
Prefácio

Depois da ilha do Fogo e da Brava existe Tama -
rindo.

Segredo bem guar dado pelo por tu guês que a achou.
Muitas vezes igno rada pelos cri ou los que pre fe rem não
falar dela, embora habite um local bem pró prio dos seus
cora ções.

Ilha ima gi ná ria? Ó meu amigo, faça favor de olhar
bem o mapa. Não vê ali uma ilha quase che gada a
Djabraba? Vê como eu tinha razão?… Bem sei que
alguns car tó gra fos se esque cem de a assi na lar no
mapa, con fe rindo-lhe a impor tân cia de ilhéu.

Mas não é bem assim. Nessa ilha cujos habi tan tes
têm um falar mais pare cido com o Kriolu Kuradu, tam -
bém existe o tri pitxi e as cri an ças comem sukri nha nas
som bras que sobram do sol ao meio dia. Flora, fauna
e modo de viver, em tudo Tamarindo é pare cida com as
outras ilhas cabo- ver di a nas.
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Se falo disto, é por que pre ciso expli car a ori gem
desta his tó ria que Djon nos conta. Não vão os jovens
portugueses fazer uma grande con fu são geo grá fica.

Importava publi car a nar ra tiva deste menino cri oulo
que conheci em 1979, para que a rapa zi ada daqui
fique com uma pequena ideia do ambi ente das ilhas.

É que os por tu gueses andam muito esque ci dos
dos locais por onde pas sa ram…

Se tive rem alguma difi cul dade em enten der as
pala vras estra nhas que vão sur gindo, dei xei, no final
da his tó ria, um pequeno dici o ná rio com curi o si da des,
que pode ser con sul tado.

Bem, se gos ta rem desta his tó ria, sou capaz de me
entu si as mar e con tar outras que por lá escu tei.

Vamos então come çar…

Kusa ke kusa

ki fika kusa

nes mundu 
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omeu nome é João, ou melhor Djon, Djon

di Tareza e Matias, como me conhe cem aqui na Calheta.
Mas o meu nomi nhu, mesmo, é Pinok, pois vem de
Pinóquio, herói de uma his tó ria que as irmãs con tam lá
na esco li nha da mis são. É que por aqui tenho fama de
grande men ti roso.

Mas, afi nal, sou só um menino que gosta de ima gi -
nar coi sas como se fos sem ver dade.

algumas das minhas men ti ras fica ram famo sas nas
redon de zas. Como aquela da tele vi são de Dona Xêpa.

eu explico…
Todas as quintas-fei ras chega o avião da cidade da

Praia com cas se tes de vídeo, con tendo os últi mos epi -
só dios de uma tele no vela bra si leira. então, junta-se o
povo todo em casa de nhu Fininho, antigo emi grante
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na américa, e ele coloca no único vídeo da ilha a his -
tó ria de Dona Xêpa, con tada aos peda ci nhos. Nós fica -
mos sem pre à frente. Sentados no chão, ocu pa mos
pouco espaço. os cres ci dos sen tam-se nas cadei ras,
ficando as mulhe res mais velhas à frente. a cas sete
repete vezes sem conta. acabo por ador me cer no chão
de terra batida até minha mãe me cha mar para casa.

Numa quarta-feira de manhã zi nha, par tia meu pai
para o mar, deu-me uma grande von tade de ver mais um
peda ci nho da his tó ria da velhi nha Xêpa. Mas ainda fal -
tava um dia todo. era tal a von tade que come cei a con -
tar a todos que encon trava, que afi nal, o avião da Praia
che gara mais cedo e que, em breve, terí a mos novela.

o boato alas trou rapi da mente.
Maria conta a Manel, Manel a antónio…
Quando aca bou a faina do mar, ves tiam já os

homens uma camisa melhor e aba la vam ladeira acima,
nas suas bici cle tas, rumo à casa de nhu Fininho para a
cos tu meira ses são tele vi siva. entretido com a pesca
não entendi todo aquele rebu liço…

— Djon, não vai ver Dona Xêpa? — perguntou
Sandrinha, minha irmã, à hora do jan tar.

— Mas hoje tem?

— Tem sim, con tou-me Papai.

afinal sem pre havia… e lá fui cor rendo ladeira acima,
tro pe çando nas san dá lias, tal a pressa que levava. 
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Tinha caído na minha pró pria men tira!
Calculem com que cara ficou nhu Fininho ao ver

toda aquela gente à sua porta para assis tir à tele no -
vela.

agora, o que vos vou con tar não é men tira, não.
Gosto muito de pes car e tenho um can ti nho secreto,

um pouco afas tado do anco ra douro da Calheta, onde
passo todas as tar des depois de sair da escola.

a praia estende-se, com a sua areia negra, até um
ponto onde parece não dar mais pas sa gem. Quando lá
che ga mos, a falé sia faz uma curva e a maré vazia
deixa-nos alcan çar uma peque nina ense ada, lade ada
por rochas novas do vul cão. Fica então à vista uma
enorme pis cina, de fundo escuro e águas tran spa ren tes,
onde não tenho pé.

a maré vazia, de vez em quando, deixa ficar
encur ra la dos peque nos cara paus, que apa nho com o
meu cama ro eiro, colo cando-os em seguida, com muito
cui dado, no meu balde. É que a brankera gosta muito
de pei xi nhos vivi nhos.

espero pela maré cheia. então, escon dido atrás de
uma rocha, lanço a minha linha de mão, com um cara -
pau zi nho agar rado ao anzol, para o meio do fun dão.
Do fundo escuro da lagoa sur gem velo zes vul tos pra -
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