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O sol e o sal 

Érica Bombardi 

 

 

Não consigo dizer o que quero a ele. 

O sol a pino enlouquece os siris que se enterram fundo à procura de abrigo. 

Ele me pede cuidado. Vai pescar durante a noite inteira. Parte agora mesmo, ao meio-dia. Tem 

de preparar o barco, as redes. É um cardume especial, precisa ser à noite, mulher, ele me diz, depois 

olha para Aninha no meu colo e fala papai volta logo, filhota. E eu não sei o que dizer.  

Entrego a marmita, pão, um naco de queijo, mortadela em pedaços. Não deixe no sol, eu 

recomendo. Calo. Calados nos olhamos sem palavra entre nós. Apenas Aninha. Ela não chora. Poderia 

chorar. Seria um assunto. Eu poderia, então, comentar sobre a madrugada entremeada dos berros de 

Ana, com fome pelo meu pouco leite. Não é uma memória feliz, mas é o que eu poderia oferecer a ele, 

assim tão cheio de silêncios.  

Um apito ao longe. Um navio ao longe apita. Não sei o que significa, mas ele sabe. Ele sabe e 

não me diz. Espera que eu pergunte, que eu desfaça minhas dúvidas com uma simples pergunta. Mas 

ele não me diz. E eu não sei o que dizer. Melhor escutar o sinal, imaginar o que seja, fantasiar segredos 

contados apenas entre marujos e barcos do que uma resposta seca e clara. Tenho medo de respostas 

como navios temem naufragar. 

Os outros pescadores não se aproximam de nós. Devem achar que conversamos, que dizemos 

aquelas coisas todas que os apaixonados dizem antes de se lançar a uma aventura. Mal sabem que eu 

fico aqui, eu sempre fico aqui, em terra firme, e ele, ele se vai. Costuma me dizer para não me 

preocupar, que volta logo.  

Não se preocupe, ele repete por força do hábito. Eu quero sorrir mas ajeito Ana em meu colo. 

Ela vai querer mamar daqui a pouco, eu digo. É, ele concorda. Concordamos. Ele me beija na testa, eu 

o seguro pelo braço. A noite inteira, eu pergunto, Já disse que sim, mulher, ele responde. 

O sol urge por movimento, reclama que eu busque sombra, abrigo, que não queime mais meus 

pés descalços. Mas eu não me movo.  

Olho para ele. Não digo nada. Espero, atracada deste lado do mundo, entre o sol e o sal, que ele 

retorne mais uma vez, que as ondas sejam suaves e que o vento da noite sopre nenhuma resposta. 
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