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Nota da autora

Esta é uma quase estreia num livro de contos. Dentro do géne-
ro, Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto sucede a A Fabulosa 
Galinha de Angola (conto infanto-juvenil com ilustrações de Elsa 
Ribeiro, Editorial Novembro, Lisboa, 2020) e a Contexturas (con-
tos baseados em quadros de Armanda Alves, coautora, Livros de 
Ontem, Lisboa, 2017).

As narrativas que constam desta antologia pessoal são díspa-
res no estilo e na temática. Aqui fala-se de amor, do quotidia-
no, do elemento insólito nas coisas mais triviais, mas também 
da hipocrisia social, de mulheres, da pobreza, do abandono, do 
envelhecimento e do desleixo familiar. Ou ainda dos desafios da 
monogamia face à hipotética adrenalina do adultério, das rotinas 
familiares e da maneira como construímos sociedades e inter-
cambiamos valores, cuja hierarquia está permanentemente a ser 
reavaliada. Lisboa ou Luanda estão implícitas, quando não visí-
veis, tal como a noção de cidade e de movimento. Em algumas 
narrativas observa-se o registo de pensamentos como monólo-
gos ou ladainhas, que jamais serão audíveis exteriormente: temas 
que, como a saúde mental, encontram o seu lugar nestas páginas, 
mesmo que abordados tangencialmente.  

A gastronomia é um assunto que associo às relações sociais 
e aos afetos pelo que marca forte presença, porventura caricatu-
rada, nestas histórias que talvez sempre vos tenham pertencido, 
pois não estariam completas sem a observação atenta de vidas 
alheias, dinâmicas e cicatrizes sociais, e o conhecimento de expe-
riências distanciadas do meu pequeno mundo interior.
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Alguns textos, ainda que numa versão preliminar ou que viria 
a sofrer alterações até chegar à forma atual, encontram-se disper-
sos por antologias, revistas, jornais, sites ou blogues, como re-
sultado de afetuosos convites, seleção de textos para publicação 
promovidos por editores ou colaborações pontuais em projetos 
que considero dignificantes, pelo conceito, inovação, objetivos ou 
público-alvo. 

É o caso de O organizador de bichas, uma história de guerra 
(Ler&Contar, Noitibó Confraria, Lisboa, 2020), Ilha de Santa 
Luzia (Antologia decorrente do Concurso Internacional Literá-
rio Natureza 2018-2019), O deserto, o medo e o cansaço (Mirage 
— Miscelânea de Narrativas Irreais, Coverge, Curitiba, 2019), O 
ladrão de sotaques (Blogue da Livros de Ontem, Lisboa, 2016), 
Donana (Blogue O Gazzeta, Brasil, 2019), Memórias da casa cor-
-de-rosa (Caxangá, Revista de Arte e Crítica, Brasil, 2019), O pa-
pel de Aurélie (Colectânea Mens Sana, Livros de Ontem, Lisboa, 
2016), A espera (Revista Subversa, 2015 e Entrementes — Revista 
Digital de Cultura, 2019, ambos do Brasil), Duas mulheres e um 
charco (Revista Rua-L da Universidade de Aveiro, 2016 e Caxan-
gá, Revista de Arte e Crítica, Brasil, 2019; publicado sob o nome 
Eu sou do bairro). 

São nove textos, escritos na sua maioria há pelo menos dois 
anos, anteriormente disponibilizados de forma gratuita ou em 
projetos de pendor solidário com os quais me orgulho de ter co-
laborado e que continuam a ocupar parte significativa da minha 
agenda sempre que tenho material adequado à circunstância.

Na presente edição acrescentam-se outros dezassete contos 
totalmente inéditos. Na verdade todos eles representam a minha 
forma imperfeita e oscilante de abarcar e contemplar o mundo, 
extraindo dele o melhor e o pior, o sonho, a inverosímil certeza 
das coisas, o risível e a irreverência.

Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto é o título que se im-
pôs depois de olhar com algum distanciamento para o conjunto 
de histórias que não nasceram juntas e se conheceram umas às 
outras, pelos meandros da idade adulta. É, pois, como que um re-
sumo prévio do que irão aqui encontrar e a antecipação das excla-
mações que imagino dos leitores em algum ponto das narrativas. 
Espero que cada um de vocês se encontre por aqui, encostado a 
um parágrafo, de mãos dadas com um personagem, ou amedron-
tado por uma vírgula temporã e teimosa; porque esta será por-
ventura a vossa casa, durante algum tempo.

Luísa Fresta
Queluz, 08/01/2021
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Sapataria

Entrei na sapataria tentando disfarçar o facto de estar descalça. 
Coisa indisfarçável, diga-se em abono da verdade. Uma senhora 
consegue manter-se elegante com o cabelo levemente revolvido 
pelo vento, com o batom um pouco esbatido pelo café ou com 
roupa prática, uma simples t-shirt branca e uma ganga velha, mas 
limpa e bem cortada. Se tiver pose e confiança, ou encanto na-
tural e simplicidade, o que pode ser muito mais eficaz. Mas sem 
sapatos dificilmente consegue aparentar alguma dignidade e fazer 
ouvir a sua voz sem parecer que está a pedir desculpas. Não es-
tando na praia, nem no campo, nem a esfregar a banheira, uma 
senhora vestida com alguma formalidade — de inverno como de 
verão — sem sapatos, parece uma doida varrida. Em todo o caso, 
não me restava alternativa: eu estava mesmo descalça e foi assim 
que entrei na sapataria chique de um bairro que eu não conhecia. 
Um senhor com ar de indiano recebeu-me com alguma austera 
frieza, perguntando-me educadamente:

— Posso ajudá-la? 
Talvez estivesse só em modo automático e nem tivesse repara-

do nos meus pés nus. Se eu estivesse calçada, também podia não 
notar os meus sapatos. Os homens veem muitas vezes o conjunto 
e não o pormenor. Bonito ou feio. Atraente ou desinteressante. 
Elegante ou desleixado. Velho ou novo. Mas o senhor com ar de 
indiano não era apenas “um homem”: era o dono da sapataria, 
com cara de ter pelo menos trinta anos de experiência no ramo. 
Muito habituado, por isso, a avaliar a qualidade do calçado e a 
adequação à indumentária sem sequer olhar para os sapatos. Bas-
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A espuma da rosa 120

Glossário gastronómico 122
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tava-lhe ver a maneira como a pessoa se movia, a segurança do 
andar, a rapidez do passo. O balançar das ancas das mulheres, o 
movimento sincopado dos braços, a maneira como giravam o 
pescoço e a posição das pernas cruzadas numa poltrona, todos 
esses pequenos movimentos e o diálogo entre ossos, músculos, 
articulações e tendões parecia estar fortemente condicionado pe-
los sapatos, incluindo o nível de desgaste. Por outro lado, quase 
que podia diagnosticar escolioses, hérnias, artroses e outras ma-
zelas, da coluna e ancas, ou o comprimento do fémur e a densi-
dade óssea, olhando para o calçado de quem quer que fosse. Ou 
seja, observando a pessoa deduzia-se o tipo de calçado que usava 
e analisando os sapatos poderia desenhar-se um pré-diagnóstico 
da saúde articular do seu dono.

Esperava poder experimentar sapatos sem chamar a atenção, 
mas como fui apanhada à entrada da loja não tive escapatória. 
Pareceu-me de bom-tom dar uma explicação.

— Parti a alma do sapato na calçada. Fiquei completamen-
te…olhe, descalça. — Eu não sabia exatamente o que era a alma 
do sapato. Porém, recordava-me de ter ouvido usar esse termo 
anos atrás por uma amiga conhecedora do assunto. Os sapatos 
de senhora tinham alma, uma alma suscetível de ser partida. Ela 
conhecia a anatomia completa dos sapatos e com essa memória 
distante tentei impressionar o dono da sapataria. Talvez até resga-
tar um pouco da dignidade que me faltava, pela minha condição 
(temporária) de pé-descalço.

O senhor Radesh não pareceu impressionado. Não sorriu nem 
se mostrou complacente. Deduzi que se chamava Radesh pelo le-
treiro à entrada da loja, que dizia, em letras luminosas e estiliza-
das: “RadeshOes”. De qualquer forma esse pormenor não tinha 
particular importância pois não tencionava tratá-lo pelo nome. 
Nem “o senhor”, nem “você”, mas simplesmente: “olhe”, “se fizer 

favor”, “agradecia”. Dessa maneira conseguiria certamente con-
tornar a questão embaraçosa do tratamento, até porque não te-
ríamos tempo nem ocasião de socializar até que isso se tornasse 
um problema. 

Com um meio sorriso gelado, o dono da sapataria perguntou-
-me se tinha alguma coisa em mente. Eu tinha realmente alguma 
coisa em mente. Sair dali com um belo par de sapatos a um pre-
ço irrisório e esquecer a burrice dessa tarde, quando, por infan-
tilidade, tinha sucumbido ao prazer de esfregar os pés na relva e 
deixara deslizar os meus sapatos de cunha pelos pés abaixo, até 
ao chão, onde nunca mais os vi. Alguém deve ter adivinhado o 
conforto daquela sola de cortiça levemente acolchoada na parte 
interna; alguém sem pruridos ou sem escolha, que não se impor-
tou de levar sapatos usados e deixar ao abandono uma mulher de 
pés desnudos.

O senhor Radesh não precisava de saber que uma senhora de 
meia-idade cedia a semelhantes frivolidades. Por isso disse-lhe 
que me bastava qualquer coisa que servisse (pensando que qual-
quer coisa não era exatamente “uma coisa qualquer”), pois não 
precisava de sapatos nem tencionava comprá-los naquela altura 
do ano. Era uma emergência, uma necessidade momentânea.

— Compreendo, minha senhora — e desapareceu atrás de 
uma porta escura e envernizada reaparecendo pouco depois com 
a sua proposta. Trazia consigo uns sapatos lindos, não muito dife-
rentes daqueles que acabavam de partir, raptados, para trilhar ou-
tros caminhos. Como poderia ele saber os meus gostos, a minha 
necessidade da tal cunha, a obsessão pelo conforto? Apenas uma 
coisa escapou à sua observação minuciosa: a pequenez da minha 
bolsa, diante da qual qualquer preço módico parecia uma exor-
bitância. Experimentei-os e calçavam como uma luva! Faziam a 
perna esbelta e lançada para a frente. Disfarçavam as imperfei-
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ções dos dedos, que pareciam, nos pés nus, filhotes de dinossauro 
tímidos e atrofiados, com calos, mulumbas, curvas e contracur-
vas montanhosas. Não perguntei o preço, propositadamente, para 
poder usufruir daquele prazer sem culpa, sabendo que não me 
livraria tão cedo da condição de pé-descalço. Naqueles instantes 
fui uma verdadeira Cinderela experimentando o sapato que lhe 
pertence, vivendo uma relação única e mutuamente exclusiva en-
tre sapato e pé de donzela.

(Nos sonhos tudo pode acontecer, por mais disparatado, ana-
crónico ou incoerente que pareça. E eu estava a viver o meu — 
essa pode ser uma desculpa ardilosa para os escritores incipientes: 
deste modo contornam conflitos que de outra forma não seriam 
capazes de resolver). 

Tinha sobrevivido a uma tarde insólita, em que me encontra-
va folgadamente sentada num banco de jardim, ouvindo as in-
tervenções dos deputados. Era um dia especial em que decidiam 
aproximar-se das pessoas comuns, como eu, que para eles eram 
“eleitores”. Nesse dia traziam um tema para debate, em praças e 
jardins, e conversavam descontraidamente com a população. Um 
dos jovens deputados veio sentar-se ao meu lado e forçou uma 
conversa que poderia ter sido simpática, não fosse o seu espírito 
de missão, que levava a peito com muito esmero e determinação. 
Queria saber a minha opinião sobre as suas propostas, sobre o 
tema do debate. Expliquei-lhe que não tinha prestado atenção e 
que apenas estava ali a observar algumas espécies de plantas e o 
movimento das borboletas. O deputado pareceu interessado, en-
ternecido, mas também surpreendido. 

— Não se interessa por política, portanto? — concluiu ele, um 
pouco desconcertado.

— Interesso. Mas não por campanhas políticas. Interesso-me 
por políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pes-

soas. Por cidadania, por civismo, por campanhas institucionais. 
Pelo apoio aos idosos, aos deficientes e aos menos favorecidos so-
cialmente. Não me interesso por lobbies e panelinhas, por grupos 
e grupelhos, interesso-me por pessoas.

— Já pensou em fazer política? — comentou o jovem deputa-
do. — Vejo que tem mais garra do que pensa.

— Eu faço política todos os dias, senhor deputado. Nas mi-
nhas escolhas, nas minhas práticas, na minha maneira de estar 
entre as pessoas do meu bairro, da minha cidade. Espero que o 
senhor faça o mesmo.

Entretanto, ao meu lado, estava sentado um homem de ar 
exótico que me pregou um beijo na face, sem que eu tivesse tem-
po de reagir. Rechacei-o rapidamente: apenas uma vez tinha sido 
abraçada na rua por um estranho, um rapaz que trazia um cartaz 
colado à barriga e distribuía abraços. Só que esse vinha identifi-
cado e fazia parte de uma ONG qualquer que tinha determinado 
a importância das manifestações de afeto entre estranhos. Não 
era espontâneo, mas isso talvez fosse pedir demais. O meu vizi-
nho de banco de jardim fora realmente espontâneo, mas o gesto 
instintivo apanhara-me desprevenida. O toque pode ser cons-
trangedor e invasivo e por isso fizera questão de lhe dizer clara-
mente que o via como um agressor e que não toleraria uma nova 
investida. O homem assustou-se e pôs-se a milhas, vociferando 
impropérios em pensamento, pelo gesto indelicado que dirigiu 
em minha intenção ao afastar-se. Um pirete, como se diz na gí-
ria. Pronto, um pirete. 

Depois dessa interação com dois desconhecidos no jardim, vi-
-me, de repente, uma mulher descalça (uma mulher descalça é 
uma figura triste e sem rumo, pois não é sexy, nem destemida, 
nem provocadora). É simplesmente uma pessoa desfalcada de 
algo que lhe é essencial. Se não fosse esse imprevisível encadea-
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mento de factos triviais e pequenos incidentes — a conversa com 
o deputado, a ousadia do doido dos beijos e finalmente o roubo 
dos sapatos — o senhor Radesh dificilmente me teria conhecido.

Ao ver-me diante do espelho com os sapatos que deveriam ser 
meus por direito e destino, o dono da sapataria esboçou um sorri-
so efémero e quase envergonhado. Também ele sabia que aqueles 
sapatos jamais poderiam ser de outra mulher. Finalmente con-
frontada com o preço, disse-lhe que estava um pouco acima do 
que eu esperava.

— É só para voltar a casa — expliquei. — E para além disso 
daqui a pouco a temperatura desce, não os poderei calçar durante 
muitos meses.

— Leve-os, deixe estar — respondeu o senhor Radesh. — É 
par único. E visite-nos mais vezes: o meu nome é Radesh — con-
cluiu, estendendo a mão com solenidade para um derradeiro 
cumprimento.

Sem palavras para agradecer tão inesperada oferta de um ho-
mem que era pouco mais expansivo que uma esfinge, vi-me de 
repente na rua, com os sapatos calçados. Tendo consciência que 
a duração de um sonho é imprevisível, aproveitei ao máximo o 
tempo da fortuna. Sabendo que acordaria, como sempre, de pés 
desnudos, graças a esse gesto condenável e pueril de me descalçar 
nos parques da cidade.

Sou desse barro 

As pessoas passam na rua e olham curiosas para dentro do 
quintal, de onde pendem buganvílias e avencas. Um velho estra-
do de molas, arrumado de pé contra uma parede, serve para an-
corar vasos de barro cortados ao meio na vertical. São mais de 
cinquenta e cada um tem um nome escrito a marcador preto. No 
interior, plantas ornamentais, ervas aromáticas, catos, flores deli-
cadas como orquídeas e violetas africanas. Das que precisam de 
rega diária e das que praticamente prescindem dela. Numa única 
coisa se parecem: todas são submetidas à mesma exposição solar, 
à mesma agreste ventania ou brisa mansa de fim de tarde. Outro 
estrado metálico está encostado a uma parede que proporciona 
uma sombra quase inviolável. Aí estão as plantas e flores mais 
ariscas ao sol, as que gostam verdadeiramente de luz suave quase 
impercetível e poucas agressões.

Nenhuma dessas plantas é cuidada pelos donos da casa. As de-
zenas de nomes em cada estrado correspondem às pessoas que 
regularmente aí se deslocam para mimar os seus rebentos… um 
dia, ao entrar, empurrada pelos ventos da curiosidade, um pouco 
a medo, vejo um homem curvado a dirigir-me os seus olhos bri-
lhantes como pequenas lanternas em sinal de interrogação. 

— Pode-se? Só queria tomar um café. Não sei se já estão 
abertos. 

O homem sorri gengivas descarnadas enquanto centenas de 
pequenas pregas de pele se juntam em torno dos seus olhos mui-
to claros. Coxeando, entra por uma porta maciça de madeira, 
entreaberta, e segundos depois aparece uma velha senhora res-


