


O homem da praia


Há uma praia que visito sempre que posso. É uma praia sempre deserta, com um 
areal limpo e alisado pela cheia da maré. O ar está sempre fresco, a maresia aviva o 
espírito e faz o corpo corresponder com saltos pelas pedras que a baixa-mar expõe. 
Procuro caranguejos por debaixo das pedras, busco camarões, peixes e estrelas-do-
mar nas poças límpidas e quietas. Tenho outra vez dez, doze anos, não mais. Tudo é 
novo e divertido; simples e catastrófico; fascinante e aventuroso. Na falta da trupe, 
invento tramas diabólicas de aventuras marinhas sem par. Investem devastadoras 
ondas monumentais, correm torrentes de cheia capazes de aniquilar a civilização tal 
qual a conhecemos; salvo populações inteiras dum destino atroz. No fim, partem os 
larotes e os caranguejos sem sequer agradecerem. Ingratos, amanhã brinco aos 
pescadores de arrasto. Nessa praia só o mar fala. A sua voz ressoa, troa aos ouvidos 
dos inoportunos que ousam tentar sobrepor a sua voz à da dele. A princípio pode 
parecer excessiva, difícil de suportar, mas logo o vozeirão cala fundo, tão fundo que 
se funde com a mente. Sara, suaviza, ecoa. Faz-se ecoado que é o mesmo que dizer 
famoso. Tão famoso na nossa memória, tão formoso aos olhos da alma, que o 
reconhecemos em qualquer lado, que o reproduzimos na mente sempre que dele 
necessitarmos. É doce e fresco e enche-nos do seu vazio, da sua amplidão. A água é 
transparente, a areia é fina de um beije claro, contraste perfeito com o cinzento 
carregado das pedras e da sua cabeleira de algas em tons de verde ou castanho 
escuro. Toda a minha vida visitei aquela praia, percorri aquelas pedras, respirei aquele 
ar. É o meu domínio, conheço-a toda. Toda?


Toda não. Um seráfico personagem permanece fora do meu alcance. A meio caminho 
entre o mar e a duna, está sentado um homem. Sentado parece esperar a morte, 
como a pedra onde se senta, meia enterrada na areia, espera, dia após dia, que o mar 
a leve aos poucos, conferindo-lhe assim uma nova existência. Nunca falei com ele. 
Fui crescendo, com aquela praia, dias bons, dias maus, conquistas, perdas, algumas 
irreparáveis, e nunca falei com ele. Quando era miúdo talvez fosse por medo ou 
desatenção. À medida que fui crescendo habituei-me a vê-lo ali, confundia-o com as 
pedras. No futuro que é hoje, dei conta dele. Quis falar-lhe como se de um velho 
conhecido se tratasse, mas cresceu em mim a sensação de que se lá fosse 
cumprimentá-lo ou perguntar-lhe a hora da viragem da maré, ele iria embora e levaria 
a praia com ele. Sei que quase sem querer deixei de contar horas ou dias e passei a 
contar anos. Apercebi-me que ele estava ali há anos, quase tantos como a pedra 
onde se sentava, e resolvi conquista-lo, antes que o mar o levasse. Disseram-me que 
se prestasse atenção ao seu olhar, o veria atento às companhas que partiam e 
regressavam da faina, aos ventos e às marés no seu movimento perpétuo. Como lhes 
contava as idas e o número de homens. Como calculava o peso da captura e fazia a 
média de pescado por cabeça; depois, consoante o quociente, abanaria a cabeça em 
conformidade. Como cheirava o suão e se ralava se os achava atrasados. Como 
empurrava o barco com o olhar caso a maré por si só não fosse suficiente. Se olhar 
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melhor, disseram-me, vai ver que faz mais do que contar, pesar, ralar e empurrar. 
Espera, espera sem cansaço, espera sem esperança. Ganhei coragem; afinal já sou 
um homenzinho. Sentei-me no mocho comido pelas navalhas e pelo ar do mar, 
mandei vir duas taças e sandes de presunto e fiz-me ouvidos a tarde toda. Esta é a 
história do homem da praia.


Há anos, sei lá quantos, quando o homem não ainda era um homem senão na sua 
potência, quando era um ainda menino, brincava na mesma praia, empoleirava-se na 
mesma pedra e fitava o mar com os mesmos olhos. Como todos os miúdos, corria na 
areia molhada, jogava ao carolo, aprendia brincando a arte da pesca à linha. Sonhava 
em ser pescador, partir para a faina, como o seu pai e irmãos mais velhos faziam. 
Estava sempre presente na chegada dos barcos. Saltava de excitação só de ver os 
bois em manobras para trazerem a rede para o areal; uma junta nesta ponta, a outra 
lá mais ao longe. Lentamente, ao longo da linha da maré, convergiam para depois 
começarem a subir na direcção da duna. Quando via o mar a ferver pelo movimento 
desesperado dos peixinhos, que estavam ali estavam no prato, já não se continha. 
Salivava, limpava a boca com o antebraço e gritava; é peixe! é peixe! Todos riam do 
rapazito e diziam à mãe, peixeira filha de peixeira, que aquele daria pescador de 
bacalhau na Terra Nova ou de atum nas águas quentes da Madeira e que ia tirar a 
família toda da miséria com o que em trinta anos de trabalho ganharia, tivesse ele 
essa sorte. Puxava ele mesmo o que faltava para completar o tormento da captura e 
parecia que puxava mais do que os bois. Já sabia quase tudo, as espécies, os 
aparelhos, as técnicas, o calão e os palavrões. Se achava que ainda não sabia isto, 
ou dominava mal aquilo, infernizava com perguntas as folgas dos homens, zoando 
pelo tasco, interrompendo a sueca, a lerpa ou o dominó. Por mais de uma vez foi 
corrido à chapada ou ao pontapé por um pescador, cujo álcool ou azar às cartas, 
encurtara o rastilho da pachorra. Gingava como poucos. Largava no bote manhã 
cedo, ainda o frio do ar e da água lhe mirrava o que pouco que ainda tinha para 
mirrar. Munido de linhas, aparelhos, anzóis e isco, pescava a manhã toda, ora ao 
fundo, ora à bóia. Danava quanta variedade de peixe cruzava aquelas águas. 
Aproveitava a maré para deixar o seu ambiente natural e regressar à praia e à mãe 
que o aguardava. Meia ralada pela ousadia do catraio, que passava horas a fio dentro 
do bote, meia satisfeita pela sua vocação, que cobria o fundo da casca que o 
separava do abismo, aguardava-o com o pregão apostos para caçar o veraneante 
interessado nas coisas típicas da terra.


Chegou depressa o dia de embarcar a sério com o pai e os irmãos. Naquela praia era, 
e se calhar ainda é, difícil haver meninos e quase nunca há rapazes, aqueles seres 
que já aparentam estar cozidos por fora, mas que estão ainda crus por dentro. Saltou 
para o barco mal iluminado pelo petromax e ocupou, sem que lho indicassem, o seu 
lugar; eram quatro da manhã. Quando pelas onze saltou para a praia e passou os 
cabos para serem amarrados aos bois, ninguém, nem mesmo a mãe, o reconhecia. O 
sol matutino lavrou-lhe rugas na testa e nos cantos da boca, o vento alisou-lhe o 
cabelo, o mar aprofundou-lhe o olhar, e as estrelas deixaram-lho a faiscar. A voz, 
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talvez pela humidade, talvez pela aguardente que foi bebericando para combater o 
frio, ganhou corpo e serenou. Logo nesse dia, com o que ganhou, entrou no tasco e 
pediu uma taça, só uma, porque ganhou pouco, era novato e isso de beber sem 
conta era para quem se tinha perdido ou então não gostou do que encontrou. 
Começou, sem que ninguém lhe pedisse o que fosse, a contar como tinha corrido a 
faina. Era uma história que todos conheciam, um relato banal de mais uma pescaria. 
Estivesse-mos no interior e seria como o Zé da Petiz narrar a saga do cebolinho. Mas 
algo na forma apaixonada como a saída tinha corrido e estava a ser contada, as 
correntes que os conduziram, os pesqueiros que soube escolher que, só de ouvir, foi 
como se lá estivesse estado, o lançar das redes, os nós e os sinais, prendeu aqueles 
homens. Quando terminou, todos os pescadores, os lobos do mar, os outros menos 
batidos, um ou dois neófitos como ele, permaneceram em silêncio até que um lhe 
pediu que continuasse, que contasse outra história. Amanhã há mais, disse, sem soar 
triunfante ou paternal. E saiu.


O tempo, a experiência e a destreza fizeram do homem um pescador exímio. Após a 
reforma do pai, passou a comandar a companha de irmãos. Todos encararam esta 
usurpação como algo natural, dado que, andava ainda o pai no barco, e já era ele 
quem escolhia pesqueiros, avaliava marés, antecipava borrascas; igualmente o que 
negociava preços de iscas e cabazes, aparelhos e combustíveis. Depois da tragédia 
com o barco do Zé Russo, de que só um caixote sobrou, obrigou os irmãos, e a ele, a 
vestirem coletes salva vidas e a, no sossego de uma enseada, deitarem-se ao mar, 
barco virado e tudo, como treino para horas mais difíceis. A sua companha era a mais 
bem sucedida. Peixe, muito peixe, graúdo e variado, levantaram, àquela família, o 
jugo pesado do armador. Compraram barco e aparelhos; eram livres. À tarde, 
enquanto se remendavam as redes, calafetavam os barcos ou simplesmente se bebia 
vinho por entre batidas de sueca, o homem contava histórias. Todos os dias contava 
uma diferente. Todas sobre o mar. Todas pintavam quadros, imprimiam fotografias nas 
mentes de quem as escutava. E eram indeléveis. Tu, dizia um, que nem aqueceste o 
banco da escola, como é que tens tantas histórias para contar? Sim, onde estava a 
fonte, qual era a musa? Donde brotava tamanha prosa que, como disse outro, em 
momento único de abstracção comparativa, mais parecia vinho fino a correr em fio da 
pipa. O homem, agora indubitavelmente homem, dizia apenas que o mar lhas 
contava.


Um homem pouco faz ao mar. O mar faz muito a um homem. Anos de mar fazem um 
homem forte e determinado; momentos no mar reduzem um homem a pouco mais 
que um rato. O mar domado é domador; é lavoura invisível, de frutos duvidosos; é pai 
que castiga uma só vez. Do muito que o mar talha nos homens, outro tanto lhes 
depositará, como o construtor que entalha, sulca e aplaina, para depois cobrir de 
madrepérola, ou calafetar e pintar, transformando a massa informe das madeiras 
amontoadas em jóias rudes e barcos e canastras, mas também em tectos, mesas e 
cadeiras. O que é calhau disforme e abrupto, pode o mar, vontade tenha, burilar e 
polir, dar enlevo ao que é pardo, relevo ao que é cavo. Poderia muito bem ser o mar a 
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talhar este homem com as suas histórias. Perguntavam-lhe depois em que altura o 
mar lhas contava, pois que nunca estava sozinho e nenhum dos irmãos as ouvia. 
Nunca respondeu a essa pergunta, ficando amuado como um miúdo. De repelão, 
começava a mandar este e aquele trabalhar e este e aquele para esta ou aquela 
parte. Posso apenas imaginar, sem qualquer certeza, que no mundo não há apenas 
saltos qualitativos, mas também quantitativos que nunca isolamos; que entre a noite e 
o dia não há nenhum momento em que deixou de ser noite e passou a ser dia, mas 
que há pouco era noite e agora é dia ou o inverso. Pois era precisamente nesse 
momento, inexistente para a grei, que o mar contava uma história a quem dela se 
destacava. Posso apenas imaginar que era naquele momento, não antes, nem depois. 
Era num bater de onda no bordo do barco, num peixe que salta, de alegria ou pavor, 
dependendo do lado da rede que encontra, numa rajada de vento mais acentuada, no 
farol que fulge ao longe, na onda que cintila, na estrela que treme, no remo que fere a 
água, na candeia que empardece engolida pela bruma.


Mares diferentes ensinam coisas diferentes a homens diferentes. Ao da Murtosa, que 
o silêncio das imensidões árcticas é falsa calma; ao das Fidji, que o arpão não basta 
para afastar o tigre; ao Nórdico, que há uma cilada atrás de cada onda; ao Caribenho, 
que a fartura dum mar de cristal é ilusória; ao japonês, que toda a tecnologia é pouca 
quando os Kami sopram da China. Mas há uma coisa que todos os pescadores 
aprenderam, seja qual for o professor, que o mar vence sempre, de nada adiantando 
combatê-lo. O homem teria aí uns dez anos de mar a sério. Saíram cedo, muito cedo, 
como de costume. Mar chão, firmamento tão limpo que mesmo sem lua se via quem 
à duna assomava; homem e irmãos preparados para uma madrugada pacata, quase 
de descanso, a tirar fanecas. Não era sempre, mas quando lhe batia e sem saber bem 
porquê, rumava a um pego e à linha, que outra maneira não aceitava, arrancava às 
funduras, gordas fanecas; Trisopterus Luscus que, por via da súbita quebra de 
pressão, visto habitarem entre trinta e cem metros de profundidade, encaravam os 
seus verdugos com os olhos a saltar das órbitas e quase a rebentar. Era já dia, pela 
hora, mas reinava ainda o petromax. Entretido a puxar um e outro peixe, não se 
apercebeu da nuvem negra que veio do sudoeste, a coberto da noite, tão grande que 
lhe tomou o lugar e atrasou a madrugada. Uma rajada maior puxou uma onda que 
sacudiu secamente o barco. Depregaram-se os olhos da captura e, postos no céu 
medonho e no mar barrancoso, bradou: “Larguem tudo!” Um dos irmãos ainda quis 
puxar uma faneca que já vinha pelo beiço mas foi secamente interrompido pelo 
homem “Larga isso, caralho! Hoje morremos todos!” E não disse, valha-nos deus, 
porque deus não era para ali chamado; era entre eles e o mar, e iam morrer.


Mas não morreram. Não morreram ainda que lhes chorasse a mãe, ajoelhada na areia, 
dando tantos murros no peito por quantos filhos quantas mães perderam. Não 
morreram ainda que lhes berrassem as mulheres, agarradas aos filhos pequenos que 
choravam, não a falta do pai, mas o desespero da mãe. Não morreram ainda que lhes 
derramassem copos de vinho, os homens, exaustos de os procurar. Não morreram 
porque sabiam que o mar iria ganhar e porque, mesmo assim, não lhe viraram a cara. 
Sem lutar contra o mar, arrostaram-no, submeteram-se à sua fúria sem covardia. A 
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água entrava e eles a devolviam, a corrente puxava e eles deixavam-se ir, a onda 
subia e eles mostravam-lhe a proa e os dentes. E não morreram… Mas foram ter 
longe, tão longe que passaram dias à deriva; livres do mar os naufragar que, 
reconhecendo o empate, lhes deu boa trégua, estavam agora a travar uma nova 
batalha, com um soez adversário, o seu metabolismo. O mar alto não tem água que 
se beba. Apertavam as gargantas, gretavam as frontes, os lábios, tudo. Tinham fome, 
mas a fome não os matava, matava-os a sede. Ao quarto dia de deriva, já mais para 
cá do que para lá, foram recolhidos por um navio mercante e, dez dias após a 
tempestade, estavam de regresso ao mar.


Há quem diga que o difícil são os dias iguais, os tempos monótonos; que para os 
grandes momentos há sempre forças que se arrancam do mais fundo e mais 
escondido do ser, transformando a comum contabilista ou o vulgar motorista, numa 
Joana D’Arc ou num Ulisses. Padecia o homem da praia, incapaz de ombrear com a 
monotonia. Duplamente precavido, depois do naufrágio, evitava as borrascas, 
passando a cheira-las muito antes de se anunciarem; barco novo e aparelhos do 
melhor que há, deixavam pouco ao sonho e ao amor pelo mar. Tinha a vida em 
cruzeiro; casado, filhos a caminho… Quando um dia, no tasco, lhe disseram que já 
tinha contado aquela história que levava já a meio, retesou cabos, enfunou e traçou 
novo rumo.


Cruzava o imenso atlântico norte em direcção ao Lavrador, seguindo, mais cá, mais 1

lá, o trajecto que Eric – o Vermelho tinha feito 1000 anos antes. Vencido pelo que para 
outros é conquista, a estabilidade e uma certa certeza no amanhã, tomava de frente o 
frio, o sol e sentia o tamanho do navio debaixo dos seus pés; sumiram-lhe dez anos 
do rosto. Enorme foi o salto, do seu bote para o Adélia Maria, um Lugre construído 
nos estaleiros da Gafanha da Nazaré, e que, como mais tarde sentirá na pele, virá a 
consumir-se não muito longe daquele sítio, obrigando os homens a saltar do 
escaldante para o frígido. Recordava o dia em que contou, de chofre, que tinha aceite 
comissão na faina maior. Chorou a mulher, empinando-lhe a barriga; chorou a mãe, 
mostrando-lhe as roupas pretas e o broche do pai e de um irmão que não largava; 
choraram os irmãos, apontando razões que os envergonhariam mais tarde. Ficou 
firme, só, pois tamanho egoísmo para a solidão empurra. Tinha de ser. Para este 
homem, mais um dia igual, seria o último dia findo o qual já não poderia ser salvo. 
Partiu; aprendeu tudo de novo; passou amavelmente de comandante a comandado. 
Nem seis meses depois: Áh mar, prepara-te para falares. Estou pronto! A mudança 
deu ao homem mais do que um novo sentido à sua vida, deu-lhe uma vida nova, mais 
plena e mais arrojada. Excedia-se a cada captura, orientava-se no gelo como um 
inuit, captando as suas subtis variações de tom e o seu ligeiro oscilar e estalar, fazia 
do frio mola para a vontade de ser melhor. Era um homem feliz que deixava saudades 
na praia de cada vez que saía, e que no regresso trazia histórias; histórias de um 
outro mar, um mar enorme, bruto, generoso, feérico e com tanto, tanto para contar.


 Nota: Aqueles que se tentarem a verificar nomes e datas, não o façam. Não o façam que isto é uma 1

história. Faço esta chamada por saber que há quem a tenha dificuldade em compreender precisamente 
isso.
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Quem, como eu, tem da pesca, um conceito puramente desportivo ou mesmo 
fabulado, estranha como pode alguém deixar-se baixar de um lugre de quatro 
mastros, tendo como único escudo contra o mais despótico dos mares, pouco mais 
que uma dúzia de tábuas. E ainda por cima, ter de as carregar com quanto bacalhau 
as linhas trouxerem, fazendo a casquinha afundar no mar e baloiçar perigosamente. 
Eram aqueles tempos de grande fartura, sem preocupações ambientais de reposição 
de stocks mas também, sem excessos de sobre-pesca. Os bacalhaus eram monstros 
e deixavam claro que não queriam ser pescados, sendo necessário por vezes, 
amacia-los com uma porretada na tola. Só a imponência do peixe meteria medo ao 
menos experiente. Lembro-me, pequeno, quase sem irmãos, das encomendas em 
papel de embrulho amarelo, atadas com corda de sisal que o meu pai trazia para casa 
pela altura do natal. O embrulho, por si só merecia um livro, com pega e nós 
aparados, mas fica para outra altura. De cura amarela ou asa branca, que é o mesmo 
que o primeiro, mas sem a pele preta das asas, o que restou da cavidade abdominal, 
os rijos bacalhaus suplantavam o meu metrito mal medido e, se assentes pelas 
pontas em dois bancos, suportavam o meu peso. Achava um piadão ver a mãe e o 
pai a cortarem o bicho que, embora morto, resistia às investidas da faca com grande 
vivacidade; a mãe segurava pelas asas e o pai, com uma mão naquela parte fininha 
onde acaba o corpo e começa o rabo, cortava com a outra. Aí não! Estás a cortar 
muito grosso; dizia a mãe. Irra! Com a faca não vai lá. Vou pedir o serrote ao vizinho; 
chateava-se o pai. Soubesse eu, de metrito, que o bacalhau que me empurravam 
pelo natal tinha sido pescado pelo homem da praia, no Adélia Maria, em pleno mar do 
norte, ao frio, ao perigo, teria posto mais azeite fervido com alho e cebolas por cima 
do fiel amigo e das batatas, e o teria comido com a reverência devida apenas ao 
consagrado corpo do altíssimo. Às couves, essas, nem que tivessem sido benzidas 
por Paulo VI que era o Papa de então e cozinhadas por São Tiago, eu as comeria.


Corriam as campanhas e o homem sempre regressava para contar as suas histórias, 
ou talvez fosse melhor dizer, regressava para contar as histórias do atlântico norte. 
Porque eram dele as histórias. Eram frias, distantes daquela praia amena e daquele 
mar temperado que a banhava. Os pescadores que as ouviam, perdiam-se na 
imensidão, atemorizavam-se com o gelo, congratulavam-se com a camaradagem dos 
que viviam a bordo e protestavam contra a disciplina militar vivida; detestada mas 
necessária pois, há falta de quem lhes aliviasse o ‘gonadal’ stress, não fosse pela 
dura disciplina, e em pouco tempo era a guerra. Ainda assim, perante tantas 
diferenças: cenário, dimensão, risco ou prémio, reconheciam a faina, os gestos, as 
técnicas, as manhas dos bichos e os caprichos de Éolos. Um dia, uma terrível notícia 
chegou pelo telefone do tasco. O Adélia Maria naufragou ao largo da Terra Nova após 
um incêndio a bordo. E ele?... Não, não morreu. Morreram homens? Poucos. Poucos, 
mas morreram. Há hora que foi, uns estavam nos botes, a salvo, outros a trabalhar no 
convés, puderam baixar os escaleres ou saltar. Os que tinham, pouco antes, 
terminado o turno, dormiam nas camaratas e pouco mais se pôde fazer por eles que 
encomendar-lhes as almas. E ele? Ele foi o único dos que estavam em baixo que 
ficou. Como? Sabes como ele é... Sentiu um cheiro (do fumo?), não, pá! Disse só que 
sentiu um cheiro, não sabe a quê. Sentiu um cheiro e levantou-se por não conseguir 
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dormir. Foi assim que disse pelo rádio. Subiu para apanhar ar e passados cinco 
minutos estava tudo a arder. Um milagre! Também lhe disse que era milagre, mas ele 
disse que não. Que milagre seria salvarem-se todos. Assim foi só sorte de uns e azar 
de outros. E depois? Depois, ainda houve tempo de pedir socorro pelo rádio e ligar a 
sirene para avisar os homens. Acudiu o Gil Eanes, o Santa Maria e dois mercantes 
que passavam. Mas houve homens que, ao baixarem os últimos escaleres, já 
acossados pelo fogo, caíram à água e lá ficaram muito tempo. O médico do Gil Eanes 
ainda fez o que pôde pelos que estiveram mais tempo, mas para dois ou três, foi 
demais e não resistiram. Onde é que ele está agora? A um dia. O navio atraca em 
Lisboa e fiquei de o ir lá buscar. Dormes lá? Sim, voltamos pela fresquinha. Vá lá, diz 
à nossa cunhada que pare de chorar; ainda fica ele viúvo. Até amanhã se deus quiser.


O Adélia Maria esfumou-se e com ele terminou para o homem da praia a faina maior. 
Até voltava, mas o declínio da indústria, os stocks, a concorrência de frotas melhor 
apetrechadas, condenaram a frota portuguesa de bacalhau a um lento mas seguro 
esquecimento. Ficam as memórias dos que por lá passaram enquanto por cá 
andarem e fica o Museu marítimo de Ílhavo. Edifício que pela sua arquitectura apenas, 
merece demorada visita; por ser a memória da faina maior, merece o nosso carinho e 
apoio. Levemos lá os filhos, os avós, para que se entendam, para que não se quebre 
a linha do ser português, daquele que, como disse o padre António Vieira, tem um 
palmo de terra para nascer e o mundo inteiro para morrer.


Capitaneava agora um arrastão ao largo da Mauritânia; não poderia voltar à 
companha com os irmãos. Queria-os bem, mas aquilo já não era pesca para ele. A 
passagem para as águas quentes e para os dias fogosos, trouxe-lhe alívio às penas 
que começava a sentir, fossem as da idade, fossem as medalhas pelos momentos 
difíceis por que passou. Superou as muitas diferenças que o tipo pesca apresenta, 
redes eram redes, fossem de cerco ou de arrasto, peixe era peixe, fossem fanecas ou 
bacalhaus ou agora, linguados, chernes, espadims e solhas, e que mais haja, pois o 
mar era rico e deixado em pousio já que o povo de lá, ao contrário do nosso, voltou-
lhe as costas, preferindo navegar as dunas, votados à imutável Meca. Achou mais 
estranho capitanear, mandar ao invés de fazer; coordenar era simples, sempre o tinha 
feito, mas dizer, faz isto, faz aquilo, sem justificar pelo exemplo, soava sempre 
estranho e distante do que se achava. No entanto estava estranhamente só. Era um 
mestre respeitado; conheciam a sua história e as suas histórias, sabiam bem a 
têmpera do homem que ali estava, o olhar de mar que trazia. A ordem rolava pelo 
barco como uma onda de maré, empurrando todos para a sua observância, não havia 
desmandos, nem dúvidas. Após um breve período a queimar gasóil, o arrastão 
atestava as arcas e todos estavam felizes.


De regresso a casa, netos ao colo que, sem dar conta, lhe apareciam aos poucos, 
contava histórias de diabos marinhos maiores que automóveis, de peixes mais 
velozes que o vento, de ventos quentes que levantavam as dunas da praia. Eram 
histórias de dias brilhantes e de noites cintilantes. Dizia que aquele mar não se 
importava se era dia ou noite, brilhava sempre, ora lhe dava o sol e dele fazia cobalto, 
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ora lhe caía a noite e a lua o pavimentava de estrelas. Na roda da proa, uma mão na 
amura, outra segurando o cigarro, ouvia o mar; conversavam, confessavam-se.


Onde está este filho do mar?, perguntei aos homens do tasco. Que aconteceu para 
estar sentado na pedra, esperando que o mar o leve, e à pedra, os triture e lhes dê 
nova existência? Apanhou uma doença, qualquer coisa vertiginosa; se olhar para o 
lado, ou se se mexer mais depressa, tem tonturas, perde o equilíbrio e cai. Bem 
disfarçou, foi aguentando. Sentava-se na cabina e de lá vociferava toda a amargura 
que o ia comendo. Um dia caiu. Hospital, médicos, e você já sabe; chegado aos 
médicos, fica-se mesmo doente. Proibiram-no de embarcar e logo morreu.


Cumprimentei os presentes e despedi-me. Parecia estar a sair de um velório; na tasca 
muda, nem os copos batiam, nem o rádio tocava. Com um medo terrível de ser 
desiludido, oh egoísmo, sentei-me ao lado do homem da praia, na areia.


– Olá Pedro.


– Sabe o meu nome?


– É claro que sei. Conheço-te desde pequeno. Tu gostas da praia, mas não do mar. 
Estive, ano após ano, à espera que viesses falar comigo. Sou assim tão mau?


– Não mestre, não é. Veja bem: achava que se viesse falar consigo, você levantava-se 
e, sem dizer nada, levava a praia embora. Mestre, porque dizem os homens que 
morreu? É por não poder pescar?


– És ingénuo Pedro, ou então contaram-te mal a história. Gosto da pesca, mas tanto 
se me dá. O que me dava a vida era o mar e as histórias que ele me contava. Falava 
com o mar como tu falas contigo próprio. Imagina agora que deixavas de falar 
contigo. Sentes a dor, a solidão? É por isso que aqui estou, para que ele não se 
esqueça de mim; porque sou um cobarde, sabes? O meu maior desejo é juntar-me ao 
mar, abraça-lo e ser abraçado, mas não consigo. Apenas espero que ele me leve.
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