
I have shoes for you 

Ela surgiu de surpresa, como eles costumam vir ao meu 

mundo. Estacou a meio metro, de cabeça baixa, fecha

da em roupas pretas de modo que primeiro só vi aque

la cabeleira alisada. Depois, considerei que pudesse ser 

peruca. Os ombros arqueados, os braços finos e as mãos 

que, quando estendidas, notei serem pequenas e enlu

vadas, escondidas no casaco, um pouco mais old fashion 

que o meu. 
A mulher levantou a cabeça devagar. Cruzei com seus 

olhos em brasa. Fitei os dentes, eram bem separados entre 

si. A arcada superior, principalmente, pelo menos meio 

centímetro entre um dente e outro, reparei quando ela 

perguntou com voz muito doce se eu tinha algum troca

do. Sorri para ela. Entreguei as moedas. 

Quando olhou para meus pés, depois de agradecer, disse: 

eu tenho sapatos para você. Eu não tinha certeza de ter ou-



vido a fr a\e e perg\1n tci : o q uê? Eu te nho ~a patos para você. 
r la rC'petiu co in a voz d oce qu e eu já co n tei q ue e la tinha . 
~~cn \ageni entendid a , agradeci e assegu rei q ue estava be m 
com m eu) sa patos , não p recisava de o utros, nào. Ela riu 
co n, aque les o lhos vermelhos. Seguiu seu ca minh o e eu 

/ . percebi un1 andar torto, sapatos grossos e pes que pareciam 
carregar o dobro de seus setenta quilos. 

Eu ali , parada na esqu ina da Martin Luther KingJr. com 
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~
1 à espera da amiga dominicana que nunca chegava 

n a ho ra, maldizendo o atraso porque, naquele momen
t o, o frio cortava e a mulher me ofereceu sapatos porque 
achou que eu passasse frio. E ainda aquele casaco de tantos 
invernos, eficiente, mas velho. Ali, no Harlem de classe 
rn éd ia, ela julgou que eu era da rua, do Harlem profundo, 
como ela. 

Isso tudo só pensei depois. No momento em que a mu
lher saiu andando, escrutinei meus pés, arrepiei quando 
ergui a cabeça em sua direção e não a vi mais. Observei os 
1 ugares à volta a ver se descobria alguma porta, algum bu
raco onde ela pudesse ter se metido. Avistei um segurança 
particular de quarteirão fumando e acertando a touca na 
ca beça . Quis perguntar a ele pelo paradeiro da mulher, 
tentada a receber os sapatos. 

Mais uns minutos e chegaram duas senhoras. Aper
taram o número do apartamento para onde me dirigia. 
Cumprimentei-as, puxei conversa, contei da an1iga atra
sada . Avisei que as acompanharia na entrada. 

Como o gênio da lâmpada, a mulher apareceu de novo. 
Ufa\ Ela ex istia. Era de carne e osso . Pediu dinheiro às co
lega~ e elas mal olharam na ca ra de la para dizer que não 
t jnhan1 . A voz an1ável era un1 canto a traente e afinado, e 
a von tad e de segui -la fo i quase incontrolável. Dessa vez 
ela não falou com · . . igo, seguiu caminho oposto ao anten or. 
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ca \J. Pa ra ~e ~aJvar, e la gritou que a arnarrasse rn n o b,1rco, 

\enào a sere ia a levaria. Do mesmo n1odo, a voz deli cad a 

da mulher dos sapatos tentava me seduzir. 

Você não vai entrar? Urna das n1ulheres me chamou en 

q uJ nto segurava a porta. Sim, vou. Por que diabos aqu<:da 

se n1-teto queria me dar sapatos? Era a pergunta que m e 

co rro ía. Ela 1ne achou com potencial de compradora, isso 

sin1. Queria vendê-los. Ou não, pois, se tudo é dádiva na 

n egociação co1n Exu, eu dei primeiro. 

Faz.ia frio aqueles dias, estava uns 14, 15 graus, nada que 

exigisse aquelas botas potentes depositadas na entrada da 

casa. Mas frio é questão de estilo e ostentação para quem 

pode escolher o que vestir e calçar, um inverno duro em 

Londres já havia me ensinado essa lição. 

Enquanto observava o interior do apartamento, bem 

dividido, pé direito alto, materiais finos no acabamento, 

contrastando con1 a simplicidade do prédio pelo lado d e 

fora, ocorreu-me a terceira hipótese para a investida d.1 

doadora de sapatos. 
Considerando 1neu~ drt'cu/\·, um casaco fora de 1noda, 

sapatos de outono usados no inverno en1 diúlogo con1 o 

Harlem roots de onde ela vinha, talvez os sapatos fossen1 



um código ou senha para uso ou tráfico de coisas que po

deriam me interessar. 
Não. Ainda não era a resposta. 

Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje! 

Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje! 

Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje! 

Ao preparar a comida do homem, quando minha mão 

tocou o dendê, encontrei a resposta, a chave. Recebi os 

sapatos-presente para firmar o pé na estrada e fazer oca
minho. 


