
 

 

Palavras em vão 

 

 

Um nobre dinamarquês levou muito tempo a regressar ao seu país, depois de uma 

peregrinação à Terra Santa. Na viagem soube de muitas histórias, entre as quais a da morte, 

na costa africana, de um nativo e de um marinheiro português. Aconteceu que, no contacto 

entre eles, as palavras lhes faltaram, e não entenderam os gestos um do outro. Então, em 

movimentos defensivos, mataram-se com as próprias armas. 

 

 

 

Um dia, o cavaleiro teve desejo de ir mais longe, de ir até às terras 

desconhecidas que surgiam do mar. Então resolveu alistar-se nas expedições 

portuguesas que navegavam para o sul à procura de novos países. Veio a Lisboa e 

aí embarcou numa caravela que partia a reconhecer e a explorar as costas de 

África. Seguiram das margens do Tejo para as Canárias, onde pararam alguns dias. 

Depois continuaram viagem, aproximaram-se da terra africana, dobraram o cabo 

Bojador e seguiram, à vista das costas desertas, queimadas pelo sol, sem árvores, e 

sem homens. Junto ao cabo Branco ancoraram o navio num abrigo formado por 

altos penedos.  

Então, homens de pele sombria, envolvidos em mantos flutuantes e montados 

em camelos, vieram à orla da praia negociar com os portugueses. E as caravelas 

continuaram a navegar para o sul, muito para o sul. Uma brisa constante inchava 

as grandes velas e os mastros e os cabos gemiam docemente. Até que, para além 

das intermináveis costas nuas e vazias, sem árvores e sem sombra, surgiram as 

primeiras palmeiras. 

Depois começaram a aparecer espessas e verdes florestas que cobriam toda a 

terra desde as praias brancas até aos distantes montes azulados. E dessas florestas 

surgiram homens nus e negros que embarcavam em pirogas e rodeavam os navios. 



Os marinheiros portugueses traziam ordem de se entenderem com eles. Mas isto 

era difícil. Em geral, as pirogas não chegavam ao alcance dos navios e outras vezes 

mesmo os negros desapareciam entre o arvoredo mal as caravelas ancoravam. 

Então os marinheiros que desembarcavam eram recebidos com flechas 

envenenadas dos homens escondidos.  

Porém, havia paragens onde os africanos e os portugueses já se conheciam e 

negociavam. E às vezes, em lugares da costa onde nunca um navio tinha parado, 

acontecia serem acolhidos com festa e alvoroço. Então, bailando e cantando, os 

negros vinham ao encontro dos navegadores que, para corresponderem ao bom 

acolhimento, bailavam e dançavam também à moda da sua terra. 

Mas o entendimento entre ambas as partes, muita vez, pouco mais avançava, 

pois uns e outros não entendiam as respectivas linguagens e mesmo os intérpretes 

berberes não conheciam a fala usada em tão longínquas paragens. Este 

desentendimento das línguas foi a causa de muitas mortes e combates.  

Assim um dia a caravela ancorou em frente duma larga e bela baía rodeada de 

maravilhosos arvoredos. Na longa praia de areia branca e fina um pequeno grupo 

de negros espreitava o navio. Então o capitão resolveu mandar a terra dois batéis 

com homens para que tentassem estabelecer contacto com os africanos. Mas logo 

que os batéis tocaram na areia os negros fugiram e desapareceram no arvoredo. 

— Talvez tenham tido medo por ver que nós somos muitos e eles são poucos 

— disse um português chamado Pêro Dias. 

E pediu aos seus companheiros que lhe deixassem um batel e embarcassem 

todos no outro e se afastassem da praia. Mas os companheiros acharam este plano 

tão arriscado que não o quiseram aceitar. Porém, Pêro Dias insistiu tanto que eles 

acabaram por fazer como ele pedia e remaram para o largo. O português, mal ficou 

sozinho, caminhou até meio da praia e ali colocou panos coloridos que tinham 

trazido como presente. Depois recuou até à orla do mar, encostou-se ao batel que 

ficara e esperou.  

Ao cabo de algum tempo saiu da floresta um homem que trazia na mão uma 

lança longa e fina e avançava negro e nu na claridade da praia. Avançava passo por 

passo, lentamente, vigiando os gestos do homem branco que junto do batel 

continuava imóvel. Quando chegou perto dos panos, parou e examinou com 

alvoroço a oferta. Depois ergueu a cabeça, encarou o português e sorriu. Este sorriu 

também e avançou uns passos. Houve uma pequena pausa. Depois, num acordo 

mútuo, os dois homens, sorrindo, caminharam ao encontro um do outro. Quando 

entre eles ficaram só seis passos de distância, pararam. 

— Quero paz contigo — disse o branco na sua língua. 

O negro sorriu e respondeu três palavras desconhecidas. 

— Quero paz contigo — disse o branco em árabe. 

O negro tornou a rir e tornou a repetir as palavras ininteligíveis. 



— Quero paz contigo — disse o branco em berbere. 

O negro sorriu de novo e mais uma vez respondeu as três palavras exóticas. 

Então Pêro Dias começou a falar por gestos. Fez o gesto de beber e o negro 

apontou-lhe a floresta. Fez o gesto de comer e o negro apontou-lhe a floresta. Com 

um gesto de convite o marinheiro apontou o seu batel. Mas o negro sacudiu a 

cabeça e recuou um passo. Vendo-o retrair-se, o português, para voltar a 

estabelecer a confiança, começou a cantar e dançar. O outro, com grandes saltos, 

cantos e risos, seguiu o seu exemplo. Em frente um do outro bailaram algum 

tempo.  

Mas no ardor do baile e da mímica Pêro Dias ergueu no ar a sua espada, que 

faiscou ao sol. O brilho assustou o nativo, que deu um pulo para trás e estremeceu. 

Pêro Dias fez um gesto para o sossegar. Mas o outro começou a fugir, e o navegador 

precipitou-se no seu encalço e agarrou-o por um braço. Vendo-se preso, o negro 

principiou a debater-se, primeiro com susto, depois com fúria. Com gritos roucos e 

sílabas guturais respondia às palavras e aos gestos que o tentavam apaziguar. Ao 

longe, no mar, os companheiros de Pêro Dias avistaram a luta e principiaram a 

remar para a praia. O negro viu-os a aproximarem-se, julgou-se cercado e perdido e 

apontou a sua lança. Pêro Dias com a espada tentou aparar o golpe mas ambos 

caíram trespassados. Os portugueses saltaram do batel e correram para os corpos 

estendidos. Do peito do negro e do branco corriam dois fios de sangue. 

— Olhem — disse um moço — o sangue deles é exactamente da mesma cor. 

De bordo veio o capitão com mais gente e todos durante uma hora choraram o 

triste combate. 

O sol subia no céu e aproximava-se o calor do meio-dia. Não sabendo quando 

voltariam a desembarcar, o capitão resolveu não levar para bordo o cadáver de Pêro 

Dias. Os dois corpos foram sepultados ali mesmo, na praia. E com a lança do gentio 

e a espada do cristão, os marinheiros fizeram uma cruz, que espetaram na areia 

entre os túmulos dos dois homens mortos por não poderem dialogar. 

 

Chegado a este ponto da sua narrativa, o capitão flamengo calou-se uns 

momentos olhando o lume. O negociante serviu de novo vinho aos seus hóspedes e 

até altas horas continuaram a ouvir o marinheiro da Flandres contando as 

longínquas viagens, as ilhas desertas, as árvores descomunais, as tempestades, as 

calmarias, os povos misteriosos. No dia seguinte o Cavaleiro disse ao negociante 

que queria seguir por mar para a Dinamarca. 
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