
 

 

 

Os pés dela 
 

“Sabe, eu acho que não sei fechar ciclos, colocar pontos finais.  

Comigo são sempre vírgulas, aspas, reticências. (...)” 

Caio F. 

 

 Tudo o que ela procurava era uma coisa só: um chão firme 

onde pisar. Um chão que não se abrisse debaixo dela quando ela se 

tornava confiante pra caminhar de novo. Alguém trôpego como ela 

sempre tinha dificuldades em manter o equilíbrio em todos os passos 

que dava. Torções e quedas eram quase tão mais frequentes quanto 

inspirar e expirar repetidas vezes ao longo do dia, da noite, da 

madrugada, da ordem e do caos. 

 Ela tinha um problema nos pés. Nada grave, mas eles não 

sabiam obedecê-la como deveriam e, a cada vez que ela calçava um 

novo par de sapatos, a queda e os traumas eram males já previstos. 

Seus pés eram livres demais e não toleravam as limitações dos 

sapatos. Optou por andar descalça, já que sapatos lhe pareciam tão 

inadequados. Se não podia confiar nos próprios pés, que dirá nos 

sapatos que calçavam-nos. 

 Vivia dizendo que andar de pés descalços podia machucar se 

não olhasse bem onde pisava, mas como vivia com os pés nas nuvens, 

raramente achava espinhos em que pisar. Mesmo os espinhos 

pareciam intoleráveis a ela, já que não suportava dor em nenhum 

grau. Tudo lhe feria o ego, que era onde as dores doíam mais. 

 Mas como toda mulher, achava sapatos que lhe seduziam de vez 

em quando... e se traía. Sim, contradizer-se é uma forma de traição. 

E sob os olhos dela, a auto-traição era a mais vil. Mas cedia à 

própria traição e se entregava ao consumismo. Sentia-se completa 



quando seus pés se acomodavam confortavelmente dentro de um 

calçado que lhe servisse. 

 Sempre saía da loja com eles calçados. E um sorriso muito bem 

desenhado no rosto. Se sentia outra, se sentia livre apesar daquele 

limite de pisada, aquele limite pro calcanhar e pros dedos que 

insistiam em querer se espalhar como apetece somente aos pés que 

estão acostumados à liberdade. E usava incansavelmente o sapato 

novo, até para dormir. Mal sabia que todos esses excessos eram os 

responsáveis por todas as dores que começavam a brotar de seus pés 

aos poucos. 

 No começo era uma dorzinha no calcanhar, já que se jogava aos 

sapatos sem calçar meias... as primeiras bolhas vinham justamente 

pela movimentação do calcanhar que dançava naquele espacinho que 

se desenhava entre eles. Depois os dedos, as laterais... e os pés se 

tornavam um mar de ferimentos que cresciam, rompiam, 

sangravam, se expunham... até que a dor era tamanha e ela não 

conseguia mais caminhar direito. E eram os erros de pisada causados 

pelas dores constantes que provocavam as quedas e torções que 

deixavam seu ego transformado num deserto. 

 Ela sabia o que fazer, sabia que tinha que se desfazer de mais 

um par de sapatos, não poderia continuar assim. Mas ela não 

conseguia aguentar a ideia de ter os pés nus pra sempre. Ela 

precisava deles. Eram a proteção dos pés dela...com eles o mundo 

nunca feriria seus pés. Era inconcebível permanecer descalça por um 

período de tempo maior do que os 5 minutos do seu banho. Mesmo 

dormir era complicado, quando ela se preocupava se um dia os 

sapatos tomariam vida e fugiriam dela sem que percebesse. Não 

podia deixá-los ir! NUNCA! Eles se pertenciam! Ela, os pés e os 

calçados.  

 Então ela chegava num estado de exaustão que a obrigava a 

tirar aqueles calçados que tanto lhe maltratavam os pés. O primeiro 

sentimento era o alívio de estar liberta de tantas dores. Então lavava 

os pés como quem lava a alma, com o requinte de cuidar a 



temperatura, o toque, as fragrâncias. Todo o cuidado seria pouco, 

pois sentia que eles estavam mais sensíveis do que já o eram. Nesse 

período cuidava-os o dia todo, mesmo que a si parecesse que o tempo 

havia se tornado infinito, os cuidados nunca esmoreciam apesar de 

tanta dor exausta... mas à noite as dores sempre pioravam. Chorava 

a ponto de soluçar, tanto que lhe latejavam os pés. Era dor que nada 

aliviava e as feridas teriam de se curar sozinhas. O tempo. O tempo 

era capaz disso. 

 E ela praguejava sem fim contra os malditos calçados. Mas vez 

ou outra ela abria o armário em que lhes guardava só pra admirá-los 

e lembrar as sensações que lhe ocorreram à primeira calçada. Aquele 

toque, aquela proteção, conforto que ela nunca tinha experimentado 

nos que tinha calçado em outras estações. Olhava por horas e se 

questionava onde poderia ter errado, não era possível que sapatos tão 

bonitos e confortáveis lhe tivessem causado tudo isso! Lhe doíam até 

os ossos por culpa deles! Se massacrava às vistas deles, observá-los 

suscitava nela um ódio que seria incapaz de descrever. Mas era ódio 

por si mesma, não esquecera que se traíra. 

 O tempo trabalhava como tinha que ser, e sempre 

providenciava a cura pra tal moça impulsiva. Do mesmo jeito que 

provinha a cura pra todos... mas pra ela era exclusividade, as feridas 

dela davam dores maiores a ela do que a qualquer outro ser humano 

e ela nunca mais poderia sofrer tanto, então se prometia repetidas 

vezes em frente ao espelho, entre lágrimas, que não se trairia mais 

porque essa convalescença era horrível demais e ela sentia como se 

houvesse perdido um pedaço de si. Então abria a porta do armário 

de novo e via o pedaço que havia sido amputado: algo que não era da 

carne nem do sangue dela, mas que ela via como parte. 

 E colecionava amputações e esquecimentos... uns sapatos 

empoeiravam, outros ela simplesmente perdia e raramente lembrava 

do tempo que calçou. Mas das dores ela nunca esquecia e passava 

meses passeando por vitrines e imaginando como seriam seus pés 

naqueles sapatos tão bonitos e tão confortáveis. Fechava os olhos e 



sentia como tirar seus pés do chão tão duro, mas via as feridas e 

sentia as dores. Logo seu cérebro a remetia ao último sapato calçado, 

aquele desgraçado, e ela abandonava a ideia porque não se trairia 

nunca mais. 

 O chão era firme, não se abriria mais na frente dela... mas 

aqueles sapatos que ela tinha visto hoje eram diferentes dos demais, 

não conseguia esquecê-los, a cabeça recorrendo à lembrança deles o 

tempo todo. Tão lindos, não feririam ela jamais, então talvez ela 

devesse tentar o risco, porque não era possível que nunca ela fosse 

encontrar o sapato ideal, era claro que aquele par era o encaixe 

perfeito dos pés dela, e se acontecesse...  

 

 
“(...) 

Eu vou gostando, eu vou cuidando, eu vou desculpando, eu vou superando, eu vou 

compreendendo, eu vou relevando, eu vou… e continuo indo, assim, desse jeito, sem virar 

páginas, sem colocar pontos.  

E vou dando muito de mim, e aceitando o pouquinho que os outros tem para me dar. 

(Caio F.) 


