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“Fico imaginando quanto frio, quanta 
solidão você vai passar, quanto medo. 
Medo, meu irmão, a gente passa por isso. 
Acho que o grande “corajoso” é aquele 
que tem plena consciência de seu medo,  
e, sendo esperto, sabe administrá-lo”.

De Hélio Setti para Amyr, em carta 
escrita “para ler navegando”.
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O PIOR LUGAR DO MUNDO 
À DERIVA
COMANDAR E CEDER
BREVE ESTÁGIO NO INFERNO
OURO DE MINA
DOSSIÊ AMARELO
ONDE ELES MORAM
SAINDO DO QUINTAL
UNHAS E DENTES
UM ERRO NA PERGUNTA
PERIGOSA CALMARIA
UM ANO, UMA VEZ NA VIDA
MEU REINO POR UMA CANOA
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O PIOR
LUGAR DO
MUNDO

Vista aérea da baía de 
Jurumirim, em Paraty.
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pedaço de areia de onde saíra, em frente à casinha que não tem 
luz elétrica nem estrada que dê na cidade. Poderia estar voltando 
de uma ida ao centro de Paraty, mas desembarcava depois de 642 
dias e 27 mil milhas percorridas, mais que 50 mil quilômetros. 
Nada havia mudado. Andei pela fachada e encontrei a mesma 
janela. Quebrada.

Fiquei estarrecido. Bio só podia ter morrido. Fui andando 
até a casa dele, sem tirar as botas de neve que usava há 72 dias.  Ele 
não estava em casa. Perguntei ao seu cunhado: “Reginaldo, onde é 
que está o Bio, ele morreu?” “Não senhor”, ele respondeu sorrindo, 
dizendo que o Bio tinha saído para pescar. “Mas então porque ele 
não consertou a janela? Eu pedi faz quase dois anos!” Com a maior 
inocência, e até certo ar de ingenuidade, ele tentou me explicar:          

— O senhor não vai acreditar, seu Amyr, mas é que não 
deu tempo!

Quando ouvi Reginaldo na tarde mansa de Jurumirim, 22 
meses e um mundo depois da noite da partida, ficou cristalina a 
certeza de que a única coisa que não podemos resgatar é o tempo, 
e o lugar mais perigoso onde eu já pisara era Paraty.

Já estava escuro e chovia, quando saí da casinha na baía de 
Jurumirim, naquela última noite do ano. Não era um bom dia para 
partidas. Eu estava tenso, com medo, aquela mistura de nervosis-
mo e excitação que acontece quando a gente sai para uma longa 
viagem. É uma ansiedade não apenas em relação ao que vai aconte-
cer, mas ao trabalho que foi feito. E eu havia me preparado duran-
te cinco anos, construindo o Paratii, com autonomia de quarenta 
meses para estadias na Antártica. Preferia partir sem me despedir, 
mas fui surpreendido pelo Bio, o rapaz que cuidava da casa.

Não quis dizer que estava deixando o Brasil naquela noite. 
Ele podia fazer uma cena, pedir para eu trazer uma lembrancinha, 
ou um aumento. Não gosto de despedidas. Assim, só pedi ao Bio 
que no dia seguinte consertasse a janela quebrada da cozinha. Ele 
disse que era sexta, que iria pescar. Então no sábado, falei. Respon-
deu que tinha que ir para a igreja, no domingo também. Percebeu 
minha irritação e jurou, jurou pela mãe, que na segunda-feira a 
janela estaria consertada. 

Retornei quase dois anos depois. Um inverno inteiro na 
Antártica, uma temporada completa no Ártico. Saltei no mesmo 



MESMO AS IDEIAS MAIS ABSURDAS 

PODEM SE TORNAR FACTÍVEIS – SE VOCÊ 

SE COMPROMETE A DESTRINCHAR CADA 

PEDAÇO DO CAMINHO. PARA O NAVEGADOR, 

ESCRITOR E EMPRESÁRIO AMYR KLINK, 

HOMEM QUE DEDICA SUA VIDA À PROSAICA 

ATIVIDADE DE SE DESLOCAR SOBRE OS 

OCEANOS, NÃO HÁ TEMPO A PERDER. 

SORTE É ALGO QUE A GENTE CONSTRÓI, A 

VIDA É CURTA PARA REPETIR CAMINHOS. 

ESTE É UM LIVRO SOBRE A ESCASSEZ, O 

MEDO E A NOSSA MISTERIOSA CAPACIDADE 

DE REALIZAR, COMEÇAR E CONCLUIR, 

FAZENDO O MÁXIMO COM O MÍNIMO.


