
As ondas pareciam montanhas 

As ondas pareciam montanhas, de uma lividez esverdongada, que nos queriam 

tragar. Não se podia, por mais cordas que estendessem para os marinheiros se 

agarrarem, caminhar de um lado ao outro. Qualquer objecto mal amarrado ou 

acondicionado andava deslizando e marrando com o que encontrava. Sairmos da nau 

era coisa impossível.  

(…) as vagas desencontradamente ora nos alevantavam às nuvens ora nos 

desciam aos abismos arenosos. Andavam fora de si não só os passageiros, com 

doloridos gritos e lamentações, mas também marinheiros e oficiais, homens tão 

experimentados no mar.  

O que me dava mais pena era ver meu companheiro jazer em contínuos 

desmaios e quando tornava a si, abraçar-se a mim e pedir-me a confissão. Foi terrível 

a noite. Atribulados e cansados, ao romper do dia, com o vento soprando cada hora 

com mais ruidosa fúria, vimos surgir do esverdinhado do mar e das nuvens que nele 

assentavam o vulto negro e enorme de uma nau veneziana. Aproximava-se com 

incrível rapidez aquela negra sombra e com ela os lancinantes gritos que ao passar 

deixou em farrapos pelo ar, num turbilhão que parecia um inferno. Mostrava-se o mar 

cada vez mais enfurecido e o chuveiro era intenso. Sobrelevava o nosso próprio perigo 

o espanto e admiração de ver coisa tão horrenda: aquela massa enorme afastar-se a 

correr para ir esfrangalhar-se num estrídulo e pavoroso fragor, que estrondeou acima 

dos uivos do vento e do rebentar das ondas, na penedia junto de terra.  

Sem sabermos que cuidar nem que dizer, ficámos por momentos especados, a 

respiração suspensa, boquiabertos, atónitos, o coração a bater fortemente, e o nosso 

assombro aumentou ao vermos o mar começar a aquitar, o vento a calar, o chuveiro a 

cessar e o céu a aclarar. Eram quase dez horas do dia.  
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