, que traz um olhar diferente sobre a Revolta dos Jangadeiros e do personagem 
histórico Dragão do Mar — levante popular de grande importância para o Ceará e o movimen-
to abolicionista no Brasil.

Para os apaixonados por esportes, as águas também têm o que contar — no caso, “No 
mar, ele sempre ganha”, de nossa autora convidada Fernanda Castro, que conta sobre regatas, 
paixões não correspondidas e outros problemas sociais no Recife dos dias após a Guerra dos 
Canudos.

Em direção às águas do norte do País temos Raphael Carmesin, que nos relata a história de 
um corpo d’água que pouca gente se recorda: uma represa. “Cemitério d’água” é a história do 
preço que a população de um vilarejo paga quando o governo decide erguer uma usina hi-
drelétrica na região.

Em alto-mar, temos “Atalaia dos cegos”, de Amanda Martins. Em 1692, a imigração forçada 
de africanos é o pano de fundo para uma trama que discute sobre justiça e destino à bordo de um 
navio na costa brasileira.

Não é só de mares que são feitas nossas histórias, e é para uma das cataratas mais fa-
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mosas do mundo que voltamos o nosso olhar: “A queda da sra. Taylor”, de Benjamim Franco, 
conta a história real da primeira mulher a descer as Cataratas do Niágara em um barril e sobre-
viver.

E, como de praxe, também temos um artigo e uma receita histórica nesta edição. A ocea-
nógrafa e escritora Lis Villas-Boas conta um pouco sobre as verdadeiras majestades do oceano 
— as baleias — e como sua caça é retratada na f icção… E como o Brasil também foi cenário 
desta exploração animal. Nosso parceiro da Cozinha dos Tronos, Vinicius Caldas, compartilha 
conosco uma antiga receita de peixe frito na farinha de mandioca.

Esperamos que vocês curtam estas expedições ficcionais pelas águas narrativas. Como 
sempre, pedimos apenas que vocês passem a palavra adiante: se gostaram desta edição, co-
mentem nas suas redes sociais, resenhem a revista, mande um “oi” para os autores. 

E vamos em frente! Porque navegar é preciso e ler é sempre necessário… 

Com amor,
Rita Pretê
(e sua equipe: Anna Martino, Iana A., Velani Diz e Vinicius Caldas)
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Escrito por Lis Vilas Boas
Editado por Velani Diz

Preparado por Anna Martino

Nosso fascínio pelo oceano está representado em muitas obras de f icção: o mar 
proporciona tantas metáforas quanto recursos essenciais para a sociedade. As histórias 
relacionadas aos grandes empreendimentos marítimos nos acompanham desde sempre, em-
balando o nosso imaginário sobre jornadas, embarcações, guerras e animais marinhos. 

Presente nos mapas de navegação antigos, a fauna marinha sempre ocupou um 
lugar ambíguo no imaginário humano, ficando entre monstro e alimento pelo qual va-
lia a pena se arriscar. De todas as criaturas, poucas transitaram tanto entre essas diferen-
tes perspectivas quanto os cetáceos, animais encontrados em todos os oceanos, e na maioria 
das zonas costeiras e ilhas [1,2]. 

Figurando nas histórias desde sempre, é notável que muitas delas girem em torno da 
caça, principalmente na sociedade ocidental colonizada por europeus. Dois dos clássi-
cos mais conhecidos do século XIX tocaram nesse tema: “Moby Dick ou A baleia”, de 
Herman Melville, e “Vinte Mil Léguas Submarinas”, de Júlio Verne. Ambos são livros 
com uma grande riqueza de detalhes, mostrando como o mundo enxergava a baleia 
numa época em que atravessar o oceano era muito mais perigoso, e a caça, um empre-
endimento com mais mistérios do que é atualmente. 

Os cetáceos são mamíferos que compreendem dois grandes grupos, os misticetos e os 
odontocetos. Nos misticetos temos hoje 14 espécies conhecidas, como a baleia-azul, 
a jubarte, e a baleia-franca; nos odontocetos conhecemos 77 espécies viventes, incluindo 
as baleias bicudas, os cachalotes, as orcas, golf inhos e botos[2]. A principal dis-
tinção morfológica são as estruturas da boca: os primeiros têm barbatanas e os 
segundos, dentes[1]. A nomenclatura comum ‘baleia’ e ‘golf inho’ muitas vezes não 
corresponde à divisão taxonômica aceita, porque tradicionalmente no inglês, e 
na cultura baleeira, todos os grandes animais avistados no mar eram chamados de 
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baleias, e os pequenos de golf inhos. 
Moby Dick provavelmente é uma das baleias mais famosas da f icção, ainda que 

sua fama tenha uma conotação negativa. Nesse livro, Melville usa bastante de sua própria 
vivência como marinheiro em diferentes navios[3] e traz todo tipo de aspecto relacionado 
à caça. Embora a história seja principalmente lembrada pelo embate de Capitão Ahab 
com o cachalote, o livro trata as baleias em duas camadas igualmente importantes: um 
no aspecto prático da caça, com observações e informações sobre a operação baleeira e 
a sociedade dependente dela; e outro metafórico, em que a conquista sobre a baleia 
representa a conquista sobre o próprio oceano. No primeiro capítulo, nas palavras de Is-
mael, o narrador da trama: “O principal motivo foi a irresistível ideia da própria grande 
baleia. Esse monstro portentoso e enigmático despertou minha curiosidade. Ademais, 
fiquei fascinado pelos mares selvagens e distantes que ela atravessa com seu corpanzil de 
ilha e pelos seus incalculáveis e inomináveis perigos”[4].

Essa mistura de visões sobre os cetáceos também está presente em “Vinte Mil Léguas 
Submarinas”. Ainda que a história não seja focada exatamente nesses animais, alguns 
paralelos podem ser traçados. Além do Capitão Nemo e o Professor Aronnax, entre os 
personagens de destaque temos Ned Land, um baleeiro canadense que aprecia o seu 
ofício[5]. Os três têm experiências e saberes distintos sobre baleias, e apesar de algumas 
inconsistências, o confronto de ideias entre eles traduz ainda hoje a maneira como a 
sociedade encara os cetáceos: criaturas que merecem proteção, seres a serem estudados, 
e animais a serem explorados. Coincidência ou não, Verne menciona na história o mes-
mo incidente que foi uma das inspirações para a história de “Moby Dick” — o caso do 
navio Essex, que naufragou próximo das ilhas Galápagos por conta de um choque com 
um cachalote.

A caça à baleia surgiu de forma independente como uma busca por alimento 
em diferentes sociedades, mas a operação que estamos acostumados a ver retra-
tada na f icção ocidental encara a baleia não como fonte de alimento, mas como 
um produto comercial. 

A pesca da baleia em todos os lugares do mundo gerou diferentes produtos: além 
da carne consumida para alimentação, em alguns casos salgada para maior durabilidade, 
o óleo extraído da gordura era transformado para queima em lâmpadas na iluminação 
pública, impermeabilização de cascos de embarcações, e na mistura de argamassa para 
construção de prédios. Esse óleo, junto de outros compostos, também podia ser aprovei-
tado para refinar enxofre, preparar couros, e fazer sabão a um custo menor do que com 
o azeite de oliva[6, 7]. As barbatanas, estruturas da boca, eram empregadas no vestuário, 
como os espartilhos, e aparecem em diversos objetos artesanais[9]. O espermacete, óleo 
mais fino encontrado  unicamente na cabeça do cachalote, podia ser usado para fazer 
velas[7]; e o âmbar gris, bastante raro, servia de matéria prima para itens variados, den-
tre os quais se destacam os perfumes[8]. Esse ponto é muito bem ilustrado ao longo de 
quase todos os capítulos de “Moby Dick” que precedem a viagem. O óleo de baleia era 
capaz de sustentar e movimentar a economia de cidades marítimas[6], e através dos olhos 
de Ismael, antes de embarcar na sua viagem, Melville retrata esse cenário de valorização 
da exploração da baleia.
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Esse potencial de lucro diversificado fazia valer a pena os riscos do mar, e ajudou a 
criar um imaginário em torno das pessoas que se arriscavam nessas viagens —  aqui vale 
lembrar que há registro de mulheres em navios baleeiros, acompanhando seus mari-
dos[10]. Esses navios frequentemente viajavam por longos períodos, na maioria das 
vezes voltando ao porto de partida apenas um ano depois ou mais[11] — Melville pode 
ter exagerado quando preparou o Pequod para uma viagem de três anos, mas não passou 
tão longe da marca. O Essex chegou a fazer sete viagens antes de naufragar, e delas pelo 
menos três tiveram duração de dois anos[11]. Portanto, é compreensível que na época os 
pescadores de baleia fossem vistos como provedores para a sociedade tanto quanto hoje 
um pescador de peixes é visto. Melville enche as páginas do livro com heroísmo e 
honrarias, ressaltando os sacrifícios desses homens do mar. 

Verne traz uma visão menos apaixonada, já que seu enfoque é na jornada do 
Nautilus e nos detalhes científicos. O Professor Aronnax contesta com ciência os 
exageros apresentados por Ned Land, e nesse contexto temos em “Vinte Mil Léguas…” 
um capítulo todo dedicado às  baleias, que faz mais reflexões éticas e ecológicas do que 
trata da caça propriamente dita.

Apesar das diferentes abordagens, um ponto em comum entre as duas histórias é 
o destaque negativo dado ao cachalote. Essa espécie, Physeter macrocephalus, pertence 
à família Physeteridae, na subordem Odontoceti[2]. Isso para dizer que, na taxonomia, 
ele está mais próximo dos animais que chamamos de golfinhos (odontocetos) do que 
das baleias (misticetos)[1]. Apesar de nem Melville nem Verne terem acesso a essa separa-
ção taxonômica na época, ambos colocam o cachalote à parte dos demais cetáceos. Em 
“Moby Dick”, essa espécie é exaltada como a maior de todas as baleias, e é considerada 
o maior desafio, a que proporciona os produtos mais valiosos, além de protagonizar a 
obsessão de Capitão Ahab. Já em “Vinte Mil Léguas…”,  encontramos a distinção dada 
logo no título do capítulo: Baleias e Cachalotes, e ao longo dos acontecimentos o 
cachalote é separado dos demais cetáceos mais por sua suposta vilania do que por 
suas características. 

“Eles são todos boca e dentes!” (Fig. 1) disse o Capitão Nemo em Vinte Mil Léguas 
Submarinas ao se referir aos cachalotes[5], e logo em seguida Aronnax emenda 
numa série de dados que mais inventam do que descrevem um cachalote. Esse é um 
trecho sangrento do livro e também um dos mais contraditórios. Após um breve 
debate em que Nemo se demonstra contra matar baleias-austrais apenas por matar, logo 
em seguida temos uma parte em que o mesmo demonstra ódio contra os cachalotes 
e usa o esporão do submarino Nautilus como um arpão, entrando em combate di-
reto contra o grupo. Quando criticado, Nemo responde que o cachalote é um ani-
mal maligno.
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Figura 1: Ilustração de Alphonse de Neuville da edição
original do livro “Vinte Mil  Léguas Submarinas”

de Júlio Verne, 1871.

Ao longo dos últimos séculos, nosso conhecimento sobre esses animais evoluiu 
muito, partindo de uma época em que se pensava que cetáceos eram peixes. Tanto 
Melville quanto Verne tentaram inserir em seus livros o conhecimento disponível da 
época, mesmo que não fosse esse o único propósito das histórias. Melville chega a citar 
Cuvier, cientista real que descreveu seis novas espécies de cetáceos em seu tempo[2], e 
Verne tem um cientista marinho como personagem principal, que diversas vezes com-
partilha de seu conhecimento com os companheiros, apesar de sabermos hoje que 
muitos desses fatos cetológicos que hoje sabemos estarem errados. Mas é interessante 
notar que “Vinte Mil Léguas…” trouxe algumas previsões que vieram a se concretizar, 
fosse a intenção de Verne prever o futuro ou não. Hoje sabemos que a distribuição es-
pacial das baleias no oceano varia de acordo com a espécie e seu comportamento úni-
co[2]. Há espécies de baleia, como a jubarte, que realizam migrações sazonais entre 
áreas de alimentação (mais frias) e áreas de reprodução (mais quentes), e outras como 
a baleia-de-Bryde, cuja migração percorre meridianos ao invés de paralelos — isto é, em 
algumas épocas estão mais próximas à costa e em outras no oceano aberto[2]. Os cacha-
lotes, por sua vez, não realizam movimentos que podem ser chamados de migração. Ao 
invés disso, habitam grandes áreas e se movimentam dentro delas[2]. O Professor Aron-
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nax apresenta diversos fatos sobre os limites de ocorrência de baleias, mas olhando numa 
escala maior ao longo do capítulo, a narração traz dois trechos dignos de citação sobre 
o destino final delas:

“As baleias gostam de circular pelos mares austrais e boreais, daí 
surgirem as lendas antigas que esses cetáceos levaram os pescadores a ape-
nas trinta quilômetros do polo norte. Se o fato não é verdadeiro, um dia 
o será, e isso há de acontecer provavelmente assim, expulsando as baleias 
para as regiões árticas ou antárticas os homens alcançarão esses pontos 
desconhecidos do globo.”

Isso está diretamente relacionado com o que vem um pouco depois, quando Nemo 
fala contra caçar apenas por caçar:

“Cabe ao leitor imaginar a cara do canadense durante essa aula de 
moral. Expor tais argumentos a um caçador era perda de tempo. Ned Land 
observava o capitão Nemo e visivelmente não compreendia o que ele queria 
dizer. Entretanto, o capitão tinha razão: um dia, a obsessão bárbara e 
inconsequente dos pescadores irá extinguir a última baleia dos oceanos.”

A caça na Antártica teve início no começo do século XX, quando a tecnologia de 
processamento de óleo permitiu que toda a operação fosse conduzida a bordo dos 
navios ao invés de obrigatoriamente ter uma parte em terra[6, 12]. Esse avanço tecnológi-
co também fez com que o número de animais capturados por viagem aumentasse 
consideravelmente, fazendo com que mais de 1 milhão de baleias fossem capturadas no 
oceano austral[12],  culminando no tardio reconhecimento que as baleias eram um 
recurso esgotável e finalmente dando força à regulamentação da caça[6]. Atualmente, a 
caça ainda ocorre em maior escala no oceano austral, principalmente por japoneses, que 
não reconhecem os acordos internacionais sobre o tema[12]. 

Todo esse cenário, real e imaginário, muitas vezes dá a noção equivocada de que a 
caça sempre ocorreu nos pólos e nas regiões mais frias e remotas do planeta. Contudo, 
em seus primórdios, a caça comercial ocorria também em territórios costeiros e tropi-
cais. Onde estão as histórias de baleias do Atlântico Sul? 

Apesar da pouca documentação quando comparado a outros aspectos da nossa histó-
ria, as águas brasileiras eram tão abundantes em baleias que a caça na Baía de Guanaba-
ra, no Rio de Janeiro, era farta e fácil, conforme retratado por Leonardo Joaquim (Fig. 2). 
A Ponta do Arpoador, hoje um popular ponto turístico no Rio de Janeiro, era exata-
mente o que seu nome descreve, um local onde baleias eram arpoadas. 
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Figura 2: “Pesca da baleia”, pintura de Leandro Joaquim (1739-1798),
da coleção do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro.

A única cena conhecida da pesca da baleia na Baía de
Guanabara, Rio de Janeiro. Os prédios ao fundo são a fábrica de

extração de óleo na Ponta da Armação, para onde baleias já
capturadas estão sendo arrastadas.

A pesca da baleia não apenas foi comum no litoral brasileiro como deixou suas 
marcas em nomes de cidades e praias. Armação dos Búzios, cidade do norte do Rio de 
Janeiro, Praia da Armação, Ponta do Arpoador, Praia dos Ossos... todos esses locais 
remetem às atividades baleeiras. Armação era o nome dado ao conjunto de prédios e 
petrechos usados na pesca: o engenho de azeite, onde o óleo era processado; a casa 
de administração; locais de armazenagem de alimentos e materiais; casas de moradia 
temporária durante a temporada; e a senzala[13]. Um terrível aspecto pouco abordado 
sobre a atividade no Brasil foi o uso do trabalho escravo. Havia uma separação marcada 
na mão de obra das armações, que se valeu da escravização africana e indígena, com suas 
condições sendo tão ruins e degradantes quanto os serviços em minas e plantações. Os 
considerados de fato baleeiros eram os arpoadores, remeiros e timoneiros, em grande 
maioria homens livres; a lida com as partes da baleia já morta e seu beneficiamento era 
deixada com os escravos[7].

Por todas essas questões, já fica claro que o contexto da pesca da baleia aqui era bastante 
distante do que vemos retratado nas histórias de Melville e Verne, que mostram o período 
de dominância da operação baleeira americana no século XIX. O intervalo entre 1760 e 
1790 é considerado o apogeu da pesca da baleia no Brasil, mas a atividade já ocorria no 
século XVII, quando inclusive a carne era consumida pelas comunidades próximas 
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da praia[7,13], ou seja, cerca de cem anos antes das épocas em que as histórias foram 
escritas. Então, ao invés de grandes navios cruzando os oceanos e realizando viagens de 
anos, aqui tivemos uma atividade mais concentrada próxima à costa, com viagens em 
barcos a remo durando em torno de três meses[13]. Além disso, uma grande diferença foi 
o monopólio instaurado pela coroa portuguesa sobre a atividade, de modo que a ope-
ração proliferou em diferentes pontos da costa ao longo dos anos de acordo com a 
autorização da Coroa para o estabelecimento de novas armações[7]. No século XVII, a 
Bahia foi a concentradora da atividade, e no século XVIII as principais armações se en-
contravam nas regiões sudeste e sul. A coroa abriu mão do controle sobre os contratos 
da operação baleeira apenas no início do século XIX, quando ocorre o declínio da 
atividade causado por uma conjunção de fatores: baixa eficiência no método de refina-
mento e produção do óleo, o pensamento econômico da época, o surgimento do 
petróleo como uma opção de produto melhor, e também a redução do número de 
baleias pescadas devido à competição estrangeira[7].

Os navios baleeiros europeus e norte-americanos, os mesmos retratados por Mel-
ville e Verne, pescavam em alto-mar  ao longo de todo o ano, atingindo diferentes mo-
mentos da migração de várias espécies de baleia[6,12]. Essa abordagem retirou grandes 
quantidades das populações de baleia do hemisfério sul, e também reduziu a quantida-
de de baleias que chegava até a costa brasileira, influenciando na disponibilidade  para 
a caça em território nacional e consequentemente na abundância dessas espécies como 
um todo. Somando a pesca contínua por todo o oceano Atlântico à caça na Antártica, 
as populações de baleias do Atlântico Sul foram gravemente impactadas por muitas dé-
cadas[12].

Em tempos contemporâneos, na maior parte do Brasil as pessoas têm pou-
co contato com a ocorrência de cetáceos, mesmo nas cidades litorâneas. O brasão 
da cidade do Rio de Janeiro traz dois botos, mas a maior parte dos cidadãos cariocas 
não sabe que a Baía de Guanabara abriga uma população residente de botos-cinza. 
As aparições de jubartes, baleias-de-Bryde e baleias-francas em alguns locais cau-
sam espanto e viram notícia de jornal, pois durante muito tempo não ocorreram 
anualmente. Mesmo o cetáceo mais conhecido pelos brasileiros em função das lendas de 
povos indígenas, o boto-cor-de-rosa, enfrenta graves riscos, dentre eles a caça para servir 
de isca para peixes de valor comercial.

Da metade do século XX em diante, a perspectiva humana sobre a baleia mudou 
bastante, sendo hoje uma espécie guarda-chuva, cuja conservação auxilia na preser-
vação do ambiente marinho e de outras espécies. De símbolo para a conquista sobre 
o oceano, baleias e golfinhos são retratados nos filmes das décadas mais recentes como 
representações de amizade, liberdade e esperança, tendo a ficção um papel importante de 
sensibilização e conscientização da importância desses animais. Algumas espécies já dão 
sinal de recuperação de números populacionais: a baleia jubarte é um caso de sucesso 
no mundo todo[12]. No contexto brasileiro, o esforço para levar os cetáceos ao público 
ainda está concentrado nos grupos de pesquisa e ONGs que desenvolvem trabalhos de 
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divulgação científ ica e educação ambiental em regiões costeiras, havendo ainda 
um espaço a ser reconquistado na nossa f icção. As baleias de Melville e Verne não 
nadaram no Brasil, mas seus livros nos fazem pensar sobre o que queremos contar 
sobre elas hoje e como resgatar a história das nossas baleias do esquecimento, visan-
do um futuro melhor para elas. 
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Não entendo os clientes que torcem o nariz pra minha barraca de peixe. Pra mim, 
as escamas têm cheiro de infância e liberdade. Quando criança, era o cheiro que tava na 
minha pele, nos abraços sem jeito de meu pai, nas histórias sobre dragões marinhos 
que minha mãe contava. O cheiro de peixe me acordava e me punha pra dormir, me 
guiava no esconde-esconde entre as jangadas, denunciava minhas fugas pra ver Bebel de 
Lucinda.

O cheiro da Praia do Peixe, cheiro de casa.
Naquela noite de agosto, a casa cheirava diferente. Fumaça e pinga e suor. Meu pai 

mascava tabaco, escorado na parede, enquanto os outros dois homens à mesa fumavam 
cigarros de palha. Um deles, Maracujá, o rosto esburacado que me dava medo, virava 
uma dose após a outra. Diziam que ele apanhou todos os dias do capataz até o Clube lhe 
comprar a liberdade. O outro homem eu só conhecia à distância, quando o via subir num 
tamborete convocando os jangadeiros pras greves. Era só um pouco mais alto do que 
eu. Meu pai o apresentou como Napoleão. Achei o nome engraçado.

Não era a primeira vez que o Clube se reunia em nossa casa, mas era a primeira que 
me convidaram pra ficar.

— Seu filho tá quase um rapaz, Antônio — disse Napoleão.
— Levanta o pano como ninguém.
— E não bebe? Um galalau desses? — Maracujá empurrou o copo em minha dire-

ção. — Vai, menino.
— Emília não gostaria — disse meu pai.
Napoleão virou a dose em meu lugar.
— Que Deus a tenha. — Estalou a língua. — Está iniciada a reunião do Clube dos 

Libertos, na minha presença, José Napoleão, presidente do clube, Antônio da Costa, 
Raimundo Maracujá e… como é mesmo o seu nome, menino?
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— É Antônio também, senhor.
— E Antônio Também Senhor — repetiu Napoleão, rindo.
— Presidente, se me permite — disse meu pai. — Não vem mais ninguém?
— Estão dando pra trás — disse Maracujá.
— Ninguém mais vem, Antônio, e ninguém deu pra trás, Maracujá. Eles têm 

família pra sustentar, f ilho pra criar. Os negreiros estão pressionando. Prenderam o 
Josemir sem motivo nenhum. Vadiagem. O Comendador botou Chico da Matilde 
pra fora da Capitania. Os peixes tão tudo apodrecendo no armazém de Lucinda porque 
a polícia não deixa os clientes virem comprar. Estamos sem um vintém no bolso.

— Por isso que a gente tem que botar fogo nesses cabras logo de uma vez.
— Com fogo ou sem fogo — disse meu pai —, não trabalho mais pra negreiro.
— Olhe que todos os jangadeiros que visito repetem isso, mas tenho visto barcas 

partindo lotadas. Alguém tá transportando escravos da praia até as embarcações, não 
tem outra explicação.

— Mas a greve…
— A greve tá morta, Antônio.
Desde que a greve dos jangadeiros começou, tudo mudou na Praia e no Porto. As 

jangadas não iam mais ao mar e a polícia caía em cima de qualquer um que encontrasse 
na rua. Há dias não encontrava meus amigos. Eu só queria as coisas como antes.

Abaixei a cabeça, culpado. Me sentia em um velório. Várias vezes ouvi meu pai 
dizer o quanto a greve era importante, que somente os jangadeiros poderiam botar um 
fim à escravidão no Ceará. Ainda não sabia bem o que isso significava. Meu pai nasceu 
liberto, assim como a maioria dos moradores da Praia do Peixe. Tudo o que eu 
sabia sobre escravidão tava nos rostos das pessoas que transportávamos até os navios, 
ancorados longe por conta dos bancos de areia. Eram pessoas comuns. A diferença é que 
estavam sempre caladas.

No silêncio de casa, eu, meu pai e aqueles dois homens, um evitando o olhar do ou-
tro, parecíamos com aquelas pessoas.

Ouvi o som de madeira estalando e vi dedos de fumaça entrando pelas frestas, uma 
fumaça densa e escura, diferente da que brotava dos cigarros de palha. Abri a porta e 
meus olhos arderam.

A Praia do Peixe tava toda iluminada com dezenas de luzeiros de fogo. As jangadas 
em chamas. Os vizinhos gritavam, a voz abafada de meu pai dizia que alguém tacou fogo 
nas velas. Eu era um menino de muita água, o calor me deixava zonzo. Saí caminhando 
por entre os incêndios, um cabra-cego encadeado, surdo. Quando dei por mim, pisava 
o calçamento, a praia distante.

A rua estava escura. Ouvi vozes e lembrei da polícia. Me deteriam se me vissem por 
ali àquela hora. Quase corri, mas, como meu pai dizia: “correr é dar motivo”. Me escon-
di por trás de uma árvore, nas sombras.
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— De que adianta umas dez jangadas queimadas? Amanhã esses vadios farão outras.
— Dez jangadas fazem diferença, Doutor — disse uma voz familiar. — Já vai ser 

mais difícil cercarem o porto. E fica o susto.
— Esse povinho lá tem medo de nada! Meus contatos no Rio tão reclamando 

da demora, o comendador tá irritado. O vapor “Espírito Santo” tá ancorado já há 
uma semana. Preciso garantir o embarque de um lote grande até dia trinta.

— Podemos pressionar…
— Pressionar? Não sou de pressionar. Sou de resolver. Aqueles a quem represento 

precisam de homens que resolvam. O senhor resolve, Oficial Lira?
Engoli em seco. Lira era o comandante de polícia que vez ou outra ralhava com os 

meninos na Praia.
— O que tem em mente, Doutor?
— Dê cabo de um deles, acabe com essa anarquia. O líder, mate o líder. Como é 

mesmo o nome?
— Napoleão.
Devo ter feito algum barulho. O Comandante Lira chamou um sargento e tudo 

aconteceu muito rápido. Rostos surgiram à minha frente, só notei mesmo a farda 
da polícia. Esticaram os braços pra me agarrar, tombei de costas na areia. Antes de 
recuperar o fôlego, já estava de pé e correndo. Correr é dar motivo. Não importava.

Os homens gritavam quando entrei no mar. Venci as ondas, mergulhei, nadei de 
braçada. Ganhei distância pra que me perdessem de vista. Sabia que soldado nenhum 
se aventuraria na água, ainda mais em noite sem lua.

Esperei muito até começar a nadar de volta, fazendo uma curva aberta em direção à 
área das jangadas e das casas. Mal sentia os braços, puxava o ar com dificuldade. Deixei 
que as ondas me levassem. Alguém me agarrou pela camisa. Tentei resistir, já perdendo 
os sentidos, mas melhor preso do que afogado. Então ouvi a voz de Bebel.

— Acudam Toinho!
Me deitaram na areia. Cuspi água, a garganta ardendo. Meu pai se abaixou ao meu 

lado pra ver se eu ainda tava inteiro. Me ajudou a levantar. O povo abriu caminho.
— Que arrumação foi essa de entrar no mar assim?
— Pai, eles… vão matar o Seu Napoleão. Eu ouvi o… Comandante Lira falando 

com… com o Doutor. Quem é Doutor, pai?
— Vamos pra casa. Depois a gente vê isso.
O vento lançava as cinzas dos incêndios apagados. O que sobrou das jangadas 

estava coberto de areia, formando grandes montes. Era possível ver apenas uma parte 
dos mastros. Sem as velas, consumidas pelas chamas, pareciam cruzes improvisadas.

Não me sentia mais em um velório. Aquilo parecia um enterro.
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Meu pai se levantou cedo. Não fui convidado pra reunião com os brancos 
abolicionistas, a Sociedade Cearense Libertadora, no castelo de um ricaço. Só 
a liderança do Clube dos Libertos poderia comparecer. Não me incomodei. Já tinha 
repetido o que ouvi na noite anterior até as palavras perderem o sentido. Tentaram me 
arrancar uma descrição do Doutor, mas não consegui ver seu rosto. Que o outro era o 
Comandante Lira, disso eu tinha certeza. Todos os meninos da Praia o conheciam. Era 
ele dar as caras e sabíamos que a sua voz monótona acabaria com a brincadeira. Tudo 
era desordem pro Comandante Lira.

Acompanhei meu pai até a rua. Os incêndios movimentaram a Praia do Peixe no-
vamente. Uns varriam as cinzas das entradas de casa, outros se dedicavam a remendar as 
jangadas que ainda tinham salvação. A nossa podia ter jeito, meu pai disse, mas nos 
daria trabalho. Mamãe amava aquela jangada.

Encontrei com Bebel e Cacá, seu irmão mais novo. Desde que notou que Bebel me 
sorria mais que o normal, Cacá fingia não gostar de mim. Mas daí esquecia, contava uma 
piada, pulava nas minhas costas e rolávamos na areia brincando de cócegas até um dos 
dois chorar de rir. Hoje, ele não parecia preocupado em se manter no papel de birrento.

— Tão comentando que tu engabelou os soldados. Te ensinei direitinho, né?
— Ele quase fez foi morrer afogado. — disse Bebel. — O que foi que te deu pra ir 

lá mexer com a polícia?
— Fiquei tonto com o fogo. Vocês sabem que às vezes fico assim até com lamparina.
— Sim, por conta do que aconteceu com… — Cacá se calou com o cutucão de Bebel.
— O importante é que você tá bem — ela disse.
— Espero que o Seu Napoleão também fique bem.
— Graças a você, ele vai ficar.
Passamos o resto da manhã pondo nossas brincadeiras em dia. Almocei na 

casa deles. Cacá se lembrou de f ingir raiva e quis que eu prometesse ajudar com os 
peixes podres no armazém da mãe. Como eu estava cansado e mal consegui dormir, 
pedi pra deixar pro dia seguinte. Os peixes não iam pra canto nenhum. Fui pra casa 
cochilar. Meu pai ainda não tinha voltado da reunião. Armei a rede na sala.

Estava escuro quando acordei. Abri as janelas, vi que todos já tinham se recolhido. 
Devia ser hora do jantar. Meu pai sempre jantava em casa, cansou de interromper 
pescarias pra garantir que chegaria a tempo. Resolvi esperar, a reunião podia ter se 
estendido mais do que o previsto. O assunto era sério. Na minha cabeça mal saída da 
infância, talvez não tão sério assim. Eu tinha absoluta certeza de que tudo ia se resolver. 
Era isso o que os adultos faziam: resolver coisas. Tive um calafrio ao lembrar daquela 
voz. Não sou um homem de pressionar, de convencer. Eu resolvo.

Esperei o máximo que pude. Quando minha barriga começou a roncar, f iquei 
preocupado. Senti vontade de chorar, me controlei. Saí, fui procurar nas casas vizinhas. 
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Cheguei à casa de Maracujá. Me tremia todo. Ele me recebeu com uma peixeira na mão.
— O que aconteceu, menino?
— É o pai, Seu Raimundo. Ele ainda não chegou da reunião.
— Que conversa é essa? Ele voltou junto comigo, só foi na mercearia pra… — Maracujá 

suspirou. — Espera, deixa eu guardar isso aqui e a gente vai achar seu pai. Ou vai atrás 
de quem possa achar.

Maracujá vestiu uma camisa e me levou até outra casa, um pouco mais afastada. Era 
velha, pequena, tão simples quanto a casa que meu pai e eu dividíamos. Maracujá cha-
mou. Uma mulher alta atendeu a porta.

— Isso é hora?
— Simoa, o Antônio não voltou pra casa. Esse é o menino dele.
A mulher se abaixou e tocou meu queixo com a ponta dos dedos.
— Então esse é o heroizinho que salvou a vida do meu marido? Sou Tia Simoa, seu 

rapaz. Vocês dois entrem e se acomodem, chamo Napoleão.
Sentamos nas cadeiras de vime. Rapidamente, a casinha lotou de membros do clube. 

Muito depois, eu descobriria que quase todos tinham sido libertados por Napoleão e 
sua esposa, que, assim como fizeram consigo mesmos, juntaram vintém por vintém pra 
comprar cartas de alforria. Talvez por isso, o Chefe de Capatazia do Porto não tinha nem 
sequer uma mesa na sala.

— Que o menino me perdoe — disse um homem. — Mas uma hora dessas o Antônio 
já deve estar morto.

— Deixe de besteira! — gritou Tia Simoa. — O próximo que falar uma besteira 
dessas eu ponho pra fora.

— Eles não iam se sujar com o Antônio — falou Napoleão. — Quase ninguém sabe 
dele. O que você acha, Chico?

— Concordo. Antônio é discreto, mal sai de casa. Não tem motivo.
— Ele estava sozinho, não estava? — perguntou Maracujá.
— Estava.
— Basta isso.
Fiz o melhor que pude pra engolir o choro. Não queria fraquejar na frente de todo o 

Clube, não queria ser visto como criança. Tia Simoa enxugou meu rosto com um pano.
— Calma, seu rapaz. Vamos encontrar seu pai. Não vamos, Napoleão?
— E vai ser agora. — Ele botou um chapéu na cabeça. — Chico, Maracujá, Tião. 

Vamos acordar o filho do português. Quero ver se ele tava falando sério.
Depois que os quatro saíram, mais gente continuou a chegar. A casa ficou tão cheia 

que Tia Simoa pediu pra aguardarem lá fora. Continuei encolhido na cadeira, recusando 
os biscoitos que ela me oferecia. Tentava pensar em como seria minha vida sozinho, se 
alguém me abrigaria ou se eu teria que me criar. Talvez a mãe de Bebel me aceitasse. O 
duro seria conviver o dia inteiro com Cacá.

Se aproximava do meio-dia quando Napoleão e os outros voltaram. Um homem 
jovem, sem barba e bem-vestido estava com eles. Era branco. Se apresentou como 
Joaquim de Oliveira Filho.

— Encontramos! — gritou Napoleão. — Antônio tá vivo!
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Corri pra abraçá-lo.
— Onde tá o pai?
— Na delegacia. Inventaram uma história pra prender ele. Você quer ir?
Joaquim se aproximou de Napoleão.
— Achas uma boa ideia? O homem está um tanto…
— A gente não tem frescura, seu moço. Aqui, desde pequeno se cria casca grossa. 

O menino tem que ver o pai. Seu moço consegue isso pra mim?
— Claro, claro. O advogado já deve estar tratando do assunto na delegacia.
Eu não sabia o que era um advogado. Imaginei que devia parecer com as imagens 

de santos que minha mãe guardava na antiga casa.

O advogado não apareceu, mas enviou um moleque de recados. O soldado de 
plantão leu o papel e chamou o sargento. Ele nem olhou pra mim. Apenas disse que o 
Comandante Lira não estava de expediente e que as visitas estavam suspensas.

— Já visitamos o prisioneiro mais cedo — disse Seu Joaquim.
— Foi uma exceção.
— Pois faça outra exceção, ou vou fazer esse disparate chegar aos superiores.
— Meu superior é o Comandante.
— Aos superiores dele.
O sargento engoliu em seco. Era a primeira vez que via um policial falando tão 

respeitosamente com alguém. Sempre apareciam na Praia aos gritos, até quando iam 
comprar peixe ou fazenda das rendeiras.

Fomos levados por uma escada estreita. A delegacia estava funcionando num 
sobrado apertado enquanto o prédio novo demorava a ficar pronto. Não havia grades, 
mas portas trancadas à chave. Como eu nunca tinha entrado em uma delegacia antes, 
passaria um bom tempo achando que todas eram como aquela, apenas casas tristes.

O sargento tirou a chave de um prego na parede.
— Só entra um de cada vez na cela.
Entrei. Não havia nada no quarto apertado, nem mesmo uma esteira. A única 

janela foi lacrada com tábuas. Meu pai tava deitado de costas, encolhido em um canto, 
nu. Quando virou o rosto, mal segurei o grito. Estava inchado como se tivesse levado 
picadas de marimbondo. Nem abria os olhos.

— Antônio Filho?
— Sou eu, pai.
— Vá pra casa. Aqui não é lugar pra você.
— Não sou mais criança. Quero ficar com o senhor.
O ajudei a se sentar.
— Olhe, preciso lhe dizer uma coisa. Onde… onde tá o seu braço? — Ele afastou 

a manga da minha camisa e apertou o dedo contra a minha pele. — Você tá vendo isso 
aqui? Tá vendo, Antônio Filho?

— Tô.



17

— O que é?
— É… é o meu braço.
Ele balançou a cabeça.
— É sua cor. Que é igual à minha, igual à da sua mãe. Você se lembra da casa antiga?
Assenti com a cabeça, esquecendo que ele não me via.
— Lembra?
— Sim.
— Era uma casa boa, um pouco distante da Praia, dos nossos. Naquela noite, quan-

do o fogo se alastrou, ninguém veio ajudar, nenhum vizinho, nenhuma autoridade. 
Consegui tirar você só por milagre. Escute, Antônio Filho, se eu não sair vivo daqui… 
Escute! Se eu não sair vivo daqui, aperreie Napoleão, Maracujá, Chico… não deixe a 
greve acabar. Temos que ajudar nossos irmãos. Não se pode mais embarcar escravos no 
porto do Ceará.

— Chega de conversa — disse o sargento. — Ande logo.
— Vá, Antônio Filho.
No corredor, Seu Joaquim apertou minha mão e tentou sorrir.
— Pode ficar tranquilo. Meu advogado está cuidando de tudo. Amanhã o seu pai 

estará de volta pra casa como o homem livre que é.
Uma parte de mim quis muito acreditar naquilo, mas, se meu pai tinha falado 

aquilo tudo era porque ele sabia que não passaria daquela noite.
O sargento trancou a porta e guardou a chave de volta no prego. Depois, me puxou 

pelo braço e sussurrou no meu ouvido, só pra mim.
— Pensa que eu não lembro de você, negrinho? Pois vou matar o seu pai hoje só 

porque você me fez de palhaço.
Napoleão o jogou contra a parede.
— O que é que você tá falando com o menino, seu cabra?
Os dois trocaram empurrões, Seu Joaquim no meio tentando separar a briga com 

a bengala. Enquanto isso, peguei a chave na parede e botei debaixo da língua.

Apesar dos pedidos de Tia Simoa, quis dormir na casa de Dona Lucinda. Precisava 
conversar com Bebel e Cacá. Tia Simoa me levou, ofereceu lençol e comida. Agradeci. 
Tinha algo especial no jeito dela.

— Seu rapaz, o que fizer, nunca faça sozinho. Você sempre vai ter boa companhia, 
confie. Você é um filho de Iemenjá.

Se despediu com um abraço e saiu sem explicar mais nada. Quis chamá-la 
pra perguntar o que aquilo significava, mas tinha assuntos urgentes com meus amigos. 
Assim que nos recolhemos pra dormir, chamei os dois.

— A polícia vai matar meu pai. Tenho que tirar ele da delegacia.
— E dá pra tirar? — Bebel perguntou.
— Tenho um plano. Vocês me ajudam?
— Se fosse fácil, não tinha mais um preso — disse Cacá.
— O povo fica preso porque aceita. Olha só.
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Mostrei a chave que roubei. Os irmãos se entreolharam.
— É a chave da cela — falei.
— Cela?
— É o nome do quartinho onde trancaram meu pai.
— Tá, mas e os soldados?
— É aí que entra o plano. Vou explicar tudo.
— Espera, Toinho — disse Cacá. — Não é melhor a gente avisar pro Napoleão, pra 

Tia Samoa, pro Chico da Matilde? Acho que eles…
— Eles não podem fazer nada. Passei a tarde inteira ouvindo eles discutindo. 

Os soldados tão o tempo todo vigiando, só procurando uma brecha pra prender eles 
ou coisa pior. Se forem de ruma pra delegacia, vão chamar uma atenção medonha. Se 
forem poucos, os soldados matam.

— E a gente não morre também, não?
— Tu acha que eles esperam que a gente se meta a fazer alguma coisa?
— Então o Clube não vai fazer nada? — perguntou Bebel.
— Eles só falam num tal advogado.
— O que é advogado?
— Acho que é santo. Ou padre.
— Vixe, Maria — disse Cacá. — Pois conte o seu plano que a gente ajuda.
— Bom, primeiro, precisamos ir ao armazém de sua mãe.
Coberto de redes velhas, chapelão na cabeça, Cacá parecia um brincante de entrudo, 

um papa-figo. Achamos graça quando ele saiu do armazém empurrando o carrinho de 
mão lotado de peixe podre. Vomitou várias vezes, a ponto de precisarmos cobrir o 
carrinho com panos e arrumar um maço de pimenta-de-cheiro pra ele amarrar debaixo 
do nariz.

Cacá precisava guiar sozinho o carrinho através do calçamento. Eu fui na frente, levando 
corda enrolada no ombro, um pé de cabra e a chave. Bebel vigiava pra ver se ninguém 
vinha pela rua. Sabíamos que, se topássemos com algum soldado, era o fim. Por sorte, o 
céu mais uma vez tava nublado. Não haveria lua na madrugada abafada.

Me escondi debaixo do janelão da frente da delegacia e espiei. Só havia dois homens. 
Um deles tentava não cochilar enquanto o outro, o sargento, fazia anotações em um 
livro enorme. Esperei o sinal. Bebel e Cacá demoravam. E se foram detidos? Imaginei 
que a polícia deveria estar mais concentrada nos arredores das casas de Napoleão e 
Chico da Matilde, mas o que eu sabia dessas coisas? Por mais que pensasse o contrário, 
eu era uma criança. Me arrependi de não ter contado o plano pros adultos, eles saberiam 
o que fazer. Botava em risco a vida de meus amigos. O que eu tava pensando?

Um silvo ecoou e logo depois o clangor das rodas do carrinho de mão, gemendo apres-
sadamente sobre as pedras. Cacá era um pequeno e redondo fantasma na penumbra.

— Ouviu isso, sargento? Será o Comandante?
— Isso não é barulho de carruagem, Messias. É roda de ferro.
Cadeiras foram arrastadas. Se eles chegassem à entrada antes de Cacá atravessar a 

rua, o plano ia pro mato. Mas Cacá já passava por mim, resfolegando como um cavalo. 
O futum me queimou o nariz.
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— Ó o peixe! — gritou Cacá à porta da delegacia, virando o carrinho e derramando 
uma montanha de peixe podre. Ele se livrou dos panos e disparou noite adentro.

Os dois homens ordenaram que ele parasse. Tentaram persegui-lo, quase escorregando 
no óleo que escorria da carniça. Aproveitei pra pular pela janela. Apertei os dentes 
quando o assoalho rangeu. Os soldados estavam mais preocupados em controlar as tri-
pas.

Fui direto pra escada. Subi com cautela, domando os nervos. Faltando ainda alguns 
degraus, estiquei o pescoço pro corredor. Não vi nada além das portas fechadas. Tentei 
girar a chave na fechadura, a porta não abriu. Forcei a maçaneta, as mãos escorregadias, 
e nada. Alguém subia as escadas apressadamente. Errei a porta, pensei, tentando puxar 
pela memória. Não teria tempo.

— Ei, se afaste daí agora!
A chave fez um clique e a maçaneta cedeu. Voei pra dentro do quarto, mas uma 

bota se meteu entre a porta e o batedor. A cara seca do sargento se apertou no vão.
— Te peguei, negrinho.
O punho de meu pai acertou-lhe em cheio no nariz. O sargento caiu pra trás feito 

moringa seca, espalhado no chão. Tranquei a porta e passei a chave. Meu pai, ainda nu 
e muito machucado, tinha um dos olhos semiaberto, o rosto quase humano.

— Desculpa desobedecer…
Ele me interrompeu com um abraço.
— Qual é a sua ideia, meu filho?
Mostrei a corda e o pé de cabra. Ele arrancou as tábuas da janela com facilidade, 

deixando uma última, onde amarramos a corda. Olhei pra baixo e vi Bebel sinalizando. 
Desci primeiro, meu pai veio em seguida. Bebel nos abraçou e deu uma toalha pra meu 
pai se cobrir.

— Não acredito que deu certo — ela disse.
Corremos pelas ruas, dando a volta no bairro pra só então descer pra Praia. Meu 

pai mancava e suspirava, mas sorria. O rumor das ondas nos animou ainda mais.
Assim que dobramos a última esquina, dezenas de candeeiros se acenderam à fren-

te. Uma parede de trinta soldados se estendia entre nós e a areia. O Comandante Lira 
avançou um passo. Sob as luzes amareladas, ele não tinha expressão alguma, uma está-
tua de barro.

— Levem as crianças detidas. O adulto, podem fuzilar.
Eles apontaram os bacamartes. Eu e Bebel abrimos os braços à frente de meu pai. 

Ela apertou minha mão.
— Se vocês atirarem, vai morrer mais gente, e não é de bala, não!
A voz era de Tia Simoa, que surgiu ao nosso lado. Ela usava um vestido branco es-

voaçante que se movia como se tivesse vivo. Atrás dela vinha Cacá, suando em bicas, e 
Dona Lucinda. Os dois correram pra perto da gente. Dezenas de mulheres, moradoras 
da Praia do Peixe, se juntaram ao nosso redor. Alguns soldados baixaram levemente as 
armas. Comandante Lira não se moveu.
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— O homem que vocês estão acoitando é fugitivo da Justiça. Entreguem ele e os 
moleques. É uma ordem.

— Pois venham buscar — disse Tia Simoa.
— Isso é desacato. Vamos atirar e depois prender os que restarem.
— Você e mais quantos?
Jangadeiros surgiram das sombras da praia, com tocos, pás e remos nas mãos. Os 

soldados recuaram, formando um trêmulo círculo ao redor do Comandante.
— Se vocês acham que podem me ameaçar…
— Ninguém tá achando nada, Comandante — disse Napoleão. — Todos ouviram 

o senhor mandar matar Antônio a sangue-frio.
— E eu posso te matar agora, se quiser. Tá pensando que é gente só porque gastou 

uns vinténs numa carta de alforria?
— Pode me matar, Comandante, mas coisa eu lhe garanto: o senhor vai pagar mui-

to mais caro do que eu paguei pela minha liberdade.
Os soldados olharam ao redor. Então um deles se abaixou, deitou o bacamarte no 

chão e mostrou as mãos. Outro o repetiu, e mais outro. Restou apenas o Comandante 
Lira em posição de sentido.

— Esse assunto não acaba aqui — disse. — Tropa, retomar os postos na delegacia.
Posso jurar que ouvi suspiros de alívio dos soldados.
— Espere aí — gritou Tia Simoa, apontando para as armas no chão. — Podem levar 

suas tranqueiras. Não somos ladrões.

Não voltamos pra casa. Maracujá buscou uma muda de roupa limpa pra meu pai 
e o ajudou a se vestir. Puseram um tamborete em frente a Napoleão, mas ele recusou e 
chamou Chico da Matilde. Chico subiu e falou.

— Como muitos de vocês, sou um lobo do mar. Filho de pescador, dentro d’água 
desde que me entendo por gente. Depois das ondas, pra lá da risca, nada me alcançava. 
É o valor da liberdade que todo lobo do mar conhece. Esse valor não pode ser contado 
na prata suada que Napoleão e Tia Simoa juntaram para comprar tantas cartas de 
alforria. Não. Esse valor não pode ser pago por dinheiro nenhum desse mundo. — Todos 
assentiram. — Mas fui enganado. Me disseram que eu nasci livre. Passei a vida inteira 
acreditando ser livre. Assim como Antônio da Costa. Antônio acreditava ser um 
homem livre, não acreditava Antônio?

— Sim, acreditava.
— Vimos o que aconteceu com ele. Se não fosse a inteligência e a coragem de seu 

filho, teriam levado a vida de Antônio. Fariam a mesma coisa com qualquer um de nós. 
Eles podem nos tirar a vida porque não somos livres. Sabem por quê? — Ninguém 
respondeu. — Porque nunca seremos livres enquanto um de nós estiver sendo vendido, re-
cebendo um preço, sendo escravizado. Seremos livres quando formos todos livres, sem 
exceção, sem pagar por isso. Acabei de pintar um novo nome em minha jangada. Em 
homenagem ao meu amigo Napoleão, fundador e presidente do Clube dos Libertos, a 
minha jangada foi rebatizada de Liberdade! A Liberdade vai nos guiar hoje, quan-
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do fecharmos o porto. Um vapor está esperando por escravizados, irmãos nossos. Não 
podemos permitir.

Por impulso, ergui o braço. Me arrependi quando os rostos se viraram todos pra 
mim, mas permaneci firme.

— Seu Chico, por que o senhor é um lobo do mar? No mar não tem lobo.
A gargalhada foi geral. Meu rosto esquentou.
— Só expressão de marinheiro.
— Minha mãe dizia que no fundo do mar vivem dragões.
Ele desceu do tamborete e caminhou até mim, muito sério, Tia Simoa e Napoleão 

ao seu lado. Os risos diminuíram aos poucos até cessarem.
— Pois é o que seremos hoje. Todos juntos, um enorme Dragão do Mar. Do Ceará 

não sai mais carne humana. O Dragão do Mar não permite!
 Fomos direto preparar as jangadas. A maioria mal tinha recebido os primeiros 

remendos, a madeira chamuscada e quebradiça. Cobrimos as avarias mais graves 
com piche e içamos velas novas. Meu pai também rebatizou nossa jangada. Agora, 
se chamava Emília.

Partimos sob os primeiros raios de sol, as jangadas lado a lado. A Liberdade ia na 
frente, seguida de perto pela Emília. Achamos três botes que tentavam levar escravizados ao 
vapor “Espírito Santo”. Em um deles, duas mulheres alforriadas seriam vendidas 
mesmo assim. Mesmo muito machucado, meu pai precisou ser contido para não 
atacar o piloto.

Navegamos até o anoitecer, até o vapor finalmente subir âncora e seguir viagem 
rumo ao sul, vazio. Quando retornamos, a praia estava lotada de homens elegantes, se 
abanando com as cartolas e tentando não molhar os sapatos. Um deles era Joaquim.

— Chico, Napoleão… Antônio! A Sociedade veio assim que nos chegou notícia do 
que houve noite passada. Por que não me avisaram? Vocês poderiam ter morrido!

— Pra morrer, basta estar vivo, seu moço — respondeu Napoleão.
Joaquim deu um sorriso amarelo. Ele se virou pra mim e disse:
— És impetuoso, jovem, mas teria sido mais prudente tirarmos teu pai da cadeia 

pelos meios legais. Agora, precisaremos tratar dos processos que estão abertos contra… 
bem, contra todos, imagino. Em nome da Sociedade Cearense Libertadora, prometo 
que daremos toda a ajuda possível.

— Que ajuda será essa? — perguntou meu pai.
— Perdão, deixe-me apresentá-lo ao seu advogado.
Seu Joaquim chamou um homem baixinho e simpático que usava roupas um pou-

co menos espalhafatosas, sem chapéu nem bengala. Ele tinha um sorriso acolhedor que 
me lembrou o de Tia Simoa. Não era um santo, como imaginei, mas chegava perto.

— Então o advogado é o senhor? — perguntei.
— Senhor não, meu jovem. Doutor.
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Vence a regata que te dou um beijo.
Enquanto lixava o barco, as palavras de Cathy não saíam de sua cabeça.
Álvaro de Alcântara podia ser apenas um rapazote de dezenove anos, mas sua 

experiência no remo era tão extensa quanto a várzea de argila escura e massapê do 
Capibaribe (e bem maior do que o bigodinho ralo que ele começara a cultivar no 
último ano).

Filho do famoso Doutor Alcântara, dono de boa parte dos armazéns que escoavam 
o ouro branco dos engenhos da região, Alvinho crescera entre as docas do Porto 
do Recife, andando de um lado para o outro como um príncipe, entreouvindo a con-
versa dos marinheiros e apostando corrida com os meninos caboclos de pé descalço 
que disputavam bicos aqui e ali para carregar caixotes na foz do rio. E, sempre que 
a oportunidade se apresentava, quando alguém lhe cedia um baleeiro ou um bote, quando 
as aulas do prestigiado colégio permitiam, Alvinho remava.

Ele mal tinha saído dos cueiros quando comparecera à sua primeira regata, 
agarrado à saia da babá. Fora no ano de 1855.

Doutor Alcântara era um grande entusiasta do esporte, que aprendera a amar no 
convívio com os empresários ingleses que conhecera na Europa e que agora visitavam a 
República em busca de negócios.

Aquela fora a primeira regata não só para Alvinho, mas também para o Recife. Por 
três mil réis a cadeira ou mil réis a arquibancada, as famílias de alta estirpe assistiram aos 
nove páreos promovidos pelo Club de Regatas Pernambucano. Alvinho ainda se 
lembrava do esplendor das embarcações vencendo o rio — Zephiro, Pyro, Meduza, Melpome-
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ne e tantas outras, cortando as águas sob a ponte que brilhava à luz do sol —, seus 
competidores de braços fortes e bem vincados, as camisas sem mangas coladas no corpo 
devido aos respingos e ao suor. Naquele dia, Doutor Alcântara incutira para sempre no 
filho, fosse através do esporte ou do ofício, o amor pelas águas.

— Se um dia o Capibaribe secar, o Recife morre afogado em lágrimas — ele 
gostava de dizer.

Alvinho acabara caindo no rio algumas semanas depois, no mesmo dia em que 
conhecera Cícero.

— Se tu queres aprender a remar, eu te ensino — falou o garoto banguela, observando 
Alvinho de pé na margem por trás do armazém. Ao lado do pai, este último encarava com 
receio a correnteza do rio, um remo improvisado debaixo do braço e um bote em miniatura 
recém-comprado aos pés. O garoto deu risada. — Tá com medo, patrãozinho?

Alvinho fez bico, ultrajado. O outro menino devia ter mais ou menos a mesma idade 
que ele, franzino, de joelhos ralados e pele marrom-avermelhada, mas parecia mais 
velho — daquele jeito que pareciam os filhos de marinheiro quando subiam sozinhos 
nos mastros e nadavam na virada da maré enquanto Alvinho sempre precisava estar 
acompanhado. Era o tipo de menino que fazia com que se sentisse bobo.

— Não preciso da ajuda de ninguém, muito menos de ti. — Alvinho empinou 
o nariz.

— Ora, o que é isto, meu rapaz! — O pai colocou a mão em seu ombro. — Cícero 
é filho do meu contramestre. Um dia tu vais herdar isso tudo, e vais precisar saber lidar 
com teus empregados. — Inclinando-se para falar somente ao ouvido do filho, Doutor 
Alcântara acrescentou: — Os tempos são outros, Alvinho. A era dos senhores de 
engenho está por um fio. É chegada a hora das empresas, das metrópoles! Vai te fazer 
bem conviver com os pobres. Anda!

Alvinho não entendeu o que o pai quis dizer, mas notou que o tal menino Cícero tinha 
ficado acanhado com aquelas palavras, e por isso se sentiu menos bobo. Além disso, o 
garoto espiava com um olhar tão comprido o bote que seu pai havia mandado fazer para 
ele... Alvinho deu um sorriso triunfante para o rapazinho magricela.

— Talvez eu te empreste meu barco. Mas só se tu remares bem.
— Só não deixe ele sair do raso, ouviu? — Doutor Alcântara segurou Cícero pelo 

cangote antes que o garoto pudesse empurrar o bote pela margem, indicando o banco 
de areia.

— Pode deixar, patrão.
Os dois meninos deslizaram para dentro da pequena embarcação. Acomodados 

nos banquinhos de madeira, desafiaram as primeiras marolas. Alvinho, sentado tenso 
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feito um coqueiro, espiava a cada dois segundos o cais que se afastava, segurando lá no 
fundo a vontade de chorar. Cícero, bem mais à vontade, aprumava o barco de um lado 
e depois do outro, usando as mãos como leme.

— Tu não podes brigar com a corrente desse jeito — Cícero explicou, vendo o filho do 
patrão tentando remar feito condenado rio acima. — Tu já viste as capivaras atravessando?

— As capivaras? — Alvinho largou o remo para encarar o companheiro de embarcação.
Cícero indicou um rebanho daqueles roedores descansando junto à margem.
— Tu tens que ir cruzando, assim, ó. — O menino gesticulou na diagonal da 

água. — Tens que deixar o rio ganhar um pouquinho, ou então ele vira nós dois. No 
mar é diferente. No mar, ele sempre ganha. Uma vez, caí no mar e só não morri porque 
segurei num peixe-boi.

— É mesmo? — Alvinho ergueu as sobrancelhas. Estava começando a achar 
aquele menino estranho, sem os dentes da frente, até que bem interessante. Tentou se 
virar mais uma vez no banco para ouvir melhor a história, mas então o barco bambeou 
e ele precisou se segurar nas laterais.

— Apruma, patrãozinho! — Cícero riu, ajudando Alvinho a se acomodar de volta 
na posição correta. — Não te esqueces da primeira regra: não importa o que aconteça, 
a equipe continua remando junta. Não se pode parar.

E Alvinho não esqueceu.

O remo fez de Alvinho e Cícero uma coisa só. Enquanto o primeiro aprendia 
a dominar o rio e os trejeitos dos marinheiros, o segundo podia ser encontrado perambu-
lando na cozinha dos Alcântara ou esperando na porta do colégio chique onde o filho 
do patrão estudava. Quando o sol começava a baixar por trás dos montes, eles corriam até o 
cais, aguardando a chegada dos navios e seus marinheiros, molhando os pés na água salobra 
da praia, que era mistura entre Capibaribe e Oceano Atlântico.

Era o que estavam fazendo naquele dia, agora já com dezesseis anos, sentados em uma 
das docas como dois frangotes, tentando se passar por adultos em meio aos marujos.

— Mas olhem só como f ica rosada a cara do fedelho! — riu-se Tomás, um dos 
negros libertos que trabalhavam no grande navio ancorado atrás deles, apontando para 
a careta que Alvinho fazia ao engolir a bebida, o rum descendo feito fogo pela garganta.

— Alvinho tem fineza demais pra essa tua cachaça — Cícero fez troça, provocando 
uma nova leva de risadas nos camaradas ao redor.

— Já disse pra tu me chamar de Álvaro, que tenho bem um palmo a mais que tu — o 
outro reclamou, fingindo um rosto sério, mas levando a garrafa outra vez à boca para 
passar nova vergonha. — Mas que diabos... Isso arde feito o inferno!

— É porque nenhum rabo de saia partiu teu coração ainda, menino — comentou 
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outro marinheiro, o de pele marcada pelo sal e cicatriz atravessando o rosto.
— Falando nisso, já conseguiste mandar recado pra senhora tua esposa, Tomás? — 

Cícero perguntou, as mãos ocupadas treinando um nó novo em um pedaço de corda 
que os marujos tinham lhe arrumado, as feições descontraídas por causa do rum.

Alvinho sempre invejara a facilidade com que Cícero conversava com aqueles 
homens de dedos calejados e vestes puídas, como se fazia parte da vida deles depressa, 
compartilhando algo que Alvinho não sabia. Às vezes, f icava remoendo se era por 
isso que não falava de Cícero para os amigos do colégio, e se os amigos do colégio 
também tinham algo de que Cícero não podia saber. Quando pensava muito nesses as-
suntos, Alvinho sentia um incômodo no peito. Como se ele fosse sempre dois, com 
duas vidas para levar: parte do tempo na terra, parte no rio.

Mas Alvinho não queria pensar naquilo agora, não com a bebida afogueando seu 
peito e o sol sumindo no horizonte, pintando de rosa e dourado as margens do rio, 
as folhas das palmeiras e a face corada dos homens. Não enquanto esticava as 
pernas, observando os músculos das coxas sob os calções, o novo corpo que brotava 
dentro dele. Em vez disso, preferiu olhar para a risada de Cícero, enxergando nele tam-
bém a sombra do homem que um dia seria, o infinito de coisas que ainda desbravariam 
juntos na juventude eterna.

Com certo custo, pois sua cabeça parecia leve, leve, voltou a f ixar sua atenção 
no relato que Tomás prestava aos amigos. Ao que parecia, as coisas não iam nada 
bem para a família do marujo.

— Uma seca, uma seca como nada que já se viu — ele dizia, contador de histórias 
nato, gesticulando para sua pequena audiência. — O povo tá lambendo lama e comendo sal. 
O dinheiro que mando daqui não dá pra quem chegue. Na carta, Maria falou que tava 
pensando em sair, em seguir caravana com os outros irmãos pretos que acompanham 
Antônio Conselheiro. Capaz de já ter ido.

— E tu, vais fazer o quê? — Cícero insistiu, e Alvinho notou com um olhar de 
esguelha que o amigo parecia mesmo impressionado com a história.

Tomás deu de ombros, virando o rosto para cuspir no rio.
— Só mais uma viagem e vou atrás deles. É terminar de subir esses caixotes, entregar na 

Bahia e voltar. Já falei com o capitão.
Os outros marinheiros grunhiram em discordância. Um dos homens deu um tapa 

no ombro de Tomás.
— E tu vais viver de quê, abestalhado? Melhor trazer teus bastardinhos pra cá. Bota 

cada um pra trabalhar em uma coisa, tua esposa costurando, muito melhor.
— Pra isso eu tenho que encontrar eles primeiro — Tomás respondeu baixinho antes 

de desviar o rosto e ficar em silêncio.
O jeito morto com que o homem encarava o leito do rio, perdido em pensamentos, 

fez com que Alvinho se sentisse sóbrio de novo. Ele gostaria de ajudar, gostaria de poder 
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fazer alguma coisa. Não era o que seu pai sempre dizia, sobre a honradez de cuidar dos 
bons amigos?

Alvinho mordeu os lábios, raciocinando, pensando no que Doutor Alcântara faria 
se estivesse em seu lugar. A ideia brotou mais rápido do que seu cérebro embriagado foi 
capaz de julgar:

— Tu não podes pedir um empréstimo a meu pai, não? Ou pedir ajuda à polícia?
Os marinheiros levaram um segundo para reagir, mas então o silêncio foi 

substituído por risadas ainda mais altas do que antes, como se Alvinho tivesse realmente 
contado uma anedota. Ele sentiu as bochechas esquentando. Queria sumir. Como se lhe 
adivinhasse os pensamentos, Cícero apareceu a seu lado, segurando-o pelo colarinho.

— Tu às vezes és burro, Alvinho — ele disse em seu ouvido antes de pular na água, 
arrastando o amigo junto.

E Alvinho se deixou levar para longe, pela correnteza fria, lavando sua vergonha.
 

Cathy apareceu quando Alvinho estava para completar dezoito anos. Catherine 
Riley havia nascido em Londres e era filha de banqueiro. Passara a infância na província 
do Rio de Janeiro, mas, ninguém sabia bem o motivo, viera gastar algumas temporadas 
com a tia no Recife.

Seu apelido espalhou-se depressa, já que ninguém conseguia pronunciar o nome 
direito, e Cathy rapidamente tornou-se uma figura conhecida, desejada nos bailes e 
eventos da sociedade recifense. Fosse pela beleza da mocidade, emoldurada por 
f ios castanhos e tez branca feito leite, ou pela simples atração que uma jovem solteira, 
inglesa e rica causava nos círculos sociais, Cathy era considerada, sem sombra de 
dúvidas, um trunfo a ser conquistado.

E assim também pensava Doutor Alcântara.
— Casa-te com ela, Álvaro — aconselhou, minutos antes da festa de aniversário do 

filho, apertando-o pelo ombro enquanto o rapaz ajustava a lapela. — Se, por cima do 
nosso patrimônio, tu ainda somares o nome e prestígio dos Riley, então não haverá 
nobreza maior que os Alcântara!

A festa de Alvinho foi mesmo um espetáculo. O sobrado estava todo iluminado, 
com  música vazando pelas janelas escancaradas, dezenas de convidados presentes. 
Até o inspetor do Arsenal da Marinha viera prestigiá-lo, presenteando o rapaz com uma 
bússola decorada em filigranas de ouro.

No salão, enquanto os jovens se ocupavam em flertar sob a supervisão das senhoras, 
o assunto dos homens girava em torno do assentamento de Canudos. O nome de An-
tônio Conselheiro se espalhava entre a fumaça dos charutos. Falava-se do exército que 
marchava, do governo que esperneava e dos sertanejos que viviam à mercê da sorte, sem 
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pagar impostos. Mais que tudo, falava-se de dinheiro.
Alvinho escutava aqui e ali, lembrando-se da conversa com Tomás, mas aqueles 

problemas não duravam muito e nem geravam mais do que marolas em seu espírito 
adolescente. Quando a orquestra anunciou “Súplica de um Anjo”, o rapaz inundou o 
peito de coragem e tirou Cathy para dançar.

De perto, a garota era ainda mais formosa.
— Ouvi dizer que gostas de remar — ela disse com seu sotaque de lugar nenhum, 

puxando conversa por baixo dos cílios compridos e bem curvados.
— E a senhorita gosta? Digo... gosta de assistir? — Alvinho se atrapalhava com as 

palavras.
A jovem riu.
— É um esporte muito apreciado na Inglaterra. Titia diz que é bom poder trazê-lo ao 

Recife, pois a cidade é muito propícia ao remo. O senhor sabe, o esporte é um sinal de civi-
lidade entre os homens. — Ela sorriu de lado com malícia, prendendo o olhar ao dele entre 
um ou dois passos de dança. — Talvez eu pudesse vê-lo competir um dia, Álvaro.

— Infelizmente não faço parte do Club, senhorita.
Ela deu de ombros.
— Talvez não seja assim para sempre.
Mais tarde, após receber inúmeros tapinhas nas costas e dançar mais duas vezes com 

Cathy, a festa começou a morrer, e Alvinho foi até a cozinha do sobrado a fim de surrupiar 
uma garrafa de conhaque para tomar escondido com os colegas. Encontrou Cícero.

Ele também estava bonito. Havia penteado o cabelo, lustrado o cinto e os sapatos, e 
sua camisa branca estava bem passada sob o colete. Cícero não tinha bigode, assim como 
acontecia com muitos dos indivíduos de sangue indígena nas origens, nem parecia com 
nenhum dos convidados da festa. Mas Alvinho não pôde deixar de se impressionar, 
naquele momento, com o porte do amigo. O modo como seus músculos haviam 
crescido, as costas alargadas, as sobrancelhas francas, confiantes. Cícero havia virado 
homem, e era como se Alvinho só tivesse percebido agora.

— Feliz aniversário, meu caro — disse Cícero, oferecendo-lhe um abraço. Até sua 
voz era mais firme. Ele cheirava a colônia barata, suor e rio, e Alvinho não sabia muito 
bem o que dizer.

Mas as cozinheiras estavam ocupadas e trataram de colocar os rapazes para fora. Os 
dois acabaram numa das alcovas do corredor, de onde podiam ouvir os convidados sem 
serem vistos.

— Espero que estejas gostando do teu dia — Cícero comentou.
Alvinho relatou para ele os acontecimentos da noite, comentando sobre os brindes, 

a bússola e as valsas com Cathy, mas, conforme contava, percebia que Cícero ia ficando 
distante, como se as palavras que ouvia não fossem mais do que espuma do mar em suas 
preocupações.
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— Ei, estás me escutando? — Alvinho chamou, estalando os dedos na frente do 
rosto do amigo.

— Estou, estou — Cícero riu. — Não é nada. Continue. — Ele esticou o pescoço 
para espiar o salão de baile. — Essa tua moça é bem bonita. Já a beijaste?

— Não é assim que as coisas funcionam com moças de família — Alvinho retrucou, 
querendo rir e sentindo o rosto arder ao mesmo tempo. — Não são como as raparigas 
do cais das quais tu me contas. Se dou um beijo em Cathy, preciso me casar com ela no 
mês seguinte.

O riso voltou a morrer nos lábios de Cícero, virando apenas um esgar.
— Quando não se tem eira nem beira, Alvinho, um beijo pode ser só um beijo, 

porque é tudo que se tem pra dar.
Alvinho franziu a testa. De modo geral, Cícero sempre gostava de ouvir suas 

histórias, maravilhado feito alguém que escuta as aventuras fantásticas de um príncipe 
encantado. Quando garotos, nunca os incomodou que um deles f icasse sempre na 
cozinha, esperando. Que tivesse permissão de frequentar o sobrado, mas nunca além do 
batente que separava moradores e empregados. Agora, parecia haver um abismo entre 
eles.

— Eu não quis dizer...
— Alvinho, tu constróis um barco comigo? — Cícero interrompeu de repente.
— Um barco? — O outro estranhou.
Os olhos de Cícero brilharam. Ele se desencostou da parede e ficou de frente para 

Alvinho.
— Igual àqueles que os atletas do Club usam. Cinco bancos. Eu e tu competindo de 

verdade. Talvez chamar mais alguns homens do armazém e montar uma equipe. Botar esses 
f ilhotes de europeu de meia pataca que nunca pisaram em mangue pra suar de 
verdade. Aceitas?

Era dif ícil negar qualquer coisa a Cícero, ainda mais quando ele próprio 
sentia o coração batendo mais forte ante à ideia. Nunca pensara em competir de fato, 
uma vez que as regatas eram organizadas apenas para a nobreza do Club Pernambu-
cano, mas nada os impediria de desafiá-los para uma disputa amigável nas águas do rio. 
E agora com Cathy...

Alvinho se imaginou lado a lado com Cícero, em um barco comprido e bem 
polido, pintado de vermelho. Eram homens agora, dois esportistas. Seu bigode brilhava 
ao sol, farto e enrolado nas pontas. Eles usavam camisas sem manga, listradas em branco e 
carmim, remando juntos tal qual heróis do Olimpo, fazendo suspirar as mocinhas que 
assistiam à margem.

A ideia pareceu tentadora demais para ser negada.
— Talvez eu possa falar com meu pai. Talvez ele consiga nos alugar uma vaga no cais 

e pagar o numerário do barco. Não vou prometer nada, veja bem, mas posso tentar.
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Na semana em que a Guerra de Canudos teve fim, Alvinho estava na casa de chá no 
centro da cidade, acompanhando Cathy em uma reunião do que chamavam de “Real 
Sociedade da Juventude Britânica”, que era o nome inventado para qualquer encontro 
entre aqueles que, assim como Catherine, tinham algo de britânico na árvore genealógica e 
faziam questão de celebrá-lo. Se costumava achar os portugueses reinóis cheios de 
pompa, era apenas porque não convivera com os ingleses ainda, Alvinho pensava, mas 
guardou a observação para si.

— Dizem que as tropas do general Artur Oscar de Andrade Guimarães já estão 
retornando. Um grande feito para os pernambucanos terem um conterrâneo à frente 
da vitória em Canudos, sem dúvidas — um dos rapazes comentou.

— É verdade que os soldados trarão também a cabeça de Antônio Conselheiro? — 
uma das amigas de Cathy perguntou, uma mocinha franzina de sobrancelhas tão loiras 
que ficavam quase invisíveis no rosto assustado. Enojada, ela levou a mão à boca.

— Sim, é verdade. Ouvi dizer que não sobrou quase ninguém no assentamento.
Alvinho arregalou os olhos por um instante, mas disfarçou tomando um gole daquele 

seu chá esquisito com leite e açúcar. Pensava em Tomás. Imaginou se a família do homem 
estaria entre os mortos.

Outro dos rapazes à mesa deu um risinho.
— Bem, é o que acontece quando pessoas tentam colocar-se acima dos interesses 

da República.
— Pois tenho curiosidade de conhecer o sertão — falou Cathy. — Ver com meus pró-

prios olhos isso de que tanto falam. Titia está no aguardo dos escritos do jornalista Euclides 
da Cunha. Dizem que ele está fazendo um interessantíssimo estudo sociológico sobre os 
povos interioranos. São muito diferentes de nós.

Alvinho sentiu-se desconfortável com os rumos da conversa, pensando que deveria 
dizer alguma coisa. Mas, antes que qualquer pensamento pudesse se transformar 
em palavra, um outro integrante do grupo, calado até então, resolveu se pronunciar. 
Chamava-se João Victor Alfarra e era alto e forte, com um rubor saudável nas boche-
chas que sugeria uma vida ativa.

— Em vez de nos debruçar sobre tais assuntos mórbidos, foquemos na diversão! 
Saibam que o Club resolveu organizar uma regata em comemoração à chegada das 
tropas, a maior que esta cidade já viu. Equipes de cinco, com direito a um belo prêmio.

Mesmo com o incômodo ainda na base do estômago, Alvinho estaria mentindo se 
dissesse que não f icou interessado. Cathy o cutucou por baixo da mesa ao mesmo 
tempo em que abria um sorriso para o outro rapaz.

— Ora, isso é maravilhoso — ela disse. — Sabias que Álvaro também rema?
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— É mesmo? — João Victor avançou o corpo sobre a toalha de linho a f im de 
inspecionar a constituição física do outro rapaz.

Alvinho deu de ombros, encabulado.
— Só por diversão, nada mais. Às vezes apostamos corrida com os marinheiros do 

porto. Minha família não faz parte do Club.
— Mas por certo não te importarias se eu fosse assistir a um de teus treinos?
Alvinho sorriu, um orgulho besta brotando no peito sem ser convidado.
— Ora, fique à vontade, mas já aviso que remo bem.
Mais tarde, acompanhando Cathy para casa e deixando-a no portão da residência 

de sua família, Alvinho só tinha olhos e ouvidos para a regata. Mas f icou ainda pior 
quando a moça se inclinou perto dele, sussurrando em um tom que sugeria ser ao mes-
mo tempo anjo e demônio:

— Vence a regata que te dou um beijo.

No barracão do armazém, já muito depois do anoitecer, Alvinho e Cícero 
trabalhavam no barco, passando a última demão de tinta vermelha no casco. Haviam 
decidido batizar a embarcação de “Capivarais”, uma piada ante os nomes pomposos 
que costumavam competir nas regatas, mas Alvinho não estava conseguindo arran-
car muitos sorrisos de Cícero naquele dia. Ou nos últimos dias, para ser sincero — era 
como se o amigo andasse sempre incomodado, sempre perdido em pensamentos.

— Devíamos montar uma equipe e competir na regata — Cícero insistia, pela 
décima vez naquela noite, os braços cobertos de manchas de tinta.

Alvinho balançou a cabeça.
— Já te disse, só quem é do Club pode participar.
— Até onde sei, o rio continua público. Está bem, não poderíamos ganhar o 

prêmio, mas dane-se o prêmio! Poderíamos muito bem aparecer no dia da regata e 
colocar os outros barcos à bancarrota.

Alvinho deixou a lata de tinta que segurava pender ao lado do corpo, contem-
plando o amigo com um olhar piedoso.

— Teu problema, Cícero, é que sonhas demais.
O filho de operário estava para responder quando um vulto se anunciou na porta 

do barracão. Era João Victor, ainda em seus trajes de remador.
— Boa noite, senhores. Um belo barco este que estão pintando. — Ele pigarreou 

mais uma vez. — Terias um minuto para conversar em particular, Álvaro?
Os dois amigos trocaram olhares. Cícero cumprimentou João Victor de cabeça 

baixa, ao modo como fazem os marinheiros diante de seus patrões, antes de sair para dar 
privacidade ao recém-chegado. Por trás das costas de João Victor, porém, Cícero arregalou 
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os olhos e fez um gesto de desdém para Alvinho, que precisou se segurar para não sorrir.
— Estou a montar uma equipe forte, Álvaro — começou João assim que ficaram 

sozinhos. — Quero mesmo vencer essa regata. Preciso de ti.
Então o remador estava ali para oferecer seus sonhos em uma bandeja de prata. 

Alvinho, óbvio, aceitou de imediato o convite. Os novos colegas de equipe apertaram-se 
as mãos. Antes de se despedir, porém, João Victor coçou os bigodes, pensou mais um 
pouco e perguntou:

— Escute, estou ainda com uma vaga na equipe, na posição do sota voga. Terias alguém 
para indicar?

Cícero. Seria a escolha óbvia. Alvinho sabia que Cícero era o melhor remador que 
já conhecera. Talvez pudesse ser ainda melhor que Alvinho, não fosse sua disposição tão 
inabalável para auxiliar e cuidar do filho de Doutor Alcântara sempre que entravam na 
água.

Mas, então, Alvinho lembrou-se da conversa na casa de chá. Das festas e do colégio. 
Levar Cícero consigo seria unir aquelas duas partes tão dissonantes de sua vida, assumir 
diante de todos que não era uma coisa nem outra. Seus amigos enxergariam sua vida no 
cais, tão mais próxima do povo que da nobreza. E Cícero... Cícero veria o que ele era. O 
que Cathy era. Todos os luxos de Alvinho seriam expostos um a um em carne viva, 
até que tudo tivesse gosto de cinzas. Não... Alvinho não desejava lidar com aquilo. Ele 
podia mentir. Seria melhor para todo mundo.

— Infelizmente, não tenho a quem indicar — respondeu, os lábios tremendo de 
leve. — Mas tenho certeza de que vais encontrar alguém depressa.

O outro assentiu, pensativo, e um instante nervoso se passou entre os dois.
— Certo — João Victor f inalmente quebrou o silêncio, alisando o tecido do 

uniforme para ir embora. — Apareça no Club para treinar na semana que vem. Temos 
pouco tempo.

Não demorou nem meio minuto após a saída de João Victor para que o soco 
acertasse o rosto de Alvinho. Com a bochecha pulsando e gosto de sangue na boca, o 
rapaz cambaleou de lado, confuso. Quando entendeu o que acontecia, fez jus ao 
próprio nome: ficou branco feito papel. Era Cícero, com o rosto afogueado e os olhos 
úmidos. Não fora embora. Devia ter se esgueirado pela parte de trás do barracão, esperado 
por baixo dos apoios de madeira que suspendiam as docas ou se enfiado atrás de algum 
caixote para ouvir a conversa. E ele ouvira. Cícero sabia.

— Eu... Deixe-me explicar, Cícero...
— Nunca pensei que tu farias uma coisa dessa. Tu és igual a eles, Álvaro.
O segundo golpe veio, e dessa vez Alvinho precisou apará-lo com o braço e desviar 

o corpo. Os dois rolaram de lado pelo chão de tábuas e serragem. Lutaram por certo tempo, 
como se ainda fossem meninos, como se ainda estivessem se conhecendo naquele 
barquinho improvisado, tantos anos atrás. Entre socos e pernadas, Alvinho sentia que 
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um mundo de dores não ditas se derramava sobre eles. Estavam se machucando por coisas 
que ainda não tinham nome.

Por fim, Cícero conseguiu imobilizá-lo sob si. Alvinho engoliu em seco, preparando-se 
para ser esmurrado sem defesa, sentindo o suor de Cícero pingando em seu rosto, 
o amigo lindo, tão lindo com a luz da lua emoldurando-o contra a penumbra do barracão.

Em vez disso, Cícero abaixou o rosto. Suas respirações se misturaram de repente. 
As lágrimas do amigo desceram pelas bochechas de Alvinho, fundindo-se a seu próprio 
sal.

Cícero roçou o nariz pelo pescoço do outro, devagar, com raiva e com carinho ao 
mesmo tempo. Alvinho mal conseguia respirar, temendo morrer afogado por um peso 
que não entendia.

— Talvez tu estejas certo e eu sonhe demais — Cícero murmurou baixo em seu ouvido. 
— Mas o teu problema, Álvaro, é que tu às vezes és burro. Até nunca mais, patrãozinho.

Com um safanão, Cícero ergueu-se e saiu correndo, deixando Alvinho estatelado 
no chão, incapaz de reagir.

21 de novembro de 1897. O dia bonito de céu limpo prometia diversão. Antes da 
corrida, a fina flor da sociedade se reunira nas arquibancadas em suas melhores roupas, 
e a música e as risadas transbordavam da margem do rio, podendo ambas ser ouvidas a 
muitos metros de distância. Os soldados de alta patente, recém-chegados de Canudos, 
contavam suas histórias e degustavam os brindes erguidos em homenagem a seus feitos. 
Aquele seria um dia memorável para toda a cidade. Nas docas, competidores alongavam 
os músculos e verificavam seus barcos, e dizem que João Victor Alfarra estava nervoso, 
ainda que confiante na vitória, pois precisara substituir um membro de sua equipe às 
pressas.

Alvinho nunca aparecera para treinar e nem estava presente na festa. Nenhum dos 
amigos o tinha visto, nem mesmo Cathy, ainda que Doutor Alcântara garantisse que o 
filho saíra de casa no horário habitual.

Não sabiam eles que o destino de Alvinho era o cais do Porto do Recife.
Procurando pelo melhor amigo, buscando informações entre os marinheiros, ele 

encontrou o pai de Cícero despachando uma última remessa de carga.
— Meu filho? Meu filho partiu, patrãozinho, pegou um navio e só volta quando 

Deus achar que é hora.
— Mas partiu? Partiu por quê?
— Disse que não ia ficar aqui pra ver toda essa gente comemorar matança de pobre. 

Tomás morreu, patrão Álvaro, furaram o homem de bala como se fosse uma peneira!
Horas depois, quando soou o estampido dando início à regata, um último barco 



33

apareceu remando lá atrás, bem na rabeira da competição. Um barco vermelho, novinho, 
tripulado por um atleta só.

Alvinho não tinha chance alguma contra as equipes, mas remou o Capivarais 
mesmo assim, concentrado somente na força da água, sua cabeça um turbilhão. Nunca 
fora bom em dizer o que sentia, só ficava com a mente em ordem ali dentro do barco, 
no movimento ritmado de braços e pernas, no barulho das marolas. Não importa o que 
aconteça, a equipe continua remando junta. Mas agora havia uma ausência atrás dele. 
Havia falhado com Cícero e nunca mais o veria. Havia falhado com Cathy. Nunca seria 
nenhum dos dois, e Deus jamais haveria de perdoá-lo por isso. Ficava pensando, entre 
uma remada e outra, ouvindo o barulho das pessoas nas arquibancadas ao longe, se 
seria para sempre como aquele rio, correndo e derramando lágrimas em busca do 
oceano. Se procuraria por Cícero em cada rosto, em cada cais no qual pisasse.

O barco vermelho chegou por último. Quando Alvinho pisou em terra, apenas Cathy 
veio recebê-lo na linha de chegada, pois todos os outros estavam ocupados demais com 
o festejo dos campeões.

— Sei reconhecer um coração partido quando vejo um — ela disse, estendendo 
um lenço bordado para secar o rosto do rapaz, encolhido de dor e vergonha. — Sei 
mais do que gostaria. Mas, se puderes ser um amigo e companheiro para mim, 
posso ser tua amiga também, Álvaro.

Eles se casaram alguns meses depois. Dizem que foram felizes, ainda que Doutor 
Álvaro Alcântara fosse conhecido como um homem de poucos sorrisos e muito trabalho. 
Mudou-se para o Rio de Janeiro com a esposa assim que se formou advogado — disse 
não sentir mais nenhum encanto pelo Recife. Antes de ir, porém, doou o dote da 
esposa e o barco que construíra com Cícero para os operários do armazém. Soube mais 
tarde que o Capivarais fora rebatizado, e que os homens das docas haviam criado sua 
própria agremiação para competir contra os ingleses, o Clube dos Pimpões. As regatas 
ficaram cada vez mais populares e acirradas na Veneza brasileira.

Cícero, ele até hoje nunca encontrou. No mar é diferente. No mar, ele sempre ganha.
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Damásia bulia com a terra. Retirava a ramada, as pedras, a grama bruta que envolvia 
os túmulos. É que em Breu Branco dava de um tudo, não precisava nem roçar. Quem 
dormisse no sereno podia acordar com um pé de alguma coisa sobre si, germinando. 
Não queria essa sina pro pai, nem pros irmãos. Gastava horas debaixo do Sol cavoucando a 
areia, botando flor, cuidando pra que os bichos não derrubassem as cruzes, nem os 
nomes fossem borrados pelo tempo.

— Ainda nisso, menina! Já num disse que isso não é lugar de ficar? Bora! Passa pra 
casa!

Todo dia levava ralho da mãe. Desde que seu Antônio se fora, morto de maleita 
bem dada, a vida tinha endurecido. Mesmo D. Osmarina, que já havia perdido dois 
meninos, foi sacudida pelo evento, e todos na vila sabiam disso. Quando descia a rua 
pra pegar água no poço, era vista resmungando alguma coisa, de si pra si, errando 
sozinha pelos poucos caminhos do Breu. 

Damásia não queria pinima com a mãe, ainda mais quando a via chorar pelos cantos da 
casa. Mesmo assim, não podia deixar de acudir seus mortos. Às vezes, cuidava dos 
mortos dos outros, como se fossem seus — e em parte o eram. Ali todo mundo se conhecia, 
desde antes da barragem desviar o rio e assomar no horizonte, com sua sombra farta de 
concreto; desde quando o trem ainda passava chalreando, carregado de gente e de casta-
nha; desde antes da Transamazônica cortar tudo, encurtar tudo —  até o próprio trem 
—, e tanta coisa desaparecer pelo caminho. 

Foi no beiral da Estrada de Ferro Tocantins que Damásia nasceu. Seu mundo era a vila 
de Breu Branco, umas quatrocentas casas de pau distribuídas sobre uma terra arenosa. Um 
lugarzinho gitinho, cortado por duas ruas feitas de tanto pisar: uma que ia, outra que vinha. 
Quando doía a barriga de um lá no fundo, todo mundo já sabia e vinha visitar.

Ali, Seu Antônio Maranhão — como era conhecido desde sempre — chegou certa feita, 
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aventurando atrás de garimpagem, vinha das bandas da Serra Pelada. Quando 
encontrou D. Osmarina varrendo o terreiro de casa, trocaram olhares que lhe encheram a 
cabeça. Com aqueles olhos verdes de aventureiro, disse que ia voltar pro casamento. D. 
Osmarina não acreditou, mas ele voltou mesmo. Dali se agradou e pôs dedicação: 
escolheu a terra, separou um roçado e se deixou sossegar com a família.

Então, Damásia nasceu, os irmãos já tudo taludinho. Toda a vila apareceu pra ver a 
mais nova menina do Breu, a pele escura, puxando a mãe, os olhos claros do pai, olhos 
graúdos que logo seu Antônio disse que eram como olhos d’água. Cresceu debaixo da 
saia de D. Osmarina, vendo-a costurar, bordando, pintando panos, zelando pela 
família, molhando o chão da casa pra não levantar poeira, enquanto os homens tavam 
no roçado, sendo abençoados. 

Nessa época, no Breu, tudo era mais fácil: era esticar a mão e buscar. Quando 
voltavam pra casa, traziam o que a terra sem trato dava de melhor: açaí, bacaba, cupuaçu, 
castanha, pupunha. Quando não, iam à praia branca e traziam uma bacia de peixes, que 
dava pra dividir até com a vizinhança. Mesmo na lavoura, o trabalho era descomplicado. No 
sítio, se plantava maracujá, feijão-verde, batata, jerimum, toda sorte de coisa boa. Pelo 
terreiro, os bois, os jumentos, as galinhas e tudo quanto era bicho perambulava em 
comunidade com as gentes. Dizia-se que no Breu carecia-se de muito, menos de comida.

 Às vezes, faltava sorte e proteção. 
Os antigos diziam que as coisas desandaram com a chegada dos mineiros e dos 

goianos que começaram a arrodear os terrenos, fazendo invernadas e subindo pastagens. 
No rastro deles, vieram os engenheiros, o governo. Queriam saber quem era, mesmo, o 
dono da terra, quem tinha documento e tudo. Vinham com aquelas calças de brim, 
amarronzadas, camisas de peito aberto, sapatos polidos, óculos de aviador, empu-
nhando Kodaks gigantescas, enquanto enchiam o povo de perguntas, anotavam 
nos caderninhos e tiravam fotos de tudo, até das gentes, contando quantos pés de 
laranja se tinha, quantas galinhas ciscavam no quintal, quem era da família, quem 
tava vivo ou morto.

Damásia ainda lembrava a primeira vez que uns homens de óculos e sapato de 
f ivela visitaram a sua morada. Tava voltando da casa de Quitéria, onde ajudava a 
descascar bacuri de quando em quando. Nos intervalos, chupava os caroços: gostava 
do azedume que a fruta deixava nos lábios. Quando adentrou na cozinha apertada, 
viu os homens mostrando uns papéis ao pai. De lá, pôde ouvir os gritos de seu An-
tônio que, de tão enfezado, mandou todo mundo embora, o dedo em riste, cheio 
das ameaças. Nunca tinha visto o pai tão brabo quanto naquele dia, e olhe que ele 
era um homem de impaciência, sempre gritando e dando ordens. No fundo, ela 
sempre ruminava aquela briga. Se pegava pensando, desde então, se não fora ali que 
principiou o f im do tempo em que tudo era livre e a vida era própria.

Depois daquele dia, nem seu pai, nem o Breu, foi mesmo. Até aqueles que se conhe-
ciam, desde sempre, se dividiram: tinha gente com muita confiança de que ir pra outro 
canto era sinal de boa vida. Já Seu Antônio cismava e juntou toda gente desconfiada pra 
reclamar lá na Prefeitura. Fizeram um fuzuê em toda a cidade. Se reuniam, nas noites, 
no barracão dos pescadores pra discutir a situação da vila. Até a polícia foi chamada pra 
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acalmar a multidão.
— Que história é essa de sair do Breu? — gritava seu Antônio, à frente do povo, 

enxadas e terçados a tiracolo.
O funcionário, ladeado de policiais militares, apenas balançava o copo de café, 

falando em tom monocórdio:
— Acalmem-se homens, a empresa não vai deixar ninguém na mão. E vocês vão 

morar bem, debaixo de uma casa de alvenaria boa. Tenham paciência e tudo se ajeita.
Repetiam a cena toda semana, com cada vez menos gente disposta a enfrentar os 

olhares armados dos guardas, e cada vez mais disposta a acreditar que, pra deixar o Breu, 
não se tinha remédio, nem jeito. De certa forma, todos sentiam isso, principalmente 
aqueles que trabalhavam no eito, carregando uma sensação de fim de mundo dentro de 
si, vendo os sinais nos bichos que sumiam e nas águas que se transtornavam, criando 
novos charcos todos os dias. 

Primeiro, foi o rio Tocantins que endoidou. Onde era seco, ficou alagadiço, onde 
era molhado, o rio ganhou rasos. Desviaram o seu curso pra construir a primeira etapa 
da barragem. Os funcionários da empresa iam de casa em casa pra dizer que a hidrelétrica 
traria riqueza, felicidade, além de energia todo dia. Mas Damásia achava que já era feliz, 
mesmo sob a sombra da lamparina. Embora vivessem só com a energia doada pela 
Prefeitura, que durava até o pôr do Sol, sentia que tudo lhe bastava, e que não carecia 
de mudança.   

 Nesse tempo, muita gente chegou e muita gente foi embora. Breu já não era mais 
lugar de pouso, era lugar de passagem. Com isso, muitos conhecidos de Damásia foram 
pra outras paragens, tentar outros começos de mundo. Iam se despedindo um a um. 
Passavam em D. Osmarina, tomavam um café preto e se despediam, amofinados, dei-
xando apenas o rastro da fumaça que evaporava. 

Foi aí que Damásia soube que nem tudo é pra sempre. Sentia falta de Miguel, seu 
companheiro de cacimba, filho de seu Bragantino e D. Irene. Nadavam quase todo dia, 
ao ponto de Damásia se afeiçoar a ele e ao seu cachorro, Guidão, que teimava em perseguir 
os patos pelos terreiros. Gostava de brincar que eram marido e mulher, mas nunca que 
contava isso pra ninguém, nem pro Miguel. Quando seu Bragantino se foi com a família, 
Damásia sentiu que perdeu um bom bocado da brincadeira e que a vida ficou mais séria.

Depois, seu Antônio se prostrou na cama, atravessado de febre, cheio das tremedei-
ras. Ninguém sabia nem o que tinha. O único com carro era seu Leocádio, o comerciante, 
que atravessou pro Remansão no meio de um toró, foi pra Jatobal até parar na Funai, 
onde não o atenderam por não ser Parakanã. Quando trouxeram seu Antônio, foi só o 
corpo inchado, já desistido de vida. A casa de Damásia se encheu de choro, de chuva, 
de cheiro de comida. Muita gente vinha visitar o morto e Damásia só queria mesmo era 
correr mundo afora, entrar na mata pra se perder, se refugiar, colher em algum lugar. 

A mesma maleita fez desgraça com seus irmãos e com tantos outros moradores. 
Os pequenos também tremeram de frio sob o Sol do meio-dia, minguando a vida, 
deixando pra trás apenas as mulheres da família, a terra ao lado do pai sendo espichada, 
abrindo novas bocas naquele solo que lhes deu tanto de comer. 

Foi daí que D. Osmarina se fechou. 
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Nem nas festas, que tanto amava, tinha mais gosto de ir. Damásia sentia falta da 
festa de sete de setembro que fazia na sua escola, a Gonçalo Vieira. Ainda podia ouvir os 
fogos de artifício, o barulho das cornetas, as bandas escolares percorrendo a vila em um 
só passo, entre bandeirinhas sortidas e crianças uniformizadas cantando ao Presidente 
Figueiredo palavras de afeto ensaiado.

Gostava também das festas de S. Sebastião. Ninguém esquecia e todo mundo vinha pra 
festividade, fosse do Capinal, do Remansão ou do Pucuruí. Eram dez dias de festa no 
Breu. Cada um dos homens se fazia de dono da noite, se juntavam assim pra festejar no 
barracão. Comida, bebida, reza e dança, tudo misturado. Damásia corria pelos terreiros, 
brincando de pira-se-esconde, tomando caldo de cana. Os irmãos sumiam no trecho, 
enquanto o pai mandava matar um leitão, oferecia uma rês que D. Osmarina passava o 
dia tratando, com a ajuda das vizinhas, até a boca da noite.

Agora, parecia que isso tinha sido há muito tempo e que a mãe tinha esquecido 
aquilo tudo. Talvez porque a cada ano vinha menos gente pras festas. Breu vinha se 
esvaziando, casas de pau arriadas aqui e a acolá, entre terrenos que viravam mangues e 
praias que sumiam. Era como se a vida já não tivesse pronta pra folguedos, como se 
vivos e mortos deserdassem daquela terra e deixassem pra trás só os mais teimosos, que 
se demoravam no tempo. 

Depois que ficaram só as duas, a vida ficou mais buliçosa. Damásia nem tava indo 
mais pra escola. Tinha que ajudar na casa, limpar o terreno, lavar roupa, enquanto a 
mãe ia pra lavoura, pescar, botar armadilha, até mesmo entrar na mata pra seguir rastro 
de cotia, patinando nos mangues que cresciam, nos valados que aumentavam. Damásia 
pensava que a mãe tinha ficado calada e mais forte, já que não temia mais nem onça. 

Era nessas ausências que a pequena escapulia pro cemitério, onde rezava umas 
Ave-Marias, e conversava com o pai e os irmãos, achando que dali mesmo, enterrados 
à flor da terra, seu Antônio e os meninos ouviam e podiam até falar, mas falavam 
tão baixo que ninguém escutava. Damásia imaginava as respostas, tentava ouvir a voz 
do pai e as troças dos irmãos na aragem, e proseava, se deixassem, pela tarde toda, enquanto 
limpava e enfeitava os túmulos.

Foi em um dia arrastado desses que a notícia sobre a conclusão da Barragem 
chegou em sua casa. Uns homens vieram cedo, no jipe. O sol mal se avizinhava. As duas 
já tavam de pé. O cheiro de café recendia. A lamparina espalhava luz pelas frestas da 
madeira. Desceram do carro com o mesmo sapato afivelado, cigarros acesos e óculos escuros 
dependurados na camisa. Bateram palmas na entrada e chamaram D. Osmarina. 

— Vai menina, vai pra fora que aqueles voltaram.
Damásia saiu, mas estacou na entrada, do lado de fora. Por trás do pano que fazia 

as vezes de porta, podia ver a silhueta dos homens e de sua mãe, ao redor da mesa da 
cozinha. Pensou que a mãe parecia tão pequenina no meio daquela gente, tão apertada 
que, se o pai tivesse vivo, não deixaria isso acontecer, não. Espichou a vista e aprumou 
os ouvidos.

— Então, D. Osmarina. Lamentamos sua perda, os meninos, seu Antônio. Agora, mais 
do que nunca, a senhora precisa tomar uma decisão. Como a senhora sabe, em breve 
isso daqui tudo vai virar água e...
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— Oxi, mas vocês falam isso desde aquela época. Meu marido dizia que não era 
verdade, não. Vocês me desculpem, também, mas também não acredito, não. 

Estenderam um documento com o timbre da companhia e o colocaram sobre a 
mesa. D. Osmarina olhou, olhou, como se soubesse ler, vendo mais as imagens que as 
palavras. Mesmo com os desenhos, achou tudo estranho: nada naquelas linhas lembrava o 
Breu que conhecia.

— Acredite em nós D. Osmarina... Olhe — apontava o croqui esboçado no documento 
—, de Tucuruí até Jatobal, tudo vai pra baixo. Quando a barragem fechar, lá em cima, 
isso aqui vai virar um lago, não vai ter mais terra pra vocês pisarem! A senhora já viu que 
a água tem subido, né? Até a ponte do Ararão já tá quase coberta!

Lá da porta, Damásia pensava que tavam era mangando da mãe. Como já Breu ia 
virar lago? Que desatino! Bastava imaginar o tamanho das ruas, a terra boa, a floresta 
larga que se perdia no horizonte, o tanto de bicho, e de gente, que ainda vivia naquele 
lugar, pra achar que era doidice. Não tinha água pra afundar o Breu imenso! Só se o rio 
Tocantins todo fosse derramado ali, só se Deus assim quisesse, mas Damásia não achava 
que tinha gente capaz de obrar uma coisa dessa.

D. Osmarina, assim como todo morador que conhecia a terra desde o princípio, via 
que o Breu já não era o mesmo. Que águas novas subiam a cada dia, sumindo com 
velhos pedaços de chão. Às vezes, fechava os olhos pra não testemunhar isso, se con-
vencendo de que o rio ia voltar pro seu rumo e a vida também.

— Veja, meu senhor, mas nós não temos pra onde ir, não. Antônio deixou foi só 
esse torrão de terra pra nós. — D. Osmarina esfregava as mãos suadas. Pensou no 
marido, que se tivesse ali, já tinha botado todo mundo pra correr.

— A empresa tá ajudando todo mundo, D. Osmarina. Onde o povo tá pedindo 
casa, a empresa tá dando... Mato Grosso, Marabá, até Brasília! Quanto a isso a senhora 
não precisa se preocupar... 

— Não é bem isso que tenho escutado, não, senhor. Aliás, os que foram pra essas 
terras, pro lado ali do Moju, desgostaram de tudo, disseram que é uma ruindade só, 
falta água, a terra é dura, os bichos passam longe, ninguém mais quer ficar...

— D. Osmarina, não fale um negócio desses... O povo daqui tá em melhor condição 
de vida lá do que aqui. A empresa já deu lote, deu casa, não sei o que mais. A senhora e 
sua f ilha vão entrar numa casa que nunca imaginaram, com banheiro, sanitário, luz 
elétrica todo dia! As casas estão todas lá, bonitinhas, com telha Brasilit e tudo. Lá tem 
desenvolvimento, energia, trabalho, renda. A gente cansou de mostrar isso nas reuniões, 
seu Antônio sabia de tudo! Sabia até da indenização! Estamos pagando cada família pra 
que saiam das terras sem prejuízos.

— É, mas ele não acreditava nisso não e tinha um monte de vizinho que não acreditava!
— Ele só tava teimando, D. Osmarina... mas já entendia que não se pode ir contra 

o governo. Essa obra aqui é do governo, e ninguém vai parar ela...
De repente o silêncio tomou conta da cozinha. Damásia entendia aquele silêncio. 

A mãe sempre tinha resposta certa pra dar. O silêncio só vinha quando não tinha jeito. 
Com certeza, D. Osmarina tinha a mesma resposta que seu pai dava sempre quando os 
homens de sapato de f ivela chegavam naquele assunto. Mas, nesse momento, a mãe 
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engolia uma pingada de café, se esforçando pra não engasgar.
— Não! O Breu é nosso lugar.
O homem suspirou, tomou de um só gole o café, já morno, o rosto avermelhado.
— Então, vocês vão morar debaixo d’água?
— É, eu acho que antes de vocês aparecerem ninguém aqui morava embaixo d’água. 

Eu sempre morei foi em cima da terra.
— Pois se vocês não pegarem esse lote aí ou qualquer outro — apontou pro docu-

mento com a caneta —, vão morar embaixo dos paus!
— Pois antes disso eu saio com a minha filha, porque aqui ninguém é macaco pra 

morar embaixo de pau! Aqui tem terra e eu vou caçar minha terra!
— Veja, D. Osmarina, com assinatura ou sem assinatura, não tem mais jeito. Todo 

mundo aqui tá indo embora, só vocês tão f icando, um punhado de gente turrona! 
Amanhã, o caminhão vai vir recolher os últimos pertences de cada um. A barragem vai 
fechar e as águas vão subir com força. Só vai ficar quem quiser morrer!

Quando saíram da casa, Damásia tava afastada, sentada numa pedra no quintal, 
mirando o galo que perseguia as galinhas. Ainda tentava imaginar as águas invadindo 
sua casa, levando pau, mesa, bicho e gente consigo pras profundezas do rio. Parecia um 
pesadelo. Viu a mãe se despedindo dos homens e entrou de volta na cozinha, ressabiada. 
Antes que a mãe pudesse falar qualquer coisa, perguntou:

— Vamo embora daqui, mãe? 
— Ah, Damásia, agora não...
— Mãe, nós não pode ir, não! Que vai ser de nós, dos bichos e a roça? Que vai ser do 

pai, dos irmãos?
D. Osmarina restava calada, apagava o pavio da lamparina e lavava o resto de louça 

suja do café.
— Eles tão mentindo, mãe! Se a gente for embora, mais nunca que vamo ver o pai 

e os menino e...
— Damásia, chega, chega! Menina avoada. Eles tão lá no cemitério agora! Com 

Breu ou sem Breu, eles tão lá, vão ficar lá! Morto não fala, menina lesa!
Os olhos de Damásia se apertaram, cheios d’água. Saiu correndo da casa e, sob 

os gritos da mãe, pegou o rumo da rua. Passava pelo que restava da vizinhança. Os 
que sobraram tavam organizando a mudança: empilhavam madeira, telha, enquanto a 
parca mobília era embalada ao relento. Não aguentando a visão, resolveu pegar a trilha 
da mata, chapinhando no terreno alagadiço. Chegou na beira do Rio Tocantins, onde 
se quedou diante do volume das águas.

Jogou uma pedra no rio, depois outra, depois outra, sentindo no arrastar da maré 
a própria raiva ganhando volume. Sem se importar com presença alheia, gritou:

— Rio maldito! O que fizemo pra ti acabar com o Breu? Eu te odeio! Eu te odeio!
Com isso jogava mais pedras, seixos, restos de planta, sonhando em aterrar o rio 

com a sua fúria, em segurar, nem que fosse por um momento, aquela sua vontade 
maldita de engolir o Breu.

Cansada, se deixou cair à beira do rio, em um estado de quase dormência. Diante de si, 
pensou ter visto a silhueta do pai e dos irmãos saindo do leito do Tocantins, os corpos 
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enlameados, as unhas pretas do barro, as roupas sujas de terra úmida. Pareciam olhar 
com olhos tristes, castigados, como visagens que quisessem pedir ajuda e não o pudessem. 
Estendiam suas mãos pra Damásia, enquanto afundavam novamente num Tocantins 
indiferente. Ela, o corpo preso à terra, não conseguia se mexer. 

— Damásia! Damásia!
Despertou com os gritos da mãe.  A tarde já caía, a escuridão arrodeando. Abriu 

os olhos e os sentiu úmidos. A mãe vinha atravessando a mata em sua direção, mas 
não vinha sozinha. Damásia conhecia a companhia: era seu Leonildo, funcionário 
da empresa que fazia a barragem, e que sempre auxiliara os moradores com informações 
sobre a obra e com caronas pro centro. Vinham andando, já que de carro não se tinha 
acesso. 

 — Menina! Quer me deixar doida? Como que tu some assim o dia todo? Andei 
meio mundo te procurando, pedindo ajuda! — Agarrava Damásia pelo braço, como 
quem estivesse prestes a aplicar uma coça.

— Acalme-se, D. Osmarina, importante é que achamos a menina e que ela tá bem... 
Depois a senhora vê o que foi o que aconteceu, mas, por hora, acalme-se.

Damásia olhava pra seu Leonildo e o odiava, como odiava a todos que faziam parte da 
empresa. Odiava aquele seu olhar de pena, como quando falava e a sua papada rosada tremia, 
como a sua barriga balançava em meio a um sorriso farto, desavergonhado.

— Agradece a seu Leonildo por ter me ajudado a te achar, pequena! Ele que vai nos 
buscar amanhã pra gente ir embora e tá me ajudando com a mudança.

Damásia estacou com a notícia, os olhos arregalados.
 — O que? A senhora assinou?
Sem olhar pra filha, o andar pesado em meio a um solo que cedia sob os seus pés, 

disse:
— Tive que assinar, Damásia... Todo mundo tá indo embora, isso aqui vai pra baixo 

d’água... seu pai, eu mesma não queria acreditar... mas Breu já não é o mesmo...
— Eu mesmo levei o contrato pra sua mãe, Damásia, depois ela viu que não tem 

mais jeito. Vai ser melhor assim, vocês vão morar bem... — Seu Leonildo dizia, o sorriso 
inchado.

Damásia queria falar, gritar, sair correndo, mas não conseguia. Queria amaldiçoar o rio, 
a empresa, a barragem e seu Leonildo e até os que morreram, como seu pai e seus irmãos e os 
que fugiram, como Miguel, Guidão e seu Bragantino, deixando o Breu e ela pra trás. Mais do 
que tudo, porém, olhava magoada pra mãe e, no fundo, sabia que a odiava também. Como 
ela pôde atraiçoar desse jeito? Trair o pai, os irmãos, trair o próprio Breu, abandonando tudo 
por causa da empresa, por causa da mentira?

Decidiu não falar mais. 
Quando chegaram em casa, viu que alguns objetos já tavam em cima da caminhonete 

da companhia. Dentro da casa, restava apenas o necessário pra uma noite: duas redes, 
os mosqueteiros, o fogão ainda instalado e a lamparina acesa. Foi deitar sem comer. D. 
Osmarina ainda disse que seu Leonildo voltaria antes do Sol nascer pra que pudessem 
terminar as coisas e ir embora.

Naquela noite, Damásia não dormiu. Ouvia o barulho da noite e sentia a dor da des-
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pedida em cada som do Breu: no grilo insistente, na rasga-mortalha que passava cortando a 
noite, nos cachorros que uivavam. Tentava fechar os olhos, mas se lembrava de seu pai, 
de seus irmãos, vomitados pelo rio Tocantins, implorando ajuda com olhos tristes. 
Sentia um vento assobiar enquanto passava, um assobio estranho, como um lamen-
to. Não suportando uma dor no peito que fustigava, tomou uma resolução.

Desceu da rede sem fazer barulho, comeu um pedaço de pão dormido em cima do 
fogão, pegou uma trouxa de roupa e olhou pra sua mãe que ressonava na rede, em paz. 
Com os olhos ressentidos, se embrenhou na mata.

Ali se escondeu até o dia se fazer perfeito. Chafurdava num chão alagado e se 
assustava de não encontrar mais um raso pra pôr o pé. Não quis imaginar como D. 
Osmarina lidaria com a sua fuga. Ainda ouviu carros indo de lá pra cá, um punhado 
de pessoas andando; talvez tenha escutado até o seu nome sendo gritado por vozes 
indistintas. Os pássaros tavam inquietos, os bichos de sempre haviam sumido. 

Assustou-se apenas quando ouviu um ronco, como se uma cachoeira houvesse se 
desembestado a cair próximo de onde tava. Por entre o som de muitas águas, ouviu o 
som de paus quebrando. Uma água turva era vertida sob os seus pés. De repente, uma nova 
vaga surgiu, mais forte que a primeira; vinha subindo e trazendo pedaços de troncos em suas 
águas, paus enganchados emergiam com a água que subia e destruíam tudo em seu caminho.

Assombrada, Damásia correu. Se desembrenhou da mata pela primeira vez, desde 
que fugira. Procurava os caminhos que conhecia, mas não os achava: haviam se tornado 
córregos. Correu pra mais adiante e viu que até a ponte do Ararão já nem existia. A linha do 
trem havia sido engolida! Abalou-se pra sua vizinhança. De sua escola, a Gonçalo Vieira, viu 
que a água já invadia o pátio dianteiro, encharcando as paredes de alvenaria. Mais além, 
ouviu outro estrondo, dessa vez parecia que, a qualquer momento, uma preamar 
arrastaria tudo.

Correu pelo caminho que tantas vezes correra enquanto criança; agora, um brejo. 
Das casas de pau, restavam apenas as armações, enterradas aqui e ali no meio das poças, 
como ossadas deixadas pra trás. Desembestou com mais rapidez, corria e não sentia as 
pedras nos pés, apenas água, muita água, ao ponto de achar que de dentro do Breu 
brotava um mar. 

Chegou ao cemitério.
A água já subira e cobrira alguns túmulos, derrubando os vasos. O cemitério, todo 

cheio das flores que colocara com tanto gosto, tava sendo afogado, junto com o povo ali 
submerso. Damásia fazia pequenas conchas com as mãos e tentava transportar a água pra 
longe dos túmulos da família. Depois, buscou terra, mesmo úmida, a fim de fazer uma 
pequena barragem que impedisse a água de empapar a cova do pai. Ao mesmo tempo, 
reerguia as cruzes que tombavam pela força das águas. 

Os sulcos, porém, cresciam; os regatos engrossavam e ela já não via os próprios pés. 
Mesmo as covas surgiam de relance, quase invisíveis. Pensou que sob as águas seria impossível 
ouvir a voz do pai, ou mesmo lembrar de seu rosto e de seus irmãos. As lembranças es-
corriam na voragem, tragadas num sorvedouro d’água. Cansada, ajoelhou-se dentro do 



42

pequeno lago que já se formava no cemitério. Olhou o horizonte, por cima das árvores, 
e viu a barragem que se levantava como um muro invencível, uma prisão que encerrara 
o Breu em uma gaiola aquática.

Fechou os olhos como se, também, fechasse uma barragem dentro de si, as águas 
brotando tão fortes de dentro de seu corpo, quanto as que vinham de fora. 

Quando ouviu:
— Damásia! Damásia!
Abriu os olhos e viu sua mãe. D. Osmarina vinha em sua direção, sozinha, 

chapinhando nas águas. De súbito, pensou que era fantasia, um sonho, mas lá estava 
ela, o vestido ensopado, a face de acobreada, úmida, os cabelos pegados na testa, encharca-
dos. Mal se aproximou, ajoelhou-se e, quase flutuando à tona da água, abraçou a filha.

— Eu pensava que tinha te perdido! Eu não ia saber o que fazer se te perdesse, 
minha f ilha...

Damásia se aconchegou no seu colo, sentindo o calor da mãe vencer até a friagem 
das águas amazônicas. Ainda podiam escutar o barulho das ramagens sendo revolvidas 
pela correnteza. Outro estrondo se fez ouvir no ambiente, o maior de todos, um berro 
dado pela mais nova hidrelétrica do país. Uma correnteza bruta invadia o cemitério, invadia 
todas as casas, todo o Breu, derrubando o que não tivesse raízes, arrastando tudo pelo 
caminho. Enlaçadas, ainda lutaram com as águas que as suspendiam, sorviam 
e desapareciam com os seus corpos. Sem rasos pra pisar, foram engolidas. O cemitério 
d’água sepultava os seus primeiros corpos, enquanto o velho Breu sumia do mapa.
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Leon mirou o cais com desânimo. Havia vários saveiros de transporte, mas como 
o azar persegue as coisas mal planejadas, o piloto que considerava mais feio o encarou. 
Chegava a ser repulsivo: seco, pequeno e sujo, seu rosto sombrio parecia faminto, meio 
escondido sob um tapa-olho surrado. Num lapso de segundos, seus olhos se cruzaram. 
Melhor, seu olho. Leon não podia fingir que não viu. Descansou a mão sobre o espadim 
e esperou que ele viesse.

— Para onde? — O homem tirou da cabeça uma ruína de palha.
— Para a Casa da Torre — disse Leon, com um leve toque sobre o chapéu tricór-

nio. Pulou para dentro e se equilibrou sobre a proa. O barco era pequeno e a ânco-
ra, grande. Sentou-se sobre ela. Cordas soltas, velas cheias, um giro no leme e logo a ca-
ligem do mar voava sob seus pés. O saveiro deslizava ligeiro, aproveitando o vento sul, 
excepcional naquele início de tarde.

“O homem é feio”, pensou Leon, “mas sabe velejar”.
Sair da cidade era bom. Sentia-se mais próximo à Costa da Mina que daquela Bahia 

ordinária. Por um instante, se imaginou do outro lado do Atlântico, mas foi inter-
rompido pelo piloto que mostrou golfinhos saltando ao longe. Sorriram. Do outro lado, 
soldados guardavam o Forte da Barra, sentados na grama, contemplando as águas mais 
azuis que Deus fizera. A cena lhe despertou estranha nostalgia à qual se entregou sem 
resistência.

— Houve um ataque de tapuias nos currais dos D’Ávila, nas bandas do rio São 
Francisco — O piloto puxou assunto. Tinha a pele muito negra e brilhosa, porosa como 
casca de laranja. Por um momento, Leon teve a impressão de que seu rosto disforme lhe 
era familiar.
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— Meu pai conta que um grande galeão afundou aqui — Lembrou. O mar o 
interessava mais do que ataques tapuias. — Trazia sessenta canhões, mas não pôde vencer os 
bancos de areia da Barra. O capitão ordenou que disparassem a artilharia, um pedido 
desesperado de socorro.

O piloto não pareceu ouvi-lo.
— Que tolo ousa cruzar o oceano numa miséria dessas? — Apontou uma nau ancorada 

em alto mar. Leon reparou na embarcação e uma pequena voz zombeteira cresceu den-
tro de si. Era a sumaca[1] de Mestre Ramos, velha nau de cabotagem[2]; tinha uma tábua 
meio solta na alheta[3] a boreste[4], bem em cima da testa da pintura de Santo Antônio.

— Eu costumava pensar assim — admitiu. Agora, tudo o que desejava era tocar o 
leme até a Costa da Mina. Jogaria cartas até às oito, quando os grumetes apagariam os 
lampiões. Se o mar permitisse, pisaria as areias escuras do porto de Elmina e caminharia 
até a primeira tenda, então uma senhora lhe venderia um naco de carne com malagueta por 
dois cauris[5]. Com a barriga saciada de aventuras, Leon seguiria para reencontrar Thema, 
sua princesa denkyira, e conhecer sua filha.

“São apenas devaneios”, temeu. A realidade era a Bahia, a sumaca, o tapa olho me-
díocre. Tirou uma caixinha de madeira marcada a ferro em brasa com os dizeres: 
Rapaduras f inas. Engenho Real do Ultramar. Escolheu a mais bonita e ofereceu ao 
piloto que, como de praxe, não aceitou.

— Vamos, pegue uma! São como peitos de velha: derretem na boca.
O homem soltou uma gargalhada e meteu o doce entre os dentes, então Leon 

sorriu. Seu pai lhe ensinara que piadas rompiam a formalidade. De fato, anedotas 
sobre mulheres transformavam desconhecidos em velhos amigos. Pensou que se o outro 
fosse branco, uma piada sobre pretos surtiria o mesmo efeito. Do mesmo modo, chistes 
sobre judeus caiam bem entre cristãos velhos, e assim por diante, sucessivamente, 
inf initamente.

“O mundo é um saco de estrume”, concluiu Leon. Não posso salvá-lo.
— Um homem sábio o vosso pai, o Velho Lobo do Mar. Meu senhor gosta muito 

dele — disse o piloto de repente.
Leon não soube o que responder. O Velho Lobo, seu pai, era o maior negociante 

de escravizados da Bahia. Virou a cabeça para estudar o homem. Seu olho era uma onda 
calma, escura como o mar à noite, mas a boca estava apertada; Leon não saberia dizer se 
de ironia ou real afeição.

— Quem é teu senhor? — Resolveu perguntar.
O homem molhou a vela de modo brusco.
— É Abel Malheiro — disse. Alguma coisa nele soava ofendida, mas a informação 

fez sentido para Leon. Abel era Mestre da nau Santo Antônio e Almas. Devia ter 
ensinado o homem a pilotar, elevando-o a escravizado de ganho.

— Já fostes à Casa da Torre?
O piloto meneou a cabeça em negativa.
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— Mas ouço dizer muitas coisas. O coronel Francisco D’Ávila é o homem mais rico 
do Brasil — O vento inflava seus andrajos como cabelos de medusa. — Em suas terras, 
na costa, se acha o melhor âmbar que há.

Leon conhecia as histórias. O coronel herdara a lendária Casa da Torre, espécie de 
quartel general de seu morgado[6], cuja extensão chegava até Pernambuco. Comentou 
com o piloto a história de que descendiam dos Tomé de Sousa e dos Caramurus, 
primeiros povoadores, mas em Salvador sempre se enfatizava o sangue indígena que lhes 
corria na veia, como se aquilo fosse uma mácula. Um defeito de sangue, diziam, movendo a 
mão com gestos afetados que deixassem à vista seus anéis de rubi.

— Puro despeito! — O homem opinou. — Isso é porque os D’Ávila não casam as 
filhas com homens de outras linhagens. Os nobres da Bahia não toleram a indiferença.

Leon começou a gostar dele.
— Não crês ofensivo que eu tome uma esposa negra, por exemplo?
O piloto deu de ombros:
— De modo algum. Gosto dos brancos. Se não fosse por eles eu não estaria aqui.
Elogio? Sarcasmo? O fato é que o comentário incomodou Leon. Não se pode 

confiar em escravos, dizia-se. Mas, diabo, não se podia confiar em ninguém. Foi quando 
saltou de seus lábios uma pergunta trivial que, sabe-se lá por que, ainda não havia feito:

— Como te chamas?
A boca do homem se retorceu numa expressão amarga.
— Não vos lembrais?
A pergunta já continha a resposta, mas um fio se desatou da memória. De súbito, 

Leon deu por si no recinto mais fedorento do mundo. Era o antigo armazém do pai, 
um galpão extenso na Cidade Baixa, ainda por caiar. Vestia calções, chupava o dedo e 
tinha a sensação de que algo lhe fora tirado. O menino à sua frente vestia correntes nos 
punhos, mas era Leon quem chorava. O pai resolveu distraí-lo: Não queres dar nome a 
este negrinho? Leon se animou. Gostava das aventuras de Marco Polo, mas Camões era 
seu grande herói. O menino foi batizado na hora, o nome escrito nos livros de entrada 
e saída das mercadorias: Camões.

A recordação fez Leon recuar de pavor. Mas, se assim fosse, teriam a mesma idade. 
Mirou a calvície do outro, a pele manchada pelo sol, os dentes faltos. Não era possível!

Ou era?
Então lhe ocorreu que o piloto fizera tudo de caso pensado. Escolhera-o no cais de 

propósito, talvez elucubrando a vingança. Agora estavam a sós no meio do mar e os pás-
saros não serviam como testemunhas. Tocou por instinto o cabo do espadim.

— Realmente não me recordo — disse. Apontou-lhe a face: — Teu...
— Olho? Foi castigo — o homem explicou. Pôs a mão na retranca para se manter 

f irme, baixou a cabeça e começou a retirar a peça de pano. Quando terminou, Leon 
f icou imóvel, congelado e ansioso ao mesmo tempo. No lugar do globo ocular restava 
uma superfície funda, a pele esticada com um brilho excessivo.



46

— Fuga reincidente?
— Antes fosse. Maldade mesmo — O homem limpava o tapa olho enquan-

to falava. — Chamo-me Camões, assim como um poeta caolho ou coisa que o valha. 
“Agora serás como o poeta de fato”, disse o feitor antes de meter o ferro em brasa.

Leon se moveu desconfortavelmente sobre a âncora.
— Camões... O nome selou seu destino...
— Não apenas o meu. — O homem se levantou de modo abrupto e caminhou na 

direção de Leon. Sem piscar, Leon sacou o espadim, mas um giro de capoeira cortou o 
ar e a arma sumiu sob as águas. Do golpe seguinte só ouviu o estalo, depois a aspereza 
das mãos que envolveram seu pescoço. Tentou afastá-las, em vão: não era Camões quem 
o estrangulava, e sim a força sobre-humana do ódio. Do mundo dos vivos ou dos mortos, 
Leon vislumbrou uma imagem difusa no alto da colina e uma semente de esperança 
ameaçou brotar. Era a atalaia.

— Estão em propriedade da Casa da Torre! —, alguém gritou a longa distância. — Aqui 
ninguém mata e ninguém morre sem a permissão do coronel!

As mãos soltaram o pescoço de Leon, mas talvez fosse tarde. A cada tentativa de 
respirar, grasnava, o ar não chegava aos pulmões. Cercado por rostos duros e curiosos, 
Leon estrebuchava e nem mesmo a iminência da morte amenizava a profunda vergonha 
que sentiu de sua condição. O sol continuava a brilhar e mesmo a indiferença brutal da 
natureza o magoou.

Enfim se compreendeu deitado na areia, as ondas morrendo na praia lavando seus 
longos cabelos. Camões estava sob um coqueiro, o corpo atado por enormes correntes. 
As pernas de Leon ainda estavam bambas, mas a raiva as levantou. Desembainhou um 
punhal e caminhou em direção a ele quando a sentinela o segurou.

— Tire as mãos de mim! É uma questão de honra, não entendes?
O homem obedeceu, mas continuou a vedar o caminho.
— Entendo bem, mas como disse, aqui ninguém mata sem a permissão do coronel 

— repetiu. Era um homem miúdo de bigodes finos, a pele de bronze dos indígenas da 
nação tupi. Apresentou-se como Moacir. — Venha! — Deu-lhe um tapinha no ombro. 
— O Senhor da Torre vos dará vestes secas e cama para pernoitar.

— Alguém faça o favor de puxar a embarcação do meu senhor para a praia, por 
misericórdia? — Camões gritou, apontando o saveiro à deriva.

Leon suspirou. Há um minuto tinha ímpetos de matá-lo, agora se sentia aliviado 
por Moacir tê-lo impedido. Perguntou-se o que aconteceria com ele. O rigor da Torre 
era tão famoso quanto a hospitalidade. Encarou Camões sob a árvore. O sol ardia a pino 
e os grilhões de ferro em breve se tornariam brasa.

— O que me deixa mais bravo é que cheguei a gostar desse merda — Leon admitiu.
Moacir cuspiu de lado.
— É o olho que falta — disse. — O cabra sente dó e se esquece que boi sonso é que 

arromba o curral.
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Leon pensou que a sentinela estava certa. Pau que nasce torto, morre torto. Que 
garantia tinha de que Camões, se solto, não o atacaria de novo? Ainda assim uma culpa 
idiota o remoía e não sossegou até trazer a embarcação de volta à praia. Depois entrou 
na mata e a floresta o engoliu.

Leon sacudiu o rosto e abriu os olhos num repente. Reparou no aposento pouco 
mobiliado, as paredes de pedras cinzentas, maciças e irregulares. Tocou a textura macia 
do linho. Trajava vestes secas, cheirosas e muito simples.

— É a sobriedade da Torre — disse-lhe uma voz conhecida. Era Lázaro, o feitor do 
Engenho Real do Ultramar. Tinha quase sessenta anos e barbas bem aparadas, caso raro 
entre homens de sua posição.

— Não sei o que fazes aqui, mas fico feliz em vê-lo — disse Leon com sinceridade. 
— Onde estamos?

— Dormistes por horas a f io após o ataque — o homem explicou. Tomou o 
lampião nas mãos e se levantou da poltrona, fazendo estalar o vime sob a almofada de 
couro. Suas sombras oscilaram pelo aposento quando se dirigiu à porta.

Em um minuto estavam no salão. O capitão Falcão Marinho se sentou à cabeceira 
da mesa. Devia ter trinta anos, o queixo quadrado, a barba rente. O menino herdeiro se 
sentou à direita do tio. Pequeno para a idade, tinha o mesmo corpo atarracado do pai. À 
sua frente estava o capelão da Torre. Como a etiqueta exigia, Leon procurou uma 
cadeira distante.

— Jamais me perdoaria ao vê-lo em sítio tão modesto, incompatível com sua 
qualidade — o capelão lhe ofereceu a cadeira.

O jantar reunira convidados, homens fiéis à Casa da Torre. O coronel e as mulheres 
da família não estavam presentes. “Uma decepção”, Leon pensou. Para piorar, o capelão 
o jogara em uma cilada. Jantar ao lado de Falcão Marinho era uma experiência terrível. 
Mastigava como se travasse batalha, olhando para os lados, cismado. Não bebia um gole 
de vinho: esvaziava a caneca; então ordenava às escravizadas que lhe trouxessem mais, 
sempre com gestos urgentes.

Todos queriam notícias sobre o ataque dos tapuias, mas ninguém ousava perguntar.
— O que acontecerá com o piloto que me atacou? — Leon resolveu perguntar.
— O castigo para os escravos que matam seus senhores varia — um homem de 

bigodes brancos disse, com a boca cheia. — Em Portugal são atazanados com ferro em 
brasa e têm as mãos cortadas antes de irem à forca. Porém, o preto não pertence a vossa 
mercê. É escravo de Abel, certo?

O capelão limpou os dedos no guardanapo de modo suave.
— Não convém castigá-lo antes do julgamento na Câmara — ponderou. — Abel 

pode alegar prejuízo à propriedade. Dirá que o sustento da família depende do ganho 
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que o negro gera. Devemos nos lembrar que o negro não é um boçal cortador de cana. 
É ladino. Fala português e foi treinado piloto de saveiro.

— Um preto matou um branco nas terras da Torre! — A voz de Falcão Marinho 
ressoou pela sala.

— O escravo não chegou a matá-lo — lembrou o capelão.
— Se não fossem as sentinelas da Torre, este homem estaria agora no purgatório! — 

Falcão Marinho apontou para Leon. — A intenção de matar era clara, portanto é como 
se houvesse matado! Quem é o culpado por isso?

Leon não soube o que dizer, mas passou o resto do jantar mastigando aquelas 
questões. Gostava de pensar que o culpado era Boa Amponsem, soberano de Denkyira, que 
vendia prisioneiros de guerra para os europeus. Mas o que dizer sobre seu pai, o Velho 
Lobo, que se deslocava da Bahia à Costa da Mina para comprá-los? O feitor, que tirara 
a vista de Camões, decerto tinha sua parcela de culpa, mas também passava pela cabeça 
de Leon que o culpado era ele mesmo, que lhe dera o nome fatídico.

Incapaz de engolir tais respostas, dirigiu-se ao pátio, onde o ar fresco se misturava ao 
perfume da dama-da-noite. Longos coqueiros e luminárias de ferro contornavam uma 
trilha de pedras que ia até a praia. Um grupo de sentinelas se amontoava sob a gameleira: 
tochas, bolsas de couro, varas de pesca. Havia uma garotinha de uns cinco anos, olhos 
grandes e bochechas redondas. Um filhote de jacaré dormia em seu colo.

— Alfredo — disse ela.
— Ia-karé! — Um jovem a corrigiu. Virou-se para Leon. — Biara não entende 

vossa língua; insiste em chamar o jacaré de Alfredo.
— Ia-Karé mirim — ela balbuciou. O rapaz pareceu satisfeito. — Alfredo mirim! 

— provocou, dando uma risada travessa.
— Biara mirim — Leon arriscou, sorrindo. A garotinha abriu um dos braços e lhe 

sorriu de volta, as franjas curtas e lisas como seda.
— Minha irmãzinha gosta de você — disse o jovem, apresentando-se como Itajiba. 

Leon alçou a menina sobre os ombros e começaram a descer a colina. — Biara insiste 
em ir à praia hoje — acrescentou. — Quer ver as tartarugas que vêm desovar.

— Qual o problema? — Leon perguntou, as garrinhas do jacaré arranhando seu 
couro cabeludo.

— É lua cheia — Itajiba o lembrou. — Com noite clara as tartarugas não aparecem.
O caminho era longo, mas agradável. Aos poucos, as árvores frutíferas deram lugar 

à mata indômita; um ou outro tatu cruzava o caminho às pressas, o som das águas subs-
tituía o cricri dos grilos e à certa altura a brisa os abraçava.

Biara pulou do colo de Leon assim que chegaram à praia. A lua era uma pérola dourada 
espelhando o mar. Avistou um grupo junto à fogueira ao pé da Atalaia, mas não se juntou a 
eles. Ao invés disso, cerrou as pálpebras e vestiu a máscara da escuridão. O sabor salgado lhe 
atravessou as narinas e gotículas de maresia borrifaram sua face. As ondas quebravam pro-
fundas, bravias — podia ouvir. Tocou a garganta quase com carinho.
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“Eu poderia estar morto, o rosto ralando os recifes ao sabor da maré.” Como era 
bom estar vivo! Vasculhou o cenário e viu a tocha de alcatrão iluminando a face de Camões.

— Ele comeu algo? — Leon se aproximou do grupo.
Moacir apontou uma cabaça com ossos de galinha:
— Se ele quiser, pode comer. — Uma sugestão de zombaria brincou em seus lábios.
Lázaro tragou o cachimbo e círculos de fumaça ondularam no ar.
— Já tiveram que acender a Atalaia alguma vez?
— É sempre estranho quando acontece — respondeu Moacir. — Se as naus trazem 

as velas acesas é fácil notar. Então subo na torre e vluuuu! O alcatrão queima muito rápido. 
É bonito ver a Atalaia de Tatuapara acender em seguida, no alto da colina. O problema 
é quando as velas das embarcações estão apagadas —, continuou —, então só vemos as 
naus quando estão muito próximas, e mesmo assim duvidamos de nossos olhos.

— Meu pai conta que na época dos neerlandeses era direto isso — disse Lázaro com 
o rosto imóvel e duro, olhos perdidos nas profundezas das águas. — Não deviam permitir 
que a menina entre no mar a essa hora. Os corais são perigosos.

As vistas de Leon percorreram a praia. Biara brincava no mar, jogando Alfredo para 
cima entre gritinhos estridentes.

— Quero lhe perguntar sobre o escravo — aproximou-se. — Crês que podemos 
trazê-lo para o nosso lado?

O feitor pensou por um instante, depois lhe concedeu um sorriso cansado.
— Se ele fosse mais jovem eu diria que sim. Cachorro velho não aprende truque novo. 

— Fez uma pausa. — Leon... Sei que sou um ancião que deveria rezar e fazer biscoitos para 
a viagem eterna. Mesmo que meu conselho não seja bem-vindo, eu, como velho, o 
dou: é preciso castigar o escravo.

— Se o deixarmos vivo, crês que me atacará novamente?
— Não é uma questão pessoal — O feitor pôs de lado o cachimbo e o encarou: — 

Quantos escravos há no Engenho? Agora, diga-me: quantos brancos há lá? Se um deles 
ataca e nada acontece, o que pensarão os demais? Metade dos cativos dessa terra chegaram 
aqui pelas mãos de vosso pai — lembrou. — Ignorar a energia da vingança é um grave 
erro. Lembre-se: antes que o mal cresça, corta-se-lhe a cabeça.

Leon conhecia o ditado. Compunha o panteão da sabedoria portuguesa ao lado de 
máximas como a galinha que canta como galo, corta-se-lhe o gargalo e é de verde que 
se torce o pepino. Havia conselhos por toda parte, mesmo assim o mundo continuava 
uma merda. A merda é a mesma, as moscas é que mudam. 

“Alguns ditados fazem sentido.” Pegou os restos de frango e se dirigiu ao coqueiro, 
pensando que um homem merecia comida melhor antes de morrer.

Horas haviam se passado e Camões permanecia na mesma posição. Seu rosto era 
ainda mais ameaçador à noite, quando o olho refletia as labaredas da tocha. Leon jogou 
a cabaça com ossos de galinha aos pés dele e se deitou a certa distância. Contemplou o 
som das ondas e reconheceu a constelação de Seixo, que anunciava a época das chuvas. 
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Alimentou a expectativa de ver uma estrela cadente por um tempo, depois entendeu 
que a imensidão do cosmos bastava.

— Os índios dizem que a terra é apenas uma cópia do céu, mas os cristãos ensinam 
que o céu é o lugar onde as almas boas descansam. O que encontrarei lá? — Camões iniciou 
o assunto. Estava mastigando as cartilagens dos ossos, Leon podia ouvir.

— O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora — respondeu. A frase 
era de Pascal. Leon discordava, em partes. A vastidão do universo lhe causava mais 
curiosidade do que medo. Em algum lugar um animal dava à luz; um botocudo caçava, 
um contrabandista empacava na alfândega e uma nau lutava no oceano. O que estaria 
fazendo sua princesa denkyira? Talvez estivesse deitada, como ele, olhando as estrelas, e 
irritava-o recordar que as constelações na Costa da Mina eram outras. Será que ela dançava 
em honra aos deuses? Ou afagava os cabelos de Akua, a filha que fizeram juntos?

— Não... — Camões meneou a cabeça. — As coisas têm que fazer algum sentido. 
Diga-me algo bonito.

— A penumbra do quarto me confortou — A voz de Leon saiu rouca, ele notou, 
e tímida. Jamais ousara compartilhar excertos das cartas que ela lhe escrevera, mas Camões 
era um homem morto e o túmulo era silencioso como o céu de Pascal. — Sempre amei 
os ambientes sombrios — prosseguiu. — Por isso, antes de viajar pedi a Kwesi, o 
experiente ferreiro de nossa casa, que fizesse uma lamparina de cobre. Amante que sou 
de todo tipo de engenhosidade que, penso, deve sempre se aliar à beleza, cuidei 
pessoalmente da forma da tal candeia a despeito das repreensões de meu pai sobre 
“essas bobagens”. As lembranças me arrancaram um sorriso. Cheguei à ferraria com um 
esboço da peça: num círculo se depositava o azeite e por fora havia dois bicos em forma 
de serpente. Ao fechar a peça, exíguas labaredas saiam pelas carrancas, criando esse 
ambiente crepuscular cujo mistério me fascinava.

— É bonito. É poesia? Quem escreveu?
— Uma deusa.
Camões riu.
— Não existem deusas — disse. — Somente um deus, que criou todas as coisas.
— Já ouvistes falar do Reino Denkyira? — Camões fez que não com a cabeça. — E 

do Reino de Fetu?
— O mundo é muito grande? — perguntou ele. Seu olho já não parecia ameaçador, 

apenas curioso.
— Viestes da África — Leon recordou. — Sabes tão bem quanto eu.
— Eu era muito pequeno. As crianças esquecem rápido.
“Talvez esteja certo”, pensou Leon. “Mas, se é assim, por que não me esqueci?”
— Gostarias de voltar à África?
— Fazer o que lá, se não conheço ninguém? No meu mundo não há deusas, só 

guerreiros...
— Guerreiros? — Leon se sentou para vê-lo melhor.
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— Eu tinha mãe e uns tios, mas não os via muito — os dedos grossos de Camões 
desenhavam na areia. — Iam caçar, mas sempre voltavam com as mãos vazias. Um dia 
caminhamos por muito tempo até que os guerreiros surgiram. Foi a última vez que os vi.

— De onde você é?
O rosto de Camões estava imóvel como uma lagoa.
— Ficamos presos numa cela vagabunda por muito tempo — ele prosseguiu. — 

Sempre que traziam uma nova prisioneira, corria até ela. Tinha certeza de que um dia 
seria minha mãe, mas foram os brancos que chegaram. Lembro-me de ter pensado: “eles 
vêm nos libertar”! — Jogou a cabeça para trás e sua boca se torceu numa risada, um 
riso sem alegria, irônico e melancólico, que parecia apenas cansado quando, por 
f im, encarou Leon. — Não sei de onde sou, se é o que desejas saber —, disse.

— Lembras como era o porto?
— Não tinha porto. Os homens iam remando, furando ondas enormes, até chegar 

aos navios. Vi um barco virar e os homens morrerem afogados na minha frente. Tentaram 
nadar, mas as correntes eram pesadas demais.

Leon compreendeu: a costa de Uidá.
— Não podiam colocar tanta gente junta daquele jeito — continuou Camões.
— Onde?
— No porão do navio — disse ele. — Vosso pai tinha que dar mais espaço. Água 

suficiente, comida de gente. Por que fazem daquele jeito, aquele inferno?
Leon sabia a resposta, mas certas coisas não deviam ser ditas. Podia mentir. Devia. 

Economia de espaço. Aumentar os lucros. A verdade é que a viagem não podia prescindir 
do martírio. A dor quebrava os homens, transformando ódio em gratidão. A mudança 
era visível durante o desembarque, quando os cativos agradeciam a tripulação por lhes 
permitir respirar ar puro, vislumbrar a luz do sol e lavar-se com água em abundância. 
Atos comezinhos como tocar a areia e pisar a grama se tornavam dádivas, luxos, frutos 
da misericórdia alheia.

Se eles descobrirem, matam-nos, ensinara seu pai. A experiência provava que 
Camões era capaz de matar. “Não posso me esquecer de quem ele é”, Leon repetiu 
para si.

— Muitos de vós não podem ver um barco após um mês de porão — As palavras 
serviam para preencher o silêncio.

— Não posso reclamar — disse Camões. — Gosto de pilotar o saveiro. Há trabalhos 
piores. Os escravos que giram o guindaste dos jesuítas...

— Ah! — Leon exclamou. — Aquele trabalho...
— E os pretos que carregam as caixas de açúcar no trapiste?
Leon o olhou com interesse.
— Quando aprendestes a pilotar?
— Eu tinha vinte anos.
Leon estava surpreso. “Quem disse que boi velho não aprende truque novo?”
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— Eu daria tudo para poder me deitar um pouco — disse Camões. — Não podes 
afrouxar um pouco as correntes? Ao menos a do pescoço.

— Eu gostaria, mas não tenho as chaves — Leon disse com sinceridade. Poderia pedir a 
Moacir, mas... Mirou Camões de modo sério. — Tens noção da gravidade do que fizestes?

O outro assentiu com a cabeça.
— Estou preparado. O terrível não é a morte, mas a vida que levamos até lá. Como 

é vossa deusa? Ela está lá? — Camões apontou para o céu. — Não... ela está viva, não 
está? Eu, no lugar do senhor, iria atrás dela.

— É isso o que estavas tentando fazer? — Leon o interrompeu. — Mandar-me para 
“lá”? Diga-me: quando resolvestes me matar? Quando me vistes no cais? Quando subi 
no saveiro?

— Há tempos eu pensava isso — Camões baixou o olho. — Quando pequeno 
passei uns dias no armazém de vosso pai até que me levaram a uma fazenda.

— Que tipo de fazenda?
— Adivinhe.
“Rio Jaguaribe? Ilhéus?”, Leon refletiu, mas tais fazendas eram o “celeiro da Bahia”, 

uma agricultura familiar, com poucos escravizados. Um pequeno lavrador desses não 
podia se dar ao luxo de queimar o olho de um cativo. Um cirurgião era caro; a recuperação, 
lenta. Mandiocas, feijões e nabos não se plantavam sozinhos. O olho a menos também 
desvalorizava a peça. Não. Aquilo era coisa de plantel grande, castigo para dar o exemplo.

— Engenho de açúcar ou lavoura de cana — Leon arriscou.
— Lavoura de cana — assentiu Camões. — A chegar me deram uma faquinha e 

comecei a ajudar no corte, limpando o colmo. Depois aprendi que era um escravizado 
e soube que vim de um lugar muito distante. Que fui vendido. Me contaram que 
as vendas ocorriam em Salvador e fui até lá. Perguntei pelo negreiro. “O Velho Lobo 
do Mar”, informaram. Com Abel eu tinha mais liberdade e às vezes passava em frente a 
vossa casa na ladeira da Misericórdia.

— Estavas seguindo minha família? — Leon não escondeu a indignação.
— A coisa toda se tornou uma mania — Camões confessou. — Era uma curiosida-

de, às vezes um rancor. — Fez uma pausa. — Eu me perguntava se as coisas seriam 
diferentes se eu me chamasse João ou José. Quando vi o senhor no porto, resolvi tentar. 
Passei a viagem em busca do momento certo, mas fomos conversando, perdi a coragem... 
ou a vontade, não sei.

— As marcas dos teus dedos estão no meu pescoço até agora! Não tens vergonha 
de mentir?

— Estou dizendo a verdade.
— E por que decidistes me atacar? — Leon perguntou.
Camões o olhou surpreso.
— Eu? Fostes vós quem me atacastes!
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— Estás louco! — Leon ameaçou se levantar.
— Estou falando sério! — Ou Camões era um exímio mentiroso ou estava genuinamen-

te pasmo. — O senhor sacou o espadim e apontou para minha cara! O que esperavas que eu 
fizesse? Temi que fosses me matar!

Leon não comprou a ideia:
— Foste tu que vieste em minha direção com um jeito ameaçador!
— Que jeito ameaçador? — Camões se moveu com raiva entre as correntes. — Essa 

é minha cara, não posso mudá-la! Queres que eu vos refresque a memória? Estávamos 
chegando à Atalaia. Caminhei em vossa direção para pegar a âncora, ou vos esquecestes 
de que estavas sentado sobre ela? Então me apontastes a espada!

Leon sentiu o lábio pender para baixo. A saliva se juntou na boca e o mar parou por 
um instante. O homem estava indo pegar a âncora! Pegar a maldita âncora.

— Mas por que continuou me enforcando depois que eu estava desarmado?
— Aí sim, confesso que fiz isso mesmo — disse Camões. — Foi um impulso. Fi-

quei com raiva. Sou gente, não santo! Mas depois passou. Foi bom que os homens 
interromperam aquela loucura... Há chance de eu sair vivo disso tudo?

O que Leon poderia dizer? Não acreditava em milagres. Viu Biara correr em sua 
direção e desejou que ela nunca crescesse. Pulou de repente no colo dele, as perninhas 
sadias, o riso alegre. Seus olhos cheios de excitação comoveram Leon.

— Onde está Alfredo? — Perguntou, mesmo sabendo que ela não falava sua língua. 
Biara, por sua vez, tentava lhe dizer algo que ele também não entendia. Cansada, agarrou os 
cabelos dele e virou seu rosto para o mar.

Leon não assimilou a imagem de imediato. Havia algo nas águas rasas. Um animal 
encalhado lutando contra a maré.

Uma tartaruga!
Ela lhe sorriu e bateu palmas, correndo em direção àquele animal fabuloso.
— Olhe outra ali! — Camões apontou. — Na verdade... — Não completou a frase, 

nem Leon poderia fazê-lo. Havia não duas, mas dezenas de tartarugas desembocando na 
praia, os movimentos pesados e dificultosos, as barbatanas como pás enormes, jogando 
a areia para o lado. Os homens corriam em direção àqueles gigantes, mas Leon preferiu 
saborear a magia à distância.

— É estranho — ouviu Itajiba balbuciar. — Elas não deviam estar aqui. É lua cheia, é...
— É um milagre — disse Leon, por fim.
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 Glossário
 [1] Sumaca:  Embarcação à vela, de dois mastros, utilizada para navegar em águas 

pouco profundas.
 [2]  Cabotagem:  Navegação de média ou curta distância, entre portos da mesma 

costa ou entre ilhas vizinhas.  
 [ 3]  Alheta: Parte lateral traseira de uma embarcação, próxima à popa.
 [4]  Boreste: Lado direito da embarcação, para quem olha da popa para a proa.
 [5]  Cauris: Concha ou búzio (nome científico: Monetaria Moneta), usada antiga-

mente como moeda de troca na Costa da Mina. 
 [6]  Morgado: Bem inalienável vinculado à posse de um título de nobreza e que era 

transmitido, com este, ao filho primogênito de uma família.



55

Escrito por Benjamim Franco
Editado por Anna Martino

Preparado por Iana A.

— A senhora tem certeza que quer fazer isso?
 Lembro-me bem da primeira vez que falei com Annie. Foi no verão de 1901. Era 

uma senhora toda vestida de preto e com um imenso chapéu: uma viúva com idade para 
ser minha avó. E lá estava ela, na beira do precipício, prestes a cometer a maior loucura 
que alguém já viu.

— Certamente que sim. Estou decidida. Serei a primeira pessoa a descer as cataratas do 
Niágara, e viverei para contar a história!

— Pois bem! — Meu chefe, o sr. Helmspecht, bateu uma palma. — Mas não será 
em um barril da Companhia. Somos uma empresa séria! E não… como aquele maluco 
das corredeiras — Ele, então, devolveu os papéis que a senhora havia lhe entregado, sem 
sequer olhá-los. A senhora os recolheu e se curvou, num aceno quase imperceptível 
enquanto dizia algo sobre seu empresário entrar em contato. E saiu da sala, num 
farfalhar de saias, casaco, e papéis. — Onde é que essa mania vai parar… — disse 
Helmspecht, apertando sua testa sardenta. — Leon, o que você acha?

Tentei pensar numa resposta coerente. Hoje, ao escrever este relato, tudo faz sentido 
para mim. Era o começo de um novo século: tudo soava possível, o futuro parecia promis-
sor. Os aventureiros, sua busca por fama, fortuna e celebridade a qualquer custo… era 
uma época assustadora, mas cheia de maravilhas e novidades. Mas o máximo que consegui 
responder foi:

— Essa senhora é meio maluquinha. 
— Leon, você fala pouco, mas quando fala, é uma pérola!  — Meu chefe gargalhou. 

— Agora vamos ver o que os caras da Kolb estão querendo…
Olhei minhas anotações. 
— Mais barris de carvalho, sr. Helmspecht, de onze galões.
— Eu deveria estar fazendo cerveja como eles, Leon… tem horas que dá vontade de 
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fazer igual essa dona, e pluft! — Helmspecht gesticulou, como se jogasse algo dentro 
d’água. — Mas vamos ao trabalho. 

E assim fomos, para mais um dia de tanoaria. Era uma época boa lá na Companhia 
Tanoeira de West Bay City. Fazíamos todo tipo de barril: pipas, tonéis, barris, ancoretas, 
dornas, tambores. Principalmente para bebidas, de água à cerveja, destilados e até 
vinho, mas também para o armazenamento de todo o tipo de alimento. Salmoura, carne 
seca, molhos, arenques, sardinhas, peixes, frutas… e até mesmo gordura, tinta, pólvora, 
pregos e parafusos. O trabalho era duro, mas a camaradagem fazia tudo valer a pena. E, 
como é o caso deste relato, as histórias que temos para contar.

No dia seguinte, para nossa surpresa, lá estava a senhora novamente, toda vestida de 
preto, e com o mesmo imenso chapéu. Desta vez, não estava sozinha: era acompanhada 
de um homem que estendeu a mão para o meu chefe. O recém-chegado era um senhor 
com feições de menino triste: não fosse o bigode, imenso e tingido de preto, pareceria 
uma criança amadurecida. Suas roupas eram impecáveis, contrastando com sua boina, 
desbotada pelo sol e surrada pelo tempo.

— Muito prazer, sr. Helmspecht. Vim aqui para lhe fazer uma humilde proposta co-
mercial que será interessante para ambas as partes! Pode confiar! — Seu aperto de mão 
era f irme, vigoroso: começava suave, lânguido e, depois, retribuía a força que nele 
colocassem. Ele apertou minha mão também, apesar de eu ser um reles subordinado. 
—Frank M. Russell, promotor, empresário, agente, empreendedor, produtor e gerente. 
Mas podem me chamar de Tussy. É como todos me conhecem! E essa distinta dama é 
minha cliente, a Professora Annie Edson Taylor. 

— Prazer em revê-los — ela disse. 
— Precisamos de um de seus melhores barris — disse Tussy. — Faremos uma parceria 

que irá nos deixar ricos!
— Barris são coisa séria! Não vou compactuar com peraltices ou estripolias, senhor 

Russell. — Meu chefe ergueu as sobrancelhas por um instante, e bateu as mãos. — Não 
sou como aquele aventureiro, o maluco das corredeiras… Mas conte-me mais sobre sua 
ideia, já que estão aqui.

— Obrigado por sua atenção e confiança. Irei reapresentar a proposta feita pela sra. 
Taylor. Esta valente e distinta dama, que os senhores certamente conhecem, está 
determinada a, ouçam só!, descer, em um de seus melhores barris, a maior maravilha 
natural em todo o planeta: as cataratas do Niágara! E será a primeira pessoa a fazer isto 
e viver para contar a história! Pode confiar!     

— Não faz sentido — disse meu chefe. — É morte certa! Pura bagunça! Um pouco 
caso com trabalho sério. E não enxergo o que eu teria a ganhar.     

Tussy mostrou as palmas das mãos, e adotou um tom de voz sombrio. 
— Helmspecht, meu caro, é com pesar que admito que vivemos sim em uma época 

de aventureiros, de publicidade a todo custo, e que certas pessoas parecem não respeitar 
os antigos trabalhos, misteres e artes, como a nobre profissão da… barrilagem?

— Tanoaria — corrigiu meu chefe.
— Tanoaria, é claro. — Tussy penteou seu bigode. — Mas, veja bem, sr. Helmspecht: 

temos que nos adaptar aos novos tempos e suas novas demandas. Pense em quantos barris 
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Carlisle Graham já vendeu, só por descer as corredeiras neles! E, francamente, sabemos que 
os barris dele não têm nenhuma qualidade…     

— Aquele maluco das corredeiras não saberia o que é um bom barril se um o 
atingisse na cabeça! — Meu chefe cerrou o punho, mas não socou a mesa. 

— Essa proposta que lhe faço é racional e sensata, e garantirá ampla visibilidade e 
seguro retorno para o senhor, seus funcionários, e a reputação de sua empresa. Veja isto. 
— Tussy apresentou os papéis: os mesmos que a sra. Taylor havia tentado mostrar no dia 
anterior. — Minha ilustre cliente não é apenas uma valente e distinta dama, ela cruzou 
o continente oito vezes!, mas é também uma pessoa de grande aprendizado. Analise, sr. 
Helmspecht, os planos que a sra. Taylor elaborou. E isto sem jamais ter construído um 
barril na vida!     

Meu chefe apanhou os papéis e tomei a liberdade de olhá-los também. Não era trabalho 
de um tanoeiro, evidentemente, mas a caligrafia, a qualidade dos desenhos e a atenção aos 
detalhes eram impressionantes. Meu chefe franzia os olhos enquanto murmurava: “quatro 
pés e meio de altura, por três pés de diâmetro…”. As dimensões me fizeram pensar em um 
barril para salmoura. Precisaria ser bem reforçado: a queda seria violenta. 

— É importante que seja bastante resistente — Pela primeira vez, a senhora falou. 
— O carvalho seria uma madeira adequada, não seria?

— De fato. Vocês pensaram em tudo… — Meu chefe sorriu. — A pesquisa é toda 
da senhora?     

— Sou professora. Pesquisar é, modéstia à parte, algo do meu feitio.     
— Pense na publicidade, sr. Helmspecht… nos lucros e na atenção que a Companhia 

Tanoeira de West Bay City terá! — Tussy abriu os braços. — Pense nos turistas, 
nos viajantes a caminho da Exposição! Dizem que o presidente estará lá... certamente 
McKinley gostará de testemunhar nosso feito histórico! Esqueça o maluco do Graham 
e seus passeiozinhos nas corredeiras do Niágara, essas pequenices...  Falamos de coisa 
grande, para um grande artesão, alguém como o senhor! Pode confiar!

— E eu lhe garanto: descerei as cataratas do Niágara e viverei para contar a história! 
— Annie sorriu.

Helmspecht suspirou e estendeu a mão para Tussy. 
— É melhor que dê certo... Faremos o seu barril.

Não fosse o reforço nos aros de metal, seria um barril para salmoura como qualquer 
outro. Quatro pés e meio de altura, três pés de diâmetro, feito de carvalho. 

Já estávamos quase em outubro. O presidente McKinley fora assassinado em plena 
Exposição Pan-Americana. Ciente de que muito ainda será escrito sobre este fato que 
será lembrado através dos séculos, voltarei minha pena para os momentos que testemunhei.

Os planos de Tussy foram anunciados nos jornais, nas esquinas, e pela boca do povo. 
Alguém iria descer as cataratas do Niágara. E mais do que isso: uma mulher! Mas a identi-
dade de quem faria o salto, assim como a data e os demais detalhes, ainda eram um mistério 
para o grande público. Sentia-me como parte de algo especial, uma conspiração. 
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Certo dia, conforme os prazos combinados, Tussy veio retirar o barril.
— Excelente trabalho. Vocês não irão se arrepender. Fiz um acordo com a Smith 

and Pursers. O barril ficará exposto no coração da cidade! Esse barril, um dia, vai valer 
ouro!      

Meu chefe parecia contente. Eu também estava. Era, afinal de contas, o fruto de 
nosso trabalho: de toda a Companhia Tanoeira. Se tudo desse certo, levaria o nome de 
nossa empresa, e de Bay City, para o mundo.      

O nosso barril, na melhor vitrine da cidade… era algo que eu jamais imaginei ver. E 
ainda assim, alguns dias depois, lá estava: na maior loja da Avenida Central. No barril, 
exposto deitado, estava escrita a identidade da mulher: “Annie Edson Taylor — Heroína 
das cataratas do Niágara.” E logo abaixo, o nome de Tussy: “F. M. Russell, empresário.” 
A vista atraía a atenção dos passantes. Nada mal para um simples barril de salmoura.

Qual foi a minha surpresa quando, ao chegar para mais um dia de trabalho, me 
deparei com o sr. Helmspecht segurando um bilhete de trem em mãos, esperando por 
mim.

— Grandes notícias, Leon. Você irá representar a Companhia no evento. Tome o 
seu bilhete.     

— Evento? Eu vou para a Exposição?
— A descida! — Helmspecht bateu uma palma. — Você irá para as cataratas do 

Niágara! Eu adoraria ir, mas… não tenho o vigor de vocês, jovens, e tenho muito a fazer 
aqui na Companhia. Considere estas suas férias! 

Apanhei o bilhete. Eu mal havia saído da cidade, e nunca saíra do Michigan: agora, 
iria conhecer as cataratas do Niágara! Agradeci e guardei a passagem com cuidado. Tê-la 
em mãos tornou tudo real para mim. Aquela loucura iria mesmo acontecer...

Preparei minhas malas com atenção: levei meu melhor terno, e uma capa de chuva. 
Queria estar o mais apresentável para a viagem. Eu ainda era solteiro na época, vocês podem 
imaginar o quão animado eu estava! Mal podia esperar para conhecer as cataratas e as 
belezas da cidade que eu só conhecia por fotos e ilustrações. 

No dia da viagem, o sr. Helmspecht e eu fomos de carruagem até a estação ferroviária. 
Eu pegaria o trem da Pere Marquette até a cidade de Niagara Falls, no estado de Nova 
Iorque.

A estação estava bastante cheia: além do movimento normal e do fluxo de passa-
geiros que iriam à Exposição Pan-Americana (que prosseguiu apesar do assassinato 
do presidente McKinley), a o lugar estava repleta de curiosos. A plataforma para o trem 
que levaria até Niagara Falls estava abarrotada: no centro da multidão, notei Annie, 
rodeada de homens brutos e de alguns repórteres, com identificação de “imprensa” em 
seus chapéus.

— Sra. Taylor! Uma palavrinha para o Times Press? — Ela concordou com a cabeça. — 
Isto é algum tipo de ideia suicida?

— De modo algum! — Annie não demonstrou assombro, fosse com a grosseria 
do repórter ou da palavra. Estava séria, impávida. — Meus princípios episcopais jamais 
permitiriam isso.

— Mas quem, ou o que, colocou essa ideia na cabeça da senhora? Qual o seu plano?
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Annie impostou a voz, e como a professora que era, começou a explicar.
— Estarei num barril bem resistente e acolchoado por dentro. Mesmo que saia 

rolando, não irei me ferir, ficarei presa por cordas. Haverá um peso no fundo do barril, 
para que a válvula de ar permaneça sempre virada para cima. O barril será colocado rio 
acima, evidentemente, a mais de uma milha da queda d’água. Imagino que ele irá rolar 
bastante, mas espero saber a hora da descida. Abrirei, então, a válvula de ar. Terei ar por 
uma hora, pelas minhas estimativas, mas chegarei à superfície muito antes disso. Poderei, en-
tão, abrir a válvula. Por último, mas não menos importante: vocês verão que instalamos 
correias na lateral do barril, para que meu resgate seja possível e prático. — Ela ajeitou 
seu chapelão. — Mais alguma pergunta?     

— Como é que a senhora pretende ganhar dinheiro com tal feito?      
Por um momento, Annie ficou calada. 
— Ora, meu empresário é quem sabe!     
O trem apitava: era hora de ir. Me despedi do sr. Helmspecht, e embarquei no 

trem da Pere Marquette, carregando minha pouca bagagem. Logo partiríamos para 
as cataratas do Niágara.

Eu estava curioso. Não apenas sobre a cidade, sobre o mundo lá fora, sobre as 
cataratas: precisava saber o que se passava na mente de Annie. Pensei em puxar 
conversa, mas ela logo se recolheu para sua cabine. Para mim, restava aguentar o pernoite na 
terceira classe.

A cidade de Niagara Falls me surpreendeu. Ver, de longe, as ruas iluminadas por 
luz elétrica foi algo mágico. O local era um ponto da moda, destino favorito para casais, 
especialmente em suas luas-de-mel. Tal crescimento incentivava investimentos e novidades 
para os visitantes. Não apenas isso: a força das águas convidava à instalação de moinhos, 
e permitia a geração de eletricidade, energia forte e abundante. Mesmo a Exposição Pan-
-Americana, lá em Buffalo, tirava sua eletricidade dali. Todo o tipo de empreitada prosperava 
em Niagara Falls. 

Voltemos à nossa. Annie, Tussy e uma equipe de ajudantes em seu emprego realizaram 
um teste final. O barril desceria as cataratas, ou, mais especificamente, a maior de todas 
elas: a catarata Canadense, mais conhecida como Ferradura, por conta de seu formato. 
Suas irmãs, a diminuta catarata Americana e a catarata Véu de Noiva tinham vazão 
ínfima, e não seriam apropriadas para tal queda. A união das três formava um belíssimo 
cenário, mas era a Ferradura, o seu imenso caudal e sua catarata de águas brancas, que 
conquistava os turistas.

Abaixo de todas elas, na piscina das cachoeiras, circulava o “Donzela da Neblina”, 
um vapor que fazia passeios turísticos. Era um belo barco, pintado em tons vivos de 
verde, vermelho e azul. 

— Paguei ao capitão — disse Tussy, penteando seu bigode. — Podemos contar com eles.
E lá fomos nós, rio Niágara acima. Pela margem, evidentemente. Estávamos em 

solo canadense, a duas milhas da queda. Estava um dia frio e nublado. No ponto onde 
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estávamos, não havia turistas ou curiosos. Era mais perto da área industrial, com seus 
moinhos e usinas, do que da parte turística, com seus hotéis e mirantes. Mesmo lá 
embaixo, após a queda d’água, não contávamos com movimento além do habitual: o 
teste não fora anunciado ao público. 

Eu não conseguia gostar de estar perto do rio: apesar de sua beleza, a violência das 
águas e o seu barulho eram piores do que qualquer serralheria. Apesar disso, Annie 
estava tranquila: analisava o curso do rio e as corredeiras brancas com um olhar atento. 
Em seus braços estava um gatinho cinzento, que se agarrava à manga de seu casaco 
preto. Os homens de Tussy manejavam o barril.

 — Lindo gatinho, sra. Taylor. — Tentei puxar conversa. — É para dar sorte?     
— Talvez possa ser dito que sim. — Ela sorriu e tapou os ouvidos do gato. — Nosso 

amiguinho aqui irá na frente. Para provar que é seguro.     
Senti nojo. Tive que racionalizar a sua escolha: a possível morte do gato seria um 

alerta claro de que tal feito era uma tolice. Annie colocou o gato no barril: a criaturinha 
miava, chorosa. — Podem fechar! — disse Tussy. Como um pequeno Moisés, o gato, 
dentro do barril, foi arrastado para o rio, puxado pela força da corredeira.

— Até loguinho! — A frieza de Annie não me assegurava. Me senti como aqueles 
tipos que afogam ninhadas de gatinhos inocentes dentro de sacolas. Tussy analisava o 
trajeto. — Bicho descendo não faz sucesso. Lembram do caso das, ahem, “feras selva-
gens” há uns anos? — Um de seus homens riu, talvez para mostrar que entendeu a 
referência. — É cada uma…     

Em instantes, o barril desapareceu de vista. Restava descobrir o que havia acontecido. 
Descemos até a parte americana do rio, fazendo o caminho até a piscina da Ferradura. 

Encontramos o barril preso numas pedras, junto a um redemoinho. Para minha 
surpresa, e certo orgulho também, estava intacto. Quando seus homens o trouxeram à 
terra firme, Annie foi até o barril e retirou sua tampa.

— Está dodoizinho! — Ela enfiou os braços no barril, e retirou o bichano. Estava 
vivo, só com um corte em sua cabeça. — Mas vivinho, meu filhote. — Todos, exceto eu, 
comemoravam. 

— Vamos avisar à imprensa —  disse Tussy. — Esse barril vai valer ouro! Eu vou 
f icar rico!     

Meu medo se confirmava: Annie Edson Taylor iria sim descer pelas cataratas 
da Ferradura.

O dia havia chegado. 24 de outubro, uma quinta-feira. Foi uma noite ansiosa para 
mim: dei tantas voltas em meu quarto de hotel que devo ter caminhado até Bay City. 
Apesar do cansaço, dormi com dificuldade.

Nunca em minha vida eu havia visto uma comoção tão grande. As margens do 
Niágara estavam cheias. Curiosos se aglomeravam, alguns com guarda-chuvas, e outros 
sob estranhas cobertas de material impermeável. Fazia um friozinho, sim, mas era um 
lindo dia de sol. O “Donzela da Neblina” deslizava pelas águas. Seria o responsável pelo 
resgate, bem-sucedido ou não.     
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Nosso grupo iria se dividir. Para isto, Tussy convocou uma reunião, em um 
mirante longe  da agitação. Sobre uma toalha azul e branca, com pinturas de passarinhos, 
gaios-azuis, canarinhos e pica-paus, estavam cestas de piquenique, uma garrafa de cidra 
e uma bolsa preta. Perto de Tussy, usando suas roupas impecáveis e sua boina surra-
da, e de Annie, toda vestida de preto, com um imenso chapéu, todos nós estávamos 
mal-vestidos: seria dif ícil competir com eles.

 – Hoje — disse Tussy — é uma data muito especial. Alguém sabe dizer o porquê?     
 Levantei a mão.
— A descida das cataratas? —
De uma das cestas, Tussy retirou um pequeno bolo coberto de nozes, com uma peque-

na vela em cima. Annie ficou vermelha, e escondeu seu sorriso com a mão. 
— Você se lembrou! — ela disse. Tive a presença de espírito de puxar o coro: “Ela é uma 

boa companheira…” e aplaudimos. —  Tussy, meu caro. Minta para a imprensa que eu faço 
quarenta e três! Quarenta e três, ouviu? — Eu ri. Ele concordou com a cabeça, sério.  

—  Leon, o que acha de se juntar a nós no “Donzela da Neblina”? — Tussy me 
perguntou. — Afinal de contas, você representa a tanoaria — Era um passeio caro, 
mas a ideia era animadora. Afinal, eu queria ver a descida desta vez. Concordei.

— Esplêndido. Eu irei no barril. — A piada de Annie me surpreendeu e rimos todos. 
A alegria durou pouco. Alguns dos homens de Tussy olharam para trás: a polícia 

estava chegando. Um policial, de chapéu e farda castanhos, liderava o grupo. Era 
um baixinho atarracado, de nariz queimado de sol, se aproximando aos berros de “este 
evento não irá acontecer!”. Annie ergueu o queixo. Tussy tomou a frente da situação:

— Deve haver algum mal entendido, oficial… está tudo pronto e de acordo!
— Ordens do chefe de polícia. — O policial continuou, erguendo o tom de voz. — Se 

esse desrespeito continuar, vão todos presos! Basta de mortes no Niágara.
— Senhor oficial... nada disso é inédito ou especial. Tudo é absolutamente seguro! 

Garanto ao senhor e ao respeitável chefe de polícia. — Tussy se curvou.
— Melhor que seja — O policial batia o cassetete contra a própria mão. — Pois 

se essa velha aí morrer, todos vocês serão cúmplices de um crime. Quem fez o evento, 
quem incentivou, quem fez o barril… todos vocês! — Ele apontou para todos nós; 
por um instante, olhou em meus olhos. Será que ele sabia que eu representava a Com-
panhia? — Se ela morrer, que f ique claro: será um homicídio. Vocês vão fritar na 
cadeira elétrica, um por um!

— Não terá crime nenhum, ninguém vai morrer. Palavra de um cavalheiro! — Tus-
sy sorria, cínico. — Estamos à disposição das autoridades. Pode confiar! — Ele apoiou 
a mão em meu ombro. E como eu quis dar um tapa na mão dele naquela hora!

O grupo de policiais foi embora em marcha. Aguardamos que eles ganhassem dis-
tância para continuarmos.

— Isso é verdade? — perguntei a Tussy. —Podemos ir parar na cadeira elétrica?
— Relaxe, meu garoto. Isto é uma bravata. — Tussy me deu um tapa nas costas. — 

Seria no máximo homicídio culposo. Ela não vai ser a primeira a morrer no Niágara. — 
Ele parou por um instante. — Digo, ela não irá morrer! Pode confiar!
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Tussy abriu uma das cestas de piquenique. Annie mantinha a pose de sempre; eu 
estava com medo. Mais do que qualquer preocupação com as ameaças da polícia, temia 
por sua vida. Como é que ela não tinha medo? E se tinha, como não demonstrava?

Falaria com ela antes que subisse até a parte canadense. Eram quase três da tarde: os 
policiais nos atrasaram. Precisaríamos do máximo de luz do dia possível. Me afastei um 
pouco do grupo; Tussy conversava com seus homens, entre bocadas no bolo de nozes, 
e gesticulava como se segurasse um grande barril. Quando notei que Annie admirava as 
cataratas ao longe, decidi abordá-la. Contei até três para não perder a coragem, e fui.

— Sra. Taylor, com sua licença? — Ela virou o pescoço e olhou para mim, de 
canto de olho. — Posso lhe fazer uma pergunta? — Ela acenou com a cabeça. — A 
senhora tem certeza de que quer fazer isso?

— Absoluta. — A resposta foi imediata.
— Mas… por quê? 
— Pela fama, meu rapaz. Ou melhor dizendo, pela fortuna que trará. —  Ela 

respirou fundo. — Eu sei dos riscos. Eu sei das mortes. Para cada aventureiro que 
vive, tantos outros perecem. Não são só os “destemidos” que perdem suas vidas no 
Niágara. Preciso lhe explicar em detalhes?— Sacudi a cabeça. O Niágara era um rio 
como qualquer outro. Annie prosseguiu. — Sei o que estou fazendo. Não tente con-
vencer-me do contrário. —  Ela tirou seu chapéu. Perceber o quão grisalhos eram 
seus cabelos só aumentou minha preocupação. — Você é muito novo. Já enfrentei 
coisa pior. Poupar-lhe-ei de histórias chorosas. Se quiser saber, vai ter que ler o meu 
livro… que ainda irei escrever. Fique tranquilo.

— Eu sei que a senhora já se decidiu, e não tentarei dissuadi-la de sua ideia, mas…
— Meu rapaz. Deixe-me perguntar uma coisa. — Annie tinha lágrimas em seus 

olhos cinzentos. — Você já conheceu a pobreza? — Não, e mal poderia imaginá-la: 
minha vida era humilde, sim, mas não poderia me queixar. — Pois bem. E eu, tampouco! E 
jamais, ouça, jamais irei conhecer!— Sua voz, rachada e esganiçada, estava com um ímpeto 
que eu ainda não conhecia nela. — O plano dará certo. Garanto a você. 

Ela estendeu a mão em minha direção: a apertei. A dela estava f irme e quente. 
Tussy tossiu. Ele devia estar ouvindo tudo. 

— Sra. Taylor, é quase hora. O barril está preparado. A senhora está pronta?     
— Quase. Falta uma coisinha apenas. — Ela caminhou até sua bolsa, que estava 

junto das cestas de piquenique, e apanhou algo. — Não posso viajar sem meu com-
panheirinho. O Senhor Coração! — Ela estendia uma almofadinha, de um rosa desbotado, 
em formato de coração. — Agora sim estou pronta.

Pouco tempo depois, Annie e o barril foram levados rio acima, na área industrial. 
Juntei-me à tripulação do “Donzela da Neblina”. Minha capa de chuva não adiantava 
nada: estava encharcado, morrendo de frio, e só conseguia pensar em como deveriam 
estar as coisas dentro do barril. 
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O “Donzela da Neblina” rodava na parte baixa da queda d’água da Ferradura. A 
água das cataratas caía com violência: era possível ver pequenos arcos-íris em sua névoa. 
Havia muitos turistas nas margens do rio, nos mirantes, nas escadarias. Todos vestidos 
em roupas de frio, e tentando se manter secos sob capas de chuva coloridas e imensos 
chapéus. Todos se aglomeravam, ansiosos por notícias do barril, ou, mais ainda, para 
vê-lo despencar. 

Eram quatro e vinte da tarde: alternava meu olhar entre o relógio de Tussy e as 
águas brancas da Catarata da Ferradura. Se os planos estivessem corretos, se os cálculos 
estivessem certos, se nada houvesse acontecido com o barril, se, se...

De repente, na parte central da Ferradura, surgiu um pontinho de madeira. 
Apesar do rugido das águas, era possível ouvir os suspiros e os gritos dos turistas, 
num burburinho agudo e crescente. 

Mãos se erguiam e apontavam para a queda d’água: era o barril! E lá estava ela, na 
beira do precipício, prestes a cometer a maior loucura que alguém já vira. O barril 
boiava rente à borda, girando e balançando, e antes que pudéssemos compreender, ele 
despencou. Em um instante, sumiu de vista, entre as águas brancas da Ferradura.

Era nossa missão resgatá-lo, e já. Cada segundo em que ele passava longe da superfície 
era uma eternidade para mim. Por quanto tempo ela teria ar? Será que ela conseguiria 
escapar do barril? E se as pedras o tivessem estourado? Seria eu um cúmplice na morte 
de uma inocente?

Eu não tinha nada além de meus olhos para procurar. Qualquer pedaço de madei-
ra poderia ser o barril, ou seus destroços. Nossa busca ansiosa era um divertimento para 
os turistas. A névoa, as águas e os gritos dos espectadores tornavam tudo mais difícil. 

Foi quando, junto a uma grande pedra, pude enxergar algo. Um tronco? Ou pior: 
um cadáver?

A tripulação entrou em comoção. O barco navegava até a pedra: a perdi de vista por 
um instante, em meio aos empurrões dos curiosos. Entre seus gritos indistintos, de “ali, 
ali”, gritava o apito do vapor. 

O objeto dançava para cima e para baixo, entre as águas brancas e a neblina. De 
repente, alguém deu um grito: “é o barril!” Ele pulava e sacudia; um redemoinho 
puxava-o para baixo.

A tripulação do “Donzela da Neblina” se mobilizou para o resgate. Com uma vara, 
engancharam o barril por uma de suas hastes. Assim que estava perto o suficiente, os 
homens o puxaram para a rocha. Estava intacto: se tudo desse errado, ao menos, Annie 
poderia ter um enterro digno. A válvula estava fechada. A tampa do barril não se 
soltava. Annie não respondia às batidas, ou ao ser chamada pelo nome.

E então, após um gesto violento e o esforço de vários homens, a tampa se abriu. 
Não tive coragem de olhar lá dentro — ninguém teve. E de repente, em meio 

ao silêncio, uma mão se ergueu.
— Ela está viva! — Annie erguia seu braço, trêmulo, quase como em um aceno. A 

multidão, de longe, urrava. O “Donzela da Neblina” tocava seu apito. Ela estava viva!
— Esse barril vai valer ouro! Eu vou ficar rico! — Tussy saltitava.
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Annie precisou do auxílio de três homens para sair do barril. Naquele momento, 
não pude enxergar nada da sua força e da sua coragem. Era uma velhinha, trêmula, 
frágil; seus cabelos estavam grudados em sangue. Junto ao peito, segurava a almofadi-
nha de coração.

Puxada pela mão, ela cruzou a tábua, improvisada como ponte, com a leveza da 
bailarina que era. Estava ferida, sim, mas estava a salvo. E seu sonho foi realizado: ela foi 
a primeira pessoa a descer as cataratas do Niágara, e viveu para contar a história.

Flashes de fotografia nos ardiam os olhos. Um repórter nos abordou: “Sra. Taylor! 
Parabéns pela façanha! Uma palavrinha para o ‘New York Times’?”

— Não façam isso. Nunca mais façam isso — ela repetia, o sangue escorrendo por 
sua testa.

— Então a senhora não irá repetir o feito?
— Nunca mais. Nunca mais. Prefiro que um canhão me exploda!

E assim encerro essa história: fecho este relato em seu maior momento. A sra. Annie 
Edson Taylor realizou seu sonho e, após uma noite sob cuidados médicos, estava ótima: 
no dia seguinte, estava cheia da força e da pose de sempre. Mas, se seus planos de descer 
as cataratas do Niágara foram bem sucedidos e seu feito lhe deu a fama a qual almejava, 
seus planos de fortuna foram frustrados.

Sinto dizer que a Sra. Taylor não levava jeito para celebridade: além de ser um 
tanto rude, elencar seus possíveis defeitos — a voz esganiçada, a idade avançada, a 
postura professoral — não faria jus ao principal motivo de seu fracasso comercial. 

— Ele roubou meu barril! — A sra. Taylor entrou em meu escritório sem avisar. 
— O Tussy roubou meu barril!— Antes que eu pudesse tranquilizá-la, pedir algum 
detalhe, ou dizer alguma platitude, ela disse: — Preciso de um de seus melhores barris. 
Eu irei descer as cataratas do Niágara!     

Tentei pensar numa resposta coerente. Mas tudo que eu consegui dizer foi:
— A senhora tem certeza que quer fazer isso? De novo?



65

Nesta edição, trazemos uma receita inspirada no conto Peixe também Dragão, 
imaginando o que os personagens comeriam na Praia do Peixe: uma simples posta de 
Pescada Amarela, empanada na farinha de mandioca e frita na banha de porco.

A mandioca é um dos ingredientes mais característicos da culinária brasileira, 
importante não só pelo seu valor gastronômico, mas também pela importância cultural 
e histórica. A raiz era essencial na alimentação de povos indígenas e dos invasores portugue-
ses, assim como a produção de sua farinha, servindo de sustento para esses grupos 
durante o período da colonização.

A farinha de mandioca cumpria essa função de sustento por ser rica em carboidratos, 
que são convertidos em glicose e servem de combustível para todos os processos do 
nosso organismo, tornando-a uma fonte rápida de energia. Além disso, a raiz também 
era de fácil plantio, portanto eram abundante e de baixo custo.

Também conhecida como macaxeira ou aipim, a mandioca é extremamente versátil 
e pode ser aproveitada em sua completude, das folhas até a própria raiz em si, algo que 
os indígenas brasileiros já dominavam muito antes da chegada dos portugueses nessas 
terras. Pilões com vestígio de moagem da mandioca datam de pelo menos dois mil anos. 
E apesar da industrialização, diversas casas de farinhas familiares, rurais e artesanais 
funcionam até hoje na transformação de mandioca em farinha.

Durante o período colonial, a farinha de mandioca era parte da alimentação 
dos escravizados e dos trabalhadores rurais, além de compor também a dieta 
dos viajantes portugueses. Nesta mesma época, misturava-se farinha de mandioca com 
farinha de peixe seco para prolongar a vida útil do ingrediente.

Receita
Ingredientes
· Posta de Pescada Amarela
· Farinha de mandioca crua grossa
· Banha de porco para fritar
· Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo
1. Temperar o peixe com sal e pimenta
2. Empanar os filés na farinha de mandioca em ambos os lados. A própria umidade 

do peixe fará a farinha grudar no peixe.
3. Frite-os em banha quente até ficarem dourados. 
4. Deixe-os descansar em papel toalha para absorver o excesso de óleo.
5. Servir com limão.
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busca do sonho antigo: escrever ficção histórica. Entu-
siasta da amizade, acredita no poder transformador da 
jornada.
Twitter: @afuturas
Instagram: @aguasfuturas
Facebook: Amanda Futuras 

Benjamim Franco, “A queda da sra. Taylor”

Benjamim Franco é técnico em informática e his-
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Twitter: @lis_bitt
Instagram: @lisquercafe
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escreve, compõe, gosta de acordar tarde e observar 
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Twitter: @moacirfio
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Lista de gatilhos

Peixe também dragão: 
· pessoas escravizadas
· racismo
· menção a tortura
· animais mortos (peixes)

No mar, ele sempre ganha:
· sugestão de racismo

Cemitério d’água: 
· morte
· sugestão de suicídio
· afogamento

Atalaia dos cegos: 
· pessoas escravizadas
· racismo

A queda da sra. Taylor: 
· sangue
· maus tratos de animais (breve)
· etarismo
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