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Para meu pai
– Roberto Bueno –

que me deu esse sentimento 
imenso: o mar.

E também para o meu tio 
Anchyses Carneiro Lopes.

Os dois, da vela.
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No final da história, anotações do protagonista sobre ventos, 
barcos, manobras e detalhes desse tempo de começar. Também 
sobre a vela brasileira nos Jogos Olímpicos.

Trata-se de uma história de ficção baseada em fatos verdadeiros. 
Qualquer semelhança com pessoas reais é mera questão de afeto.

Quanto às anotações do protagonista, realidade comprovada.

Cumpre dizer que, dentre outros feitos, Roberto Bueno foi 
medalha de ouro na vela, pela classe Star, nos primeiros Jogos Pan-
americanos, na Argentina, 1951. E que Anchyses Carneiro Lopes 
ficou conhecido como  Star Lopes por ter  sido o responsável pelo 
desenvolvimento e consolidação da classe Star no Brasil.
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Vela ao vento

Baía de Guanabara. Barcos. Um deles em zigue-zague, vela 
branca aos pés do Pão de Açúcar. Vento. Paisagem carioca bonita 
de se ver.

No comando, o menino de 16 anos quase completos – o 
aniversário seria dali a alguns dias. Pensamentos também em 
zigue-zague. Talvez seja mesmo assim o movimento da alegria: a 
proa contra o vento, uma mão no leme, a outra no controle da vela, 
avançando, e, de repente, o menino mudando de lado no barco, 
ágil, acerta daqui e dali, estica o corpo, as pernas. Vem pendurado 
na borda, fazendo contrapeso. Mãos firmes.

Vem feliz. Faz sol e o mês é junho, o ar mais leve do que no 
verão. Vem feliz porque pensa ter descoberto a saída para convencer 
seus pais. Quer ser atleta, fazer carreira. Não quer velejar apenas 
por lazer. Para ele, velejar é mais. E quando passar da idade para 
competir, como argumenta seu pai, vai fundar o Centro Vélico 
Feroz com escola de vela, aluguel de barcos com ou sem instrutores 
– quem sabe como as bicicletas cor de laranja que se espalham 
pelas ciclovias da cidade, com patrocínio de um banco. Quando 
não estiver competindo, num tempo longínquo difícil de enxergar, 
cuidará desse lugar. Por que não alugar barcos e povoar a Baía 
de velas? Cascos coloridos, velas brancas, a Baía de Guanabara 
infestada de velas brancas. E as águas limpas, despoluídas.

Então volta o barco contra o vento, gira a proa, troca de lado, 
passa por baixo da retranca e segue. A manobra chama-se cambar, 
pensa. Ele próprio há de ensinar turmas e turmas de pequenos. E 
vai ensinar a orçar, esse modo de andar em zigue-zague contra o 
vento. Também ensinaria o jaibe, manobra feita no vento em popa. 


