
O VELHO E O MAR 
  
 
 
 Durante quarenta anos ele se assentava todas as tardes no mesmo 
banco de concreto que ficava no calçadão, de frente para o mar. Ele era velho, 
muito velho, talvez oitenta ou noventa anos! Ele sempre se vestia com roupas 
claras, um chapéu branco, suspensório branco com fivelas douradas e sua fiel 
bengala de jacarandá entalhado, com ponteira dourada. 
 
 Após se assentar, ele colocava sua bengala entre as pernas e apoiava 
suas mãos sobre a parte encurvada, onde apoiava também seu queixo. Seu olhar 
ficava compenetrado e seu corpo imóvel, como se não houvesse mais nada ao seu 
redor. Seus pensamentos se perdiam na vastidão do oceano, às vezes ele esboçava 
um sorriso, como se fosse visitado por alguma lembrança feliz. 
 
 Ele nunca conversava com ninguém e ninguém sequer sabia o seu 
nome. Aquele ritual de olhar para o mar se estendia por duas ou três horas no 
máximo, para em seguida terminar tão silenciosamente como começou. Ele se 
levantava, sempre apoiado por sua bengala e lentamente seguia o seu destino. 
 
 Que ele possuía segredos e lembranças, ninguém duvidava, mas, qual 
seria a sua motivação para manter o mesmo ritual? A paixão pelo mar? A 
recordação de alguém que partiu? Ninguém ousava perguntar! As pessoas 
mantinham um silencio respeitoso em relação ao velho, como se ele fosse um 
reflexo de todos os segredos que os homens trazem na alma. 
 
 Ao chegar em seu casebre humilde na vila dos pescadores, o velho 
retirou seu chapéu, e estendeu seu corpo magro em uma cadeira de balanço. Na 
parede havia vários retratos de família: Crianças, mulher, parentes e netos! Porém, 
destacado, bem no meio da parede havia um grande e imponente quadro, já 
amarelado pelo tempo! Nele estava retratado o navio “Colombo”, com o qual havia 
chegado no Brasil com parte de sua família. 
 
 Como se balançar naquela cadeira pudesse trazer de volta as coisas do 
passado, ele começou a lembrar de sua viagem da Itália para o Brasil, com o pai e 
os irmãos! A promessa de terras e uma vida nova fizeram com que o pai trouxesse 
seus cinco filhos homens para uma terra distante, inclusive ele, o caçula, que na 
época tinha cinco anos. 
 
 Após se instalarem, o pai voltou para buscar o restante da família: A 
mulher e duas filhas. No porto, durante a despedida, o pai abraçou-o, prometendo 
que em breve retornaria e que nada mais poderia separa-los. A cena do navio se 
afastando aos poucos, até tornar-se um ponto escuro no horizonte e sumir de vez, 
nunca saiu de seus pensamentos. 
 



 O pai nunca cumpriu sua promessa, pois, o navio provavelmente 
naufragou em alto mar, levando junto os sonhos e esperanças daquele menino.  
 
 As dificuldades que a nova vida impôs, nunca afastaram o sonho de ver 
o retorno do pai. Ele cresceu, se estabeleceu, casou-se e teve muitos filhos e netos, 
mas o pai nunca saiu de seus pensamentos. 
 
 No dia seguinte, como de costume, o velho assentou-se no banco de 
concreto, apoiou suas mãos enrugadas sobre a bengala e deixou seu olhar vagar 
pelas ondas. De repente, um brilho tomou conta de seus olhos! Ele sorriu e chorou 
ao mesmo tempo, como se visse diante de si alguém que havia esperado por toda a 
vida.  
  
 Naquela tarde, todos perceberam que o velho ficou mais imóvel e mais 
calado do que nunca, até que alguém se aproximou e viu que apesar do sorriso nos 
lábios e do rosto coberto de lágrimas, não havia mais vida naquele velho! 
 
 
 
MAURILIO R. SILVA 

 
  
 
   
  
 
  


