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Dedico este livro a Sophia de Mello Breyner Andresen, 

pelo seu livro infantil, “A Menina do Mar”.

“Mar sonoro Mar sem fundo Mar sem fim

(…) Metade da minha alma é feita de maresia.”

Sophia de Mello Breyner Andresen
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Era uma vez um menino que nasceu de uma rocha sobre a areia da 

praia.

De início, era apenas um pequeno rochedo plantado à beira mar, 

sem se mexer, quieto que olhava a imensidão do mar muito azul, pla-

nura oceano salpicado de barcos a navegar e gaivotas em mergulhos 

acrobáticos, depois foi crescendo mais um pouco e ficou uma rocha, 

que até dava alguma sombra a quem se encostava a ela. Às vezes, uma 

ou outra ave, cansadas de voar, poisavam sobre a rocha e aí ficavam a 

admirar tanta água e a ver os barquinhos a passar.

Mas esta rocha, sozinha sobre o areal, escondia um segredo.

Dentro dela palpitava um coração de menino querendo muito correr 

sobre a espuma das ondas do mar.

Aconteceu há muitos anos, um menino largou as suas sementes numa 

praia de outro continente e essas sementes arrastadas pelos ventos, 

pelas correntes e pelas marés, transformaram-se num grão de areia, 

numa pedra, numa rocha e endureceram tanto, mas tanto, que o frágil 

coração de menino ficou prisioneiro do pequeno rochedo.
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Sendo assim ele não podia falar, não podia ver, não podia ouvir, nem 

podia respirar a brisa salgada da maresia. Mas lá dentro da rocha ele 

sonhava em andar, correr, gritar, brincar, cantarolar, ele acreditava 

que um dia voltaria a ser um menino de verdade, um menino igual a to-

dos os meninos que existem por esse mundo inteiro, meninos diferen-

tes, mas todos iguais, igual ao menino que libertara as suas sementes 

sobre uma praia longínqua, num outro continente.

Mesmo inerte e fechado dentro da rocha, ele era um menino bom, 

tinha um coração mole, um coração de pedra, de ternura e bondade, e 

até gostava da rocha em que se tinha transformado.

Quando fazia muito calor e as pessoas iam para a praia, a rocha 

era muito disputada por todos. Adultos e crianças gostavam de ficar 

junto dela, pois era a única pedra naquele imenso areal. Homens e me-

ninos escavavam a areia à sua volta, tentando demovê-la, arrancá-la 

do chão, fazê-la mexer-se, mas ninguém conseguia.

As crianças diziam que conseguiam ouvir o seu coraçãozinho de ouro 

a bater, encostavam o ouvido à pedra fria e sorriam, ao que os adultos 
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mas o seu bondoso coração amoleceu de tal ordem que a rocha quase 

que se derreteu toda, e no meio dela, formou-se um pequeno ninho 

quente e aconchegante, onde a gaivota ferida se afundou, ficando ali 

resguardada do sol, do frio, da chuva e do vento.

— O que te aconteceu linda gaivota? Porque estás ferida? — per-

guntava o pequeno coração do rochedo.

— Foi um parapente desgovernado que veio de encontro a mim… 

desses que andam sobre as praias, distraído chocou comigo e o resul-

tado foi este! Uma asa e uma perna feridas.

— Sossega gaivota! Eu vou cuidar de ti. Deixa que eu tome conta 

dos teus arranhões e logo verás que ficas boa! Prometo!

Tal gesto de carinho tocou também o coração da gaivota e ela 

depressa se restabeleceu, ganhando umas asas novas com forças para 

voar e umas patas firmes para poder encher a praia de passitos dese-

nhados, como estrelinhas do céu.

— Doce rochedo… vou ter de partir! Já estou totalmente restabe-

lecida, as minhas asas estão sadias e já posso voar! Graças a ti volto 

respondiam que era apenas o barulho do mar, como se fosse um búzio.

— Oh mãe… escuta! Estás a ver como se ouve o coração lá dentro! 

Ora escuta… tu vais ver! — a criança ajoelhada sobre a areia, as mãos 

coladas à rocha e de ouvido encostado à pedra fria, insistia com a mãe 

para que ouvisse bater o coração do rochedo.

  — Não sejas tola! As pedras não têm coração. Vai brincar. — pe-

gando num braço da menina fazia-a levantar-se. — Isso é o barulho 

do mar, como nos búzios, o que tu ouves o é barulho das ondas, ali a 

enrolar a areia.

  Mas não. O pequeno rochedo tinha de verdade, preso no interior 

de muita areia acumulada, enquanto rolara sobre a terra, no fundo 

dos mares, nas tempestades do deserto, levada pelas ventanias de 

continente em continente, até ficar uma rocha, um minúsculo coração 

palpitante, guardado em segredo.

Um dia, poisou sobre ela uma gaivota ferida. Tinha uma asa que-

brada e uma perna partida.  

O pequeno rochedo não tinha mãos para tratar da pobre gaivota, 


