
pés de um dia 

2009 
 

... Mas se amo os teus pés  
é só porque andaram 
sobre a terra e sobre  

o vento e sobre a água, 
até me encontrarem... 

Pablo Neruda 
 

 

25 impressões de meus pés, a cada hora durante 24 horas,  

das 14h00 de 11/06/2009 até 14h00 de 12/06/2009.  

Noite muito fria. Tirava as meias de lã.  

Calçava “as botinhas sacos-plásticos” (kit pedicura).  

Uma por vez...  

Massageava o pé direito, mais ou menos 3 minutos 

até ficar com a sola bem untada. 

Cortava cuidadosamente, com uma tesoura, 

 a parte superior do plástico.  

Tirava a botinha, deixando a sola do pé ungida  

pelos cremes ali depositados. 

Assim, decalcava meu pé direito sobre  

uma folha de papel canson branca.  

Ficava de pé, fazia pressão.  

Com o mesmo procedimento,  

imprimia o pé esquerdo no mesmo papel.  

De pé novamente. Nova pressão sobre o papel. 

Colocava uma folha para cada impressão. 

No verso de cada papel impresso  

escrevia, com lápis preto, data e hora.   

Empilhava uns sobre os outros. 

Jogava fora o “plástico-bota-sapatilha” descartada. 



  

 

 

Cheiros florais habitavam a sala, a casa, o corpo,  

odores vazavam de pés amaciados 

que gelavam, mais e mais, a cada impressão. 

Com massagens, aquecia um e outro... outro e um... 

O relógio despertava a cada 1 hora. Começava novo ritual.  

A atenção ficava d’esperta. 

Os pés frios me mantinham acordada...  

Corpo e gestos se acendiam a cada movimento...  

vigília vigiada  

sem dormir, sem cortar os pés, sem perder as horas.  

Vigor redobrado pés des.afiados,  

prazeres de pés de um dia. 

 Corpo sonado, denso, vivo, pulsante.  

25 impressões. ligeiras cochiladas. 24 horas sem dormir.  

Sono pesado ao final de um programa-rito-desenhante. 

Tudo acabado dormi desacordada por duas horas seguidas.  

Acordei ansiosa para ver  

juntos  

vinte e cinco pés de um dia. 

Espalhei no chão e olhei lerdamente, todos... e cada um...  

lembro               leio                olho  

On Kawara, Roman Opalka, Sam Hsieh, Ives Klein,  

José Saramago, Cortázar, Clarice Lispector... 

 
 

pés de um dia, 25 desenhos de 32 x 26 cm sobre papel canson. 

Impressões da sola dos pés com creme hidratante à base de: cetearly 

alcohol, stearic acid, synthrtic wax, mineral oil, tricolan, flagrance, 

methyichiroisothiazolinone, methylisothiazolinone (0.0006 em 

isothiazolinonas) aqua. 


