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 Antes de o               tornar-se um navio 

fantasma, tripulado por pavorosas assombrações, 

sua aparição nos mares, geralmente saindo da 

névoa, como se estivesse deixando os portões do 

inferno, já era o suficiente para aterrorizar os mais 

corajosos marinheiros de sua época. O              era 

mais do que um brigue pirata. Era um predador   

dos mares, que não se contentava em tomar 

riquezas das outras embarcações. A fama de navio 

maldito acompanhou-o, mesmo quando sua carcaça 

já deveria estar apodrecendo, no fundo de alguma 

fossa submarina — a não ser que a

 estivesse condenado a vagar sem rumo nem porto 

de chegada. E tudo porque, tanto quanto de ouro e 

joias, os piratas do               gostavam de fazer

correr sangue. 

Cérbero

Cérbero

Cérberolenda fosse verdadeira, e o 

Cérbero
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O dono da casa ain da ber ra va rai vo so, da ja ne la, e o so la-
do das bo tas dos mi li cia nos, ecoan do nas pe dras da rua, pa re cia 
cada vez mais pró xi mo. Jo nas en ro lou no pes co ço as lin gui ças 
que ha via aca ba do de rou bar e, ao do brar a es qui na, sal tou um 
muro, para den tro do jar dim de uma casa, re zan do para não 
ha ver um cão de den tes ar re ga nha dos a sua es pe ra. 

Os mi li cia nos pas sa ram as so pran do seus api tos — al guns já 
tra ziam as es pa das de sem bai nha das. Com o co ra ção dis pa ra do, o 
ga ro to ten ta va de ci dir ra pi da men te o que de ve ria fa zer:

— Que azar! O dono da casa acor da, a guar da apa re ce bem 
na hora... Mal di ção! 

Ou vi ra boa tos so bre as quei xas dos mo ra do res da ci da de con-
tra pe que nos fur tos, rea li za dos de ma dru ga da. Cal cu lou que, logo, 
ou tros mi li cia nos o es ta riam ca çan do, atraí dos pe los api tos.

— E não vai ser com esse co lar de lin gui ças que vou con-
se guir es ca par! — la men tou Jo nas.

Es ta va fa min to.  Afli gia-o ter de aban do nar aque las lin gui-
ças tão chei ro sas. Mas, se fos se pego com elas, não te ria como 
se li vrar de ser pre so.

O medo dos ca la bou ços de Pa raty fa lou mais alto do que a 
fome. Já es cu ta ra mui tas his tó rias so bre in fe li zes, tran ca dos nos 
sub ter râ neos da guar ni ção da ci da de, e que aca ba vam es que ci-
dos, es pe ran do jul ga men to. A maio ria mor ria sem nun ca mais 
ver a luz do sol. E mui tos eram pre sos por cri mes não mais 
graves do que o de Jo nas: rou bar co mi da.

7
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Quando os apitos se distanciaram um pouco, Jonas alçou-
se por sobre o muro. Com um suspiro, largou as linguiças 
amontoadas no chão e, cautelosamente, passou para o outro lado.
Começara a chuviscar — o garoto sentia frio. Seu casaco velho, e 
já um tanto apertado, não era suficiente para agasalhá-lo. Mal deu 
alguns passos, escutou o barulho de outra patrulha de milicianos, 
chegando em sua direção:     

— Es tou di zen do! Que noi te! Que noi te! 
Cor ren do na pon ta dos pés, o mais si len cio sa men te que 

po dia, Jo nas al can çou a en tra da de uma vie la, mais abai xo.  Atra-
ves sou-a ra pi da men te, sem pre olhan do para trás, ten tan do ver 
se era per se gui do...

Jus to quan do saía em uma rua mais lar ga, e já ia co me çar 
a res pi rar ali via do, deu de cara com três mi li cia nos que re vis ta-
vam um ma ri nhei ro em bria ga do. 

— Pa ra do! — or de nou-lhe o mi li cia no. 
Jo nas não con se guiu con ter um so lu ço as sus ta do. Os sol-

da dos vol ta ram-se para ele, ir ri ta dos. O ga ro to obe de ceu; a não 
ser pela tre me dei ra que co me ça va a to mar conta de suas per nas, 
não con se guia me xer ne nhum mús cu lo. 

— Que pres sa é essa? — per gun tou o al fe res, no co man do 
da pa tru lha. — Um pir ra lho da sua ida de de via es tar em casa, 
ago ra... Ou você não tem casa? É um va ga bun do?

— Não, se nhor! — mur mu rou Jo nas. 
— Não, o quê?
— Não sou um va ga bun do. Te nho casa, sim, se nhor! — 

men tiu. 
— E o que está fa zen do na rua?
— Mi nha mãe...
— O que tem ela? — O al fe res pa re cia que não iria lhe dar 

tem po para in ven tar uma des cul pa. Mas o ma ri nhei ro de ti do, 
que ba lan ça va so bre os pró prios pés como se es ti ves se se equi-
li bran do so bre uma cor da sus pen sa no ar, deu a Jo nas uma ideia 
sal va do ra:

— Mi nha mãe está em casa, sim, se nhor, e mui to preo cu pa-
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da com meu pai. Ele cos tu ma fi car até tar de ali, na Ade ga do Tejo, 

de pois vol ta para casa bê ba do. Daí, como está cho ven do, mi nha 

mãe fi cou com re ceio que ele leve um tom bo e se ma chu que e...

— Che ga! — ber rou o al fe res. E Jo nas en go liu o pró prio 

fô le go.

Os três mi li cia nos con ti nua ram en ca ran do Jo nas, por 

al guns ins tan tes. Até que o al fe res deu de om bros e or de nou:

— Ele pode ir! 

Como se Jo nas ti ves se dei xa do de exis tir, os mi li cia nos 

vol ta ram toda sua aten ção para o ma ri nhei ro. O ga ro to pre ci sou 

de mui ta for ça de von ta de para que as per nas lhe obe de ces sem 

ou tra vez. Fa zia mais de um ano que vi via por sua pró pria con ta, 

na ci da de, mas nun ca pas sa ra por um aper to des ses.

“Tan tos guar das na rua só por cau sa de uns pou cos pães 

du ros numa noi te, um pe da ço de tou ci nho nou tra. E logo hoje, 

quan do con si go aque las be las lin gui ças...”, la men tou. 

O es tô ma go doía-lhe de fome, e ele não con se guia se 

con for mar, pen san do que os do nos da casa onde se es con de-

ra te riam uma bela ceia à sua cus ta. Mas sa bia que, se fi cas se 

ali pa ra do, re moen do pen sa men tos, os mi li cia nos iam ter mi nar 

des con fiando. Pro cu ran do ca mi nhar mais de va gar, afas tou-se, 

en fim, em di re ção à Ade ga do Tejo. 

Jo nas cos tu ma va apa re cer sem pre na Ade ga. Um ou ou tro 

fre guês, ven do o ga ro to pa ra do num can to, aca ba va lhe ofe re cen-

do al gu ma coi sa para co mer. Só que a maior par te dos fre quen-

ta do res não era tão amis to sa. Jo nas ha via apren di do, de pois de 

le var vá rios ta pas en rai ve ci dos, que não de via se apro xi mar das 

me sas se não fos se cha ma do. Ali tra va vam-se con ver sas re ser va-

das, en tre ma ri nhei ros de as pec to fe roz. Isso sem con tar os que 

be biam so zi nhos, como se es ti ves sem com ódio do mun do. 

O am bien te da Ade ga era bas tan te en fu ma ça do. Os ma ri-

nhei ros des car re ga vam seus ca chim bos fu rio sa men te, e ha via 

ain da os can deei ros que quei ma vam óleo de ba leia, dei xan do no 

ar um chei ro pe sa do, algo en joa ti vo. 

Jo nas, como sem pre, en trou e foi di re to para o fun do do sa lão.
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— Mais azar! — re cla mou. — Nin guém co nhe ci do esta noi te!

Na ver da de, na Ade ga do Tejo, como se fos se um acor do 

que se apren dia ra pi da men te a res pei tar, nin guém era pro pria-

men te co nhe ci do. Ou me lhor, era pe ri go so co nhe cer os ou tros. 

A mi lí cia pas sa va por lá de vez em quan do, in ter ro gan do, exi gin-

do in for ma ções.  A me lhor res pos ta era sem pre:

— Não me lem bro! Não sei de quem se tra ta!

Al guns fre gue ses que des res pei ta ram o tal acor do já 

ha viam sido en con tra dos com a gar gan ta cor ta da, es ti ra dos no 

beco atrás da Ade ga, como um avi so cla ro so bre qual ha via sido 

o mo ti vo do as sas si na to. 

De qual quer for ma, a Ade ga fi ca va aber ta até o ama nhe cer. 

Pelo me nos naquela noite Jonas estaria protegido do frio. Foi o 

que pen sou:

“Me lhor do que dor mir por bai xo das pe dras, na praia!”

Uma es pé cie de cova, for ma da pe las pe dras, era a casa de 

Jo nas. No mais, o que ti nha de seu, as rou pas do cor po e um 

ca ni ve te en fer ru ja do, le va va con si go. Mas, pelo me nos, a cada 

ma nhã, ao acor dar, via o mar se abrir dian te dele. E o mar lhe 

tra zia lem bran ças mui to boas...

O pai de Jo nas, an tes de mor rer num nau frá gio, fora ma ri-

nhei ro. O ga ro to per de ra a mãe ao nas cer e era cria do por 

pa ren tes que não se im por ta ram em dei xá-lo para trás quan do se 

mu da ram de Pa raty. Mas, en quan to o pai foi vivo, uma ou duas 

ve zes por ano che ga va com al guns  pre sen tes — o ca ni ve te de 

Jo nas era o úl ti mo que res ta ra — e mui tas his tó rias so bre o mar 

e seus per so na gens. 

Fa la va de ca pi tães he roi cos, que ha viam en fren ta do ba ta lhas 

que não po diam ven cer, mo vi dos por um sen ti men to de hon ra — 

para não en tre gar seus na vios aos ini mi gos.  Fa la va da vida no mar, 

como se uma sin fo nia de an jos acom pa nhas se sem pre o des li zar 

das em bar ca ções so bre as on das. E de tem pes ta des hor ren das, 

de sen ca dea das por de mô nios, ten tan do abrir ca mi nho para do mi-

nar o mun do. Mas, por al gu ma ra zão, o que mais en can ta va a Jo nas 

es cu tar — e ao pai, con tar — eram his tó rias so bre pi ra tas. 
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Ha via se gre dos no pas sa do do pai de Jo nas. Tal vez ti ves-
se ele pró prio sido um pi ra ta, quan do jo vem. Ti nha os bra ços 
co ber tos de ci ca tri zes, so bre as quais os pa ren tes da mu lher 
fa le ci da, que cui da vam de Jo nas, le van ta vam mui tas sus pei tas. 
Pelo me nos, quan do Jo nas lem bra va de seu pai, não o via num 
car guei ro co mum, nem mes mo a ser vi ço de um dos ga leões que 
le va vam o ouro bra si lei ro para Por tu gal, do por to de Pa raty. 
Jo nas acos tu ma ra-se a lem brar de seu pai como se ele fos se um 
dos bu ca nei ros fa mo sos, que tan to o fa ziam so nhar. 

Con ta va o pai que mui tos, mui tos anos an tes, exis ti ra a te mi da 
Ir man da de da Cos ta. Eram pi ra tas tão va len tes que, mui tas ve zes, 
não se con ten ta vam em abor dar na vios em alto-mar. Reu niam-se 
em ar ma das de de ze nas de em bar ca ções e to ma vam de as sal to ci da-
des do li to ral. As ci da des es pa nho las do Ca ri be eram suas ví ti mas 
cons tan tes. Mas che ga ram, também, a atacar o Brasil.

Ha via pou co me nos de um sé cu lo, no ano de 1710, que 
uma for ça de cinco mil pi ra tas de sem bar ca ra na ci da de do Rio 
de Ja nei ro.  Co man da dos pelo fran cês Du guay-Trouin, man ti ve-
ram a sede do vice-rei na do em seu po der por dias, e só se re ti-
ra ram de pois de re ce ber uma for tu na, em ouro, como res ga te. 
Di zia-se que essa fora a vin gan ça do ca pi tão fran cês e de seus 
alia dos, to dos mem bros da Ir man da de, por con ta do en for ca-
men to de um gru po de pi ra tas ocor ri do na ci da de.

“A Ir man da de ti nha seu có di go de leal da de!”, re for ça va o 
pai de Jo nas. “Não se po dia de sa fiá-la sem so frer por isso!...”

E con ta va mais, so bre o com pa nhei ris mo en tre os pi ra tas, 
so bre as ilhas e os re fú gios com que con ta vam para apor tar, 
de pois de me ses, ou mes mo mais de um ano, no mar, e onde 
exis tiam ver da dei ras ci da des pi ra tas, à mar gem de to dos os 
go ver nos, co mer cian do li vre men te mer ca do rias apre sa das:

“Há mui ta ri que za nes ses lu ga res... Mui to ouro, lin das 
mu lhe res, a me lhor be bi da e a me lhor di ver são. Mes mo as sim, 
um pi ra ta de ver da de sen te sau da de do mar, das ba ta lhas — 
quer logo vol tar para seu na vio. É lá que são reis! É lá que as leis 
são fei tas por eles, e não há quem ve nha ten tar hu mi lhá-los. Pelo 
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con trá rio. São te mi dos.  A ‘Jolly Ro ger’ é a úni ca ban dei ra que 
to dos re co nhe cem: a ca vei ra, com os os sos cru za dos! É o pe sa-
de lo dos po de ro sos, da que les que em ter ra ex plo ram os mais 
fra cos e to mam o pou co que pos suem...”.

— Seu pai de via ter cui da do com o que fala! — aler tou o 
tio, com quem Jo nas mo ra va. — Ain da vão acu sá-lo de pre gar 
con tra a Co roa por tu gue sa e ele vai ser exe cu ta do! Sabe que 
ofe re cem uma boa re com pen sa a quem de nun cia cons pi ra ções? 

Jo nas vi via com medo de que o tio pu des se en tre gar o pai 
à mi lí cia. Quan do re ce beu a no tí cia da mor te dele, ju rou que um 
dia iria em bar car num na vio e per cor rer as mes mas cor ren te zas 
e ven tos que o pai tan to ama va. Por isso, re cu sou-se a acom pa-
nhar o tio, que com prou uma fa zen da no in te rior. Jo nas que ria 
es tar per to do mar...

Na Ade ga do Tejo, ven do aque les ma ri nhei ros to dos, ima-
gi na va se al gum de les te ria co nhe ci do seu pai, quan tos te riam 
na ve ga do com ele, ou cru za do com seu bar co, em meio ao ocea-
no. Pen sa va no sa lão som brio da Ade ga como se fos se o con vés 
de um na vio. Olha va para o teto ven do ve las en fu na das. Só não 
po dia sa ber que, na que la noi te, fa min to do jei to que es ta va, e 
de pois de qua se ter sido pego pela mi lí cia, na que la noi te que 
es ta va con si de ran do uma das mais aza ra das que já ti ve ra, seu 
so nho de tor nar-se ma ri nhei ro iria co me çar a se rea li zar... Mas 
não da for ma como ele de se ja ra. 

Era um tipo mui to co mum de apa re cer na  Ade ga do Tejo. 
Al guém que Jo nas acos tu ma ra-se a re co nhe cer como um da que-
les que se sen ta va so zi nho à mesa, be bia a noi te in tei ra, sem 
olhar para mais nin guém, e não que ria con ver sa. O cu te lo em 
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