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Era como sE fogos dE artifício explodissem 
em minha alma.
O mar à minha frente, imperioso, de um 

verde quase demente, era como um sonho. A criança ao 
meu lado contemplava o mar com uma serenidade feliz e 
ao mesmo tempo melancólica que, mais que me encantar, 
justificava a viagem que empreendíamos.

Durante quanto tempo olhamos, em silêncio, o 
oceano? Ignoro. Despertei do transe com a voz impacien-
te da menina, motivada pelo seu relógio biológico:

 – Papai, estou com fome. Vamos almoçar?
Peixe grelhado com alcaparras e azeitonas pretas, 

batatas fritas e arroz à grega. Eu olhava com satisfação 
mal disfarçada Violeta almoçar o mesmo prato que eu. 
Dotada de estranhos ares adultos, ela não necessitava de 
pratos especiais para seus oito anos de idade. Gostava do 
que os adultos comiam, apreciava molhos e especiarias e 
desprezava sanduíches e sorvetes.  

O restaurante à beira-mar, na praia de Ponta Negra, 
era espaçoso e agradável, decorado com peças artesanais de 
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argila e sisal. Do teto, pendiam algumas bandeiras, certa-
mente deixadas por clientes de outros países. Talvez uma 
tradição da casa. Olhei longamente a bandeira portuguesa, 
minha preferida, até voltar-me para minha filha, que espre-
mia o limão no peixe e, delicadamente, comia os pedaços 
regados a azeite. Deixava as batatas para comer por último, 
fiel ao princípio – que eu mesmo adotava – de que o melhor 
deve ficar para o final. Discretamente, Violeta separava em 
um canto do prato as uvas-passas – que ela odiava – do ar-
roz, como se eu não fosse perceber. Eu fingia que não nota-
va e ela me olhava satisfeita, como se querendo dizer: eu me 
alimento bem, não é mesmo, papai?

Ainda era estranho para mim, voltar ao Rio Grande 
do Norte depois de tantos anos, ainda mais tendo como 
companhia minha única filha. Após o redemoinho que 
varrera minha realidade e fizera voar pelos ares quase to-
dos os pilares que sustentavam o templo da minha vida, 
acreditei que nunca mais fosse capaz de sentir alegrias tão 
simples como a de saborear um peixe ou olhar o oceano.

 – Está pensando em mamãe? – perguntou Violeta, 
de repente. 

 – Acho que estou sim, filha...
 – Hoje eu acordei pensando nela também...
 – Ela está em algum lugar bonito nos olhando, mi-

nha filha.
 – Pai, você não acredita nisso... – resmungou.
 – Não entendi, Violeta...
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– Você não acredita em deus papai, e eu sei disso. 
Você me disse isso várias vezes, já ouvi você conversando 
sobre isso com seus amigos e eu sei que não quer mais fa-
lar sobre o assunto porque mamãe morreu... Eu acho que 
ela está em um lugar bonito sim, cheio de flores e árvores.

Fiquei em silêncio, um pouco desconcertado. Vio-
leta continuou:

 – E sei também que você ficou nervoso, porque 
quando você fica nervoso me chama de Violeta.

 – E quando não estou nervoso? – sorri.
 – Então me chama de filhinha, filha, filha querida 

ou peste do meu coração... –riu.
 – E como a senhorita prefere ser chamada?
 – Não sei... Gosto de filha querida... – sorriu, ter-

minando o almoço e juntando os talheres no prato. Talvez 
eu também, de certa forma, acreditasse que Marla estava, 
sim, em um belo e florido lugar.

 Violeta era o oposto da mãe, tanto em personalida-
de como em aparência física. Talvez Violeta fosse parecida 
comigo, ainda era cedo para saber. Considerando essa hipó-
tese, era estranho ter a oportunidade de testemunhar meu 
temperamento e idiossincrasias em outra pessoa de tão pou-
ca idade. Talvez um convívio mais intenso com minha filha e 
a chance de conhecê-la melhor fosse também uma oportuni-
dade ímpar de conhecer melhor a mim mesmo, algo que eu 
precisava fazer havia muito tempo. Mas, seria impossível ini-
ciar esse processo em São Paulo, por razões óbvias. Eu amava 
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São Paulo, sempre fui extremamente urbano, mas, é impos-
sível experimentar qualquer processo de autoconhecimento 
morando no epicentro de uma metrópole.

– Papai, eu quero um pudim de sobremesa – pediu 
Violeta, sorrindo com os olhos.

Pedi dois pudins e, enquanto conversávamos ame-
nidades, me dei conta de que não sabia qual era o doce pre-
dileto de minha filha. Eu também desconhecida o nome 
de suas coleguinhas de colégio ou de seus professores. Na 
verdade, eu fazia pose de pai presente, e quem testemu-
nhasse meu cotidiano atestaria sem dúvidas que, apesar 
do trabalho, eu era um pai atencioso e presente. Contu-
do, se tal afirmação não era mentirosa, tampouco – e só a 
distância me fazia perceber isso – era um pai totalmente 
conhecedor de minha filha e de seus gostos e particulari-
dades, ou, pelo menos, o pai que eu imaginava que seria.

 – Você sabe qual o nome da minha melhor amiga? 
– perguntou como se lendo meus pensamentos. Respondi, 
um pouco assustado, que não.

 – Rosa. Já imaginou, Violeta e Rosa. Dois nomes 
de flor...

 – Só faltava uma Margarida na sua turma, para formar 
o trio florido... – brinquei. Ela sorriu discretamente, como se 
não achasse a piada assim tão engraçada, e voltou-se para o 
pudim. Do restaurante, era possível olhar o oceano. Eu ainda 
não havia entrado no mar naquela viagem e me dei conta, tris-
temente, de que há três anos não tomava banho de mar.
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Não quEro crEr que seja necessário me esten-
der sobre o acidente fatal sofrido por Marla, 
afinal, foi divulgado com certo destaque pela 

imprensa, não obstante as muitas mortes registradas dia-
riamente no trânsito paulistano. Acredito que a tragédia 
tenha chamado a atenção apenas porque, após abalroar o 
Corsa que Marla dirigia, o motorista do caminhão aban-
donou o veículo e pulou no rio Tietê. Tanto que a atitude 
bizarra chamou mais a atenção do que a morte imediata 
de uma mulher de trinta anos em meio a ferragens e vidro 
estilhaçado. Não fosse o comportamento do infeliz,, difi-
cilmente o caso mereceria uma linha nos jornais.

 Durante semanas, tive medo de que minha filha 
lesse qualquer coisa sobre o acidente, de maneira que jo-
guei fora os recortes sobre o caso e evitei comprar jornais 
por algum tempo. Após a morte de Marla, como se por al-
gum encantamento, passei a conhecer de forma instintiva 
e exata o mecanismo mental de Violeta. Sabia que, uma 
vez pensando no acidente em si, minha filha não se con-
centraria no abstrato da tristeza e da perda, mas, sim, nos 

2



20 | Os olhos salgados

detalhes do acidente. Imaginaria, talvez, a mãe presa às 
ferragens, no tempo que a ambulância teria demorado a 
chegar ao local. 

Violeta não fora ao enterro da mãe, em Taubaté, bela 
e discreta cidade do interior paulista onde Marla nascera e 
onde moram seus pais. Fora uma decisão dela própria, ser 
enterrada em Taubaté, sempre dissera isso, em macabra 
profecia. Decisão respeitada por mim e pela família. Quan-
do tinha dez anos, eu fora obrigado por meu pai a assistir ao 
enterro de meu avô e sempre me chamou a atenção o fato 
de ter sentido mais vontade de terminar um desenho colo-
rido que estava fazendo em casa do que tristeza pela morte 
do rígido e engraçado velhinho que eu vira uma dúzia de 
vezes na vida. Claro que depois me senti culpado e terminei 
por rasgar o desenho, acreditando que isso me redimiria. 

Estávamos eu e minha filha havia três dias em Pon-
ta Negra, praia urbana mais conhecida e agradável de Na-
tal, apesar da exagerada e parcialmente imerecida fama 
de ser um lugar infestado por drogas e prostituição. Nas-
cida e criada em São Paulo, Violeta mostrava uma alegria 
difícil de ser contida. Alternava a piscina do hotel com a 
água quente e salobra do mar, ganhando em pouco tempo 
um considerável bronzeado, que a tornava ainda mais di-
ferente da mãe, que tinha a pele extremamente clara.

Voltando de uma rápida visita a um amigo de adoles-
cência que morava perto do hotel, encontrei Violeta no quar-
to, assistindo a uma animação e comendo batatas fritas.
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 – Demorei muito, filha?
 – Não, papai. Você sabe que eu fico quietinha aqui. 

Se quiser sair, não se preocupe.
 – Da próxima vez eu levo você. Quero que conheça 

os meus velhos amigos e mais um pouquinho da cidade.
Violeta concordou com um movimento de cabeça 

e voltou para o desenho animado, repleto de dragões e 
princesas. Sentei-me na minha cama e tirei os tênis. Es-
tava com um calo imenso no dedão do pé direito, talvez 
resultado da caminhada que fizemos no dia anterior, pelo 
calçadão e depois pela areia da praia. Sedentário como eu 
vivia há anos, qualquer esforço físico a mais resultava em 
algum efeito no meu corpo. Eu poderia aproveitar aque-
les dias de férias e repouso para fazer exercícios, recupe-
rar parte da forma física que me rendeu, na juventude, 
destaque como goleiro de handebol. Dei tapas na minha 
própria barriga, como se admitindo os quilos a mais e o 
sedentarismo. Distraída com o desenho animado, Violeta 
não percebeu a brincadeira, o que foi melhor. Ela andava 
com preocupações com seu peso. Dias antes, ainda em São 
Paulo, passeávamos pelas ruas da Vila Madalena quando 
pediu para pararmos em uma farmácia. Ela pesou-se com 
a expressão sombria.

– Papai, estou com 33 quilos. Será que estou gorda 
para a minha idade?

 – Claro que não, filha. Seu peso está proporcional à 
sua altura... – diverti-me
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