
CLARA DO MAR 
  
 
 
 Depois de vinte anos retornei àquele lugar! Pude perceber que o tempo 
não consegue apagar todas as dores e recordações da infância! Tudo parecia estar 
em seu devido lugar: A casa à beira mar, agora abandonada, vidros quebrados e 
paredes sujas; o grande pátio de cimento liso (que agora não me parecia tão 
grande), parecia um velho tapete, amarrotado e manchado; as quatro gangorras 
comidas pela maresia balançavam ao sabor do vento quente e preguiçoso; o que 
sobrou do barquinho branco, onde quatro crianças singravam os mares em seu 
pequeno mundo, agora parecia um esqueleto de uma baleia que morreu encalhada 
na praia, deixando exposto sua ossada.  
 
 Acima do pátio havia um muro de arrimo, onde foram instalados uma 
grade de ferro fundido com motivos navais e um velho timão de madeira que 
insistia em resistir ao tempo e às intempéries. Ele foi colocado ali por um velho 
Capitão, um homem alto e forte, com uma grande barba branca e uma alma de 
criança, que utilizando seu uniforme e quepe da marinha, rodava o timão, 
navegando com seu barco imaginário e comandando nossas brincadeiras, nos 
conduzindo até o infinito de nossas  mentes.  
 
 Não me lembro bem quando começou nossa amizade, mas, Clara, Sara e 
Vivi, eram minhas únicas amigas em uma infância solitária. Elas moravam nessa 
casa à beira mar com o pai, o Capitão Saulo, que após trabalhar trinta anos no mar, 
havia se aposentado e agora vivia exclusivamente para suas filhas. Ele conseguiu 
incutir nelas o amor pelo mar, sua grande paixão.  
 
 O Capitão havia instalado no pátio um pequeno barquinho de madeira, 
pintado de branco e batizado de “Clara do Mar”. Sobre a pequena embarcação, 
ouvíamos suas ordens: “Vamos marujos, içar velas”, “Cuidado, rochedo a 
bombordo”, “terra à vista”. Confesso que nunca descobri de que lado do barco 
ficava a “bombordo”, mas o Capitão conseguia guiar nossa imaginação para todos 
os recantos do mundo. Em nossas viagens imaginárias conhecíamos ilhas 
habitadas pelos terríveis comedores de cabeças; Baleias que engoliam um barco 
inteiro com uma mordida; um polvo gigante com braços fortes e longos que 
envolviam sete marinheiros ao mesmo tempo, conduzindo-os para o fundo do mar. 
 
 Durante o verão, o velho Capitão resolveu realizou um sonho de suas 
filhas: conhecer o alto mar! Ele comprou um barco a velas, que possuía um mastro 
vistoso com uma bandeira do Brasil, que tremulava insistentemente ao sabor do 
vento! Assim como nosso pequeno barquinho de brinquedo, o barco foi batizado de 
“Clara do mar”, também em homenagem a Clara, a filha mais velha do Capitão, que 
do pai herdou uma paixão: A vontade de um dia singrar os mares e conhecer o 
mundo! 
 



 Como quem sonhava acordado, o Capitão e suas filhas fizeram todos os 
preparativos para a viagem, mas, um braço quebrado afastou-me do que seria o 
ápice da minha infância, conhecer o alto mar! Com os olhos cheios de lágrimas, 
fiquei na praia, sozinho, vendo o pequeno barco partir! Ele parecia aldaz e frondoso, 
até que se tornou nada mais que um ponto branco no horizonte sem fim.  
 
 Em meu quarto, eu sofria a dor de ser deixado para trás, quando recebi o 
golpe cruel que determinou o fim da minha infância: Fui avisado por meu pai, que o 
“Clara do Mar” havia naufragado, por arte de um traiçoeiro recife e que o Capitão 
Saulo havia sido resgatado com vida, mas suas filhas desapareceram para sempre, 
abraçadas pelo mar que tanto amavam.  
 
 O Capitão Saulo nunca mais saiu de sua casa ou recebeu qualquer 
visita. Sempre que as tempestades tropicais açoitavam sua velha casa, eu corria e 
me escondia na praia, para ver aquela imagem: Um homem velho e derrotado, que 
perdeu a vontade de viver e a sanidade. Ele vestia novamente seu uniforme e seu 
quepe e abraçava vorazmente o seu timão, conduzindo sua embarcação imaginária, 
olhando para o pequeno barquinho e bradando aos ventos: “Clara, içar as velas!”, 
“Sara, rochedo a bombordo!”, “Vivi, terra a vista!”. 
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