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“Tudo aquilo que não podemos 
incluir dentro da moldura estreita 

de nossa compreensão, nós 
rejeitamos.”

henry miller

PROFESSOR DE LITERATURA nasceu com o dom de conquistar através 
dos gestos. Falar de Machado, Camões, os movimentos literários, José Lins do 
Rego, Graciliano, todas essas múmias pederásticas da literatura, causa tesão nas 
pessoas. O professor deve falar com excitação. Quando chegar o romantismo, 
gozar ao citar Álvares de Azevedo. Colocar força, enfiar o fascínio da morte, 
jorrar amor platônico, desferir golpes de sentimentos, transbordando sêmen, 
ensinamento e dor nos alunos. Pulse vontade, exiba seu coração e deixe que 
todos o admirem. Mostre que a literatura pode ser tão boa quanto o sexo.
Lógico que ensinar Caio Fernando de Abreu e Clarice Lispector é um atalho, 
entretanto, mesmo estes, precisam ser passados com tesão. “Adorei a aula, pro-
fessor.” Diz um aluno alisando a minha carteira. 
 “Ótimo.”
 Viro as costas. Manter a fama de rígido faz parte. Seja simpático com 
quem nutre interesse. Só.
 Fora os boiolas amantes do gótico, algumas meninas chegavam junto. 
Eram feias e simpáticas. As cheias de espinhas são as primeiras, essa raça encon-
tra refúgio nos livros, isoladas do núcleo social, elas se amarram nos livros de 
Caio Fernando de Abreu. 
 Nenhuma delas me chamava atenção. Queria saber da morena que sen-
tava atrás, junto com alguns engomadinhos. Os olhos verdes denunciavam a 
luxúria. Um dia, veio tirar uma dúvida. Não tinha ninguém na sala, tirou mais 
do que devia. Era safada, nariz arrebitado, magrinha, porém, gostosa. Daquelas 
que andam com saia curta, filhinha de papai, vive mascando chiclete. Cheira a 
morango. O bico do peito era claro, grande e bem volumoso, engoli com tudo. 
 “Amanhã tem mais.” Ela disse. 
 E assim foi. Entre as páginas antigas da nossa querida literatura, se encon-
trava o professor idoso, chupando a boceta pueril e cheirosa de uma aluna. Ela 

selo literario
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gemia baixinho, enquanto a porta estava fechada. Nós riamos de tudo aquilo. 
Tão errado. Gostoso. Infernal. Torcíamos para ninguém nos ver, mão no peito, 
na boceta, no pau, mas nada de penetração. Ela era virgem: não podia. Pedi 
para irmos á minha casa, eu ia encher a vadia de vinho, arriscar um anal, mas 
ela era convicta no assunto: “Não, professor querido.”
 A brincadeira era restrita á sala de aula. 
 Sinal tocava, gemido vinha. Assim foi por uma semana. Arrisquei o anal 
na sala de aula, estava louco, aquele corpo branco, puro, virgem e com cheiro 
de amaciante. Oh, o cheiro, aquilo me enlouquecia profundamente. Ela se 
agarrava a mim como uma aranha, aberta em meu corpo, esfregando a boceta 
cabeluda em meu cacete. Lógico que estava de cueca, não poderia arrancar a 
virgindade da nobre dama. 
 Meu amor literário e trágico.
 “Deixa?”
 “Não, professor.”
 “Anal não dói.”
 “Seu pau é grande, isso vai doer e muito.”
 Olhava para o meu pau.
 “Você precisa de óculos.”
 Ela caiu de boca, chupou com vontade, as mãos alisavam minhas pernas 
desnudas, ela estava sem a parte de cima, os enormes seios a mostra. A go-
zada estava próxima, iria encharcar aquele rosto angelical, com breves nuances 
demoníacas. Até que me lembrei da porta. Não havíamos fechado. Sempre 
fechávamos, caso alguém batesse, a desculpa seria a privacidade. “Estou tirando 
dúvidas de uma aluna, quero privacidade.” Não sei se iria colar, mas sem pro-
vas, ninguém podia fazer nada.
 “A porta tá aberta.” Sussurrei.
 “Me deixa acabar, gostoso.”
 Eu deixei. Estava vindo. Próximo. Ela segurava as bolas. Engolia. Eu me 
tremia. Frenético. Mais perto. E... Chegou. Abriram a porta: dois alunos. Ros-

tos em choque. Ela com a boca melada de porra. Eu em êxtase. Eles saíram 
correndo.
 O anjo tomba do céu.
 Tudo a partir deste momento aconteceu na velocidade da luz. 
 Os garotos, “chocados” com o que viram, decidiram fazer um abaixo as-
sinado. O colégio inteiro ficou sabendo. O pior não foi isso. O lado macabro 
foi a garota dizendo que foi obrigada.
 “Ele disse que só me passava se eu chupasse.”
 Que professor terrível. 
 Literatura? Mas ele é tão amável.
 Gestos tão delicados. Tão apaixonado.
 A boca dela estava toda melada.
 Meu Deus.
 Um pesadelo.
 Um monstro.
 Overdose de leite.
 Os professores não olhavam para mim. Um deles, o de História, cuspiu no 
meu pé. Eles tinham um nojo épico da minha fuça. Eles tinham razão. A puta 
acabou com a minha raça. Foi a pior semana da minha vida, todos assinaram 
na sala, 100% de reprovação. O professor tarado foi expulso. O segurança me 
empurrou. Dei o fora com louvor. A garota, aquela puta, deu um sorriso para 
mim, mandou um beijinho. Ninguém viu. Mas essa lembrança me atormentou 
por um tempo. 
 A velocidade aumentou.
 Ficha suja, ninguém iria me contratar. 
 Sentado na sala de jantar, a esposa não olhava para mim. Nossa filha, 
quase da mesma idade da puta, estava tremendo. A comida esfriava, comemos 
lentamente, aguardando alguma reação. A esposa arriscou alguns pedaços da 
lasanha, a filha beliscou a batata, o mais novo devorava sem piedade. Lágrimas 
surgiram. A filha se levantou com tudo, derrubou o prato. A esposa tombou, o 
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choro tornou-se evidente. 
 Isso foi o fim da minha vida. Minha família fora fragmentada. Meu único 
pensamento era a fúria. E assim foi. 
 Com os olhos fechados, a reação ideal veio à tona.
 A ninfeta fazia natação, havia me contado. Saí de casa, o plano na cabeça, 
já sabia o que devia fazer. Cheguei e a observei de longe: as braçadas, a respira-
ção, tudo de acordo. Esperei esvaziar. Ela continuou treinando. Garota empen-
hada no esporte. Ela parou pra descansar, entrei na piscina. Antes que pudesse 
perceber, já estava cheirando o pescoço dela.
 “Você?”
 O susto inicial.
 “Puta.”
 “Desculpe...”
 Já estava prendendo o pescoço dela com o meu braço, sentia a bunda ma-
cia se esfregar em meu pênis. O pescoço magro lembrava um tronco de árvore 
fino.
 “Será que você é virgem mesmo?”
 Afastei minha sunga, deixei meu pau subir até a boceta da Lolita de cam-
elô. Meu braço a estrangulava, enquanto metia sem piedade. Ela chorava em 
meio a água cheia de cloro, a dor e o susto nítido do momento, ela dizia “era 
uma brincadeira, eu posso falar com a diretora, era uma brincadeira!”
 Essa é a brincadeira, vagabunda. Segure isso. E enfiei mais, a outra mão 
espremia com força os seus peitos, eu apertava eles e mordia sua orelha com 
tanta vontade que arranquei um brinco. Enfiava a cabeça da donzela na piscina 
e enforcava com mais força, ela ainda tentava falar alguma coisa, mas era inútil.
 “Por favor...”
 “Cala a boca, puta. Você acabou com a minha vida.”
 Gozei. Meu braço apertou com vontade.
 Senti o barulho esquisito. Como uma batida de carro, mas com o volume 
reduzido. Os olhos dela abertos, como o de uma boneca. A boca fechada e o 

semblante de vazio. Larguei o corpo, levantei a sunga e sai da piscina, para 
observar a minha obra de arte vingativa. O corpo flutuava, enquanto a água 
se movimentava em um ritmo estranho. Alguém iria chegar, tanto faz. Não 
me importava, em minha calça havia um cigarro. Peguei, acendi e continuei a 
contemplar a puta que arruinou a minha vida. Não pude deixar de soltar um 
sorriso. Em meio à piscina límpida, no vão de suas pernas brancas, havia uma 
mancha de sangue.
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academia vegetal
TUDO QUE VOCÊ faz de bom foge na primeira descarga. As coisas ruins 
são as verdadeiras lições pra vida. O padre não diz isso. Nem a sua mãe. Vamos 
trabalhar com uma possibilidade: estou catando a sua mãe.
 Você achou isso ruim?
 E se eu for um milionário te bancando, amigão? Até quando você estiver 
vomitando pelo rabo e tossindo o intestino pela garganta. Pagarei o melhor 
asilo, aquele que tem as dançarinas de pole dance. 
 Não é bom pegar a sua mãe?
 Seu fresco.
 As coisas devem ser vistas sob uma perspectiva nova, sem pessimismo, o 
ruim pode se tornar o bom, fim do mundo significa fim das dívidas, olha só 
que adorável. Hoje, eu não sou nada. Vivo em uma espécie de vazio atemporal. 
Através desse pensamento e ideologia, comecei a malhar. Sempre odiei exer-
cícios e pederastas, logo, acreditei que poderia aprender uma ou duas lições 
na academia. Ver o rodízio de gostosas apertadinhas pelo local é um delírio, 
amigão. O cardápio é variado: grande, pequeno, divididinho, pata de camelo, 
capô de fusca. Existem homens que ainda ousam dizer que é tudo igual, se 
bem que por dentro é parecido mesmo. Por dentro, somos a mesma droga de 
sistema. Um tabaco, um pinto, a diferença está na casca. Uma pata de camelo 
passava por mim na academia, olhava sem parar, os pesos intactos, eu nem 
sequer mexia neles. O instrutor, um cara com os braços do tamanho de uma 
cama duplex, ficava me observando, incomodado com a minha ereção.
 Um dia ele falou comigo: “É melhor você malhar, tem gente incomodada, 
sabe.”
 Fiz-me de idiota.
 “Estou calmo.”
 Ele olha para baixo. No meu short, um enorme calombo.

 O instrutor é negro, cabelo curto e olho de bola de gude. Uma boca do 
tamanho de um amendoim, ele lembra um personagem de desenho animado.
 “Eu entendo.” digo.
 Ele dá uma tapinha nas minhas costas e cai fora. A de calça verde arro-
chada passa por mim, é lisa como a carinha de um bebê. Loira, lábios carnudos, 
ela senta na máquina e começa a abrir as pernas: vai e vem, vem e vai. O movi-
mento de uma academia é como o de uma sociedade alternativa. As mulheres 
querem se exibir de uma forma agressiva, putas de esquina mesmo. Calças cola-
das, mostrando o bocetona, exibindo o quanto elas estão podendo. Os homens 
são narcisos. Até admiram a mulher gostosa, mas preferem o espelho. Entre a 
mão pra punheta e o tabaco suado da mulher do lado, a maioria ficará com a 
mão e o espelho. Alisam os braços, passam as mãos grosseiras no tórax e cabelo. 
“Nós estamos podendo, a punheta mental não pode esperar.” Os homens na 
academia são lixos, criaturas porcas e sem sentido algum. 
 Presos em um espelho deficiente, o reflexo da própria impotência deles. 
 Qualquer homem que se olha por mais de 5 segundos em um espelho, 
sendo que existe uma cavadinha do seu lado, pode se considerar uma bicha es-
crota. Sim, eu odeio viado. É uma raça que devia entrar em extinção, a pessoa 
dar o cu é uma das coisas mais horripilantes que existe. E comer um cu? Enfiar 
um pau naquele buraco preto e atolado de bosta, isso é coisa de doente mental. 
Eu não sou doente mental. Aliás, odeio deficientes. O mundo devia explodir 
com essas raças: preto, doente mental e viado. Não sou polêmico, só acho que 
essas minorias fedem. A única minoria que eu aturo é mulher. 
 Principalmente a de calça verde. 
 Um mês na academia, amigão. Até agora, a lição de vida que estou apre-
ndendo é que mulheres gostosas são obras primas do papai do céu. O prob-
lema é que essas mulheres não gostam de mim. Eu sou magrinho, branquelo, 
cheio de espinha, mas pelo menos não durmo no espelho, mulherada. Estou 
sempre de olho em vocês, porra! Nem sequer me mexo, sou um eterno vegetal 
enraizado. Bunda grande confere! Arrochadinha confere! Caça verde, confere! 
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Cabeludona, confere! Cláudia Ohana em excesso, confere! Loirinha abacate, 
confere! Não perco uma. 
  “Oi amigo.” O instrutor disse.
 “Opa.” 
 “Você está...”
 Ele olha para baixo.
 O mundo é livre. O puto vem querendo impor a vontade dele sobre mim? 
Esse é meu mundo, meu lugar! Elas passam por mim e nada dizem, sou ob-
rigado a ver muitos viados de regata? Sou. Obrigam-me a ver homens usando 
abadá diariamente? Sim. Isso lá é vida? Sim, para mim é vida. Pois vejo as mara-
vilhas do mundo contemporâneo feminino. As coisas ruins trazem coisas boas. 
Então, tire essa sua carcaça de músculos preta daqui, deixe-me em paz. Eu pago 
sem atraso, quero ficar ereto e feliz, nenhuma mulher reclamou.
 Eu não disse isso.
 Eu disse gaguejando: “Alguém está reclamando?”
 Ele olha ao redor.
 Os rostos angelicais, avermelhados e suados me olham.
 Um complô. Isso é coisa de vocês, viados. Sou magro. Mais de um mês 
malhando e ainda estou assim: hétero. Não me tornei bicha como todos vocês. 
Por isso vocês me deduraram.
 Eu digo: “Tudo bem.”
 Instrutor idiota, ele saiu sorrindo de mim. Humilhando-me só porque 
ainda consigo erguer o meu pinto. Brocha de merda.
 Voltei de noite, treino da madruga. Pouca gente, algumas bocetas suadas 
para olhar. Acompanhei o treino do instrutor. Alguns agachamentos, flexor, 
barra fixa. Ele tirou a camisa, o músculo parecia concreto. Fiz um supino com 
5kg de cada lado, ele pegou 30kg de cada. A galera olhava: Cross, elevação 
lateral, crucifixo inverso, rosca direita, testa, abdômen. O instrutor era a bicha 
chefe deste mundo, malhava gemendo, empinando a bunda. Os outros homens 
passavam a mão nele, davam parabéns. Um absurdo. A calça verde vai embora, 

ninguém liga para a coitada. Tive que ir atrás.
 “Ei.”
 “Fala.”
 “Você ficou incomodada, não foi?”
 “Como?”
 “Eu tô ligado. Eles são bichas. Não sabem olhar pra uma mulher.”
 “Quem é você, cara?”
 “Eu sei olhar pra mulher, olha aqui.”
 Mostrei mesmo, tô nem aí. Ela viu o negócio armado, ficou assustada, sei 
lá, deu uma bicuda bem no meio das bolas, saiu correndo. 
 “Seu retardado!”
 Fiquei de joelho. A mão presa no saco. Pobre mulher, não está acostumada 
a ver um homem de verdade.
 “Oi.”
 Alguém estava perto de mim, quando olho para cima, um deficiente men-
tal. Sério. Olho torto, boca com saliva, do jeito que eu odeio. 
 “Oi, dã.”
 “O que você quer?”
 “Ajudar.”
 Um ser desses queria me ajudar? Eu entrei na academia, pensando naquela 
bosta lá fora. Um negro deficiente, só faltava ser viado. Fiquei malhando, até 
que o garotinho entrou na academia. O instrutor o abraçou. O meu mundo 
desabou. O deficiente negro com o negro viado. 
 Pai e filho. Uma família digna da novela das 8.
 O pessoal foi embora. Fiquei no Voador, fazia um, dois, três, a galera saia, 
o papai e filhinho continuavam no carinho de papai e filhinho, quatro, cinco, 
a família deturpada continuava nos abraços e beijinhos, seis, sete. Ele devia 
estar falando: “aquele cara é hetero, sabia?” Fui pra esteira, pensei: a mulher 
chutou as minhas bolas. Correu de mim. Eu não sou o doente, moça, são eles. 
O instrutor se aproxima: “Vamos fechar.” Ele está me expulsando. Agora é hora 
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das bichas. Incesto. É hora de brincar com meu filhinho deficiente. Aquela coi-
sinha rolando no chão, babando. 
 Vocês deviam explodir.
 “Tudo bem.”
 Ele encosta-se a meus ombros, tapinha de leve. Diz: “Até.” Sinto o tom 
de deboche. Negro babaca. Eu pego o peso de 5kg e sem pestanejar, arremesso 
na cabeça do seu filho doente. O moleque vira uma cambalhota, o sangue saí 
fervendo. Aquela coisa pequena e retardada dá um berro bizarro. Antes que o 
instrutor pudesse reagir, eu tiro o meu canivete, sempre ando com ele. 
 Meu filhinho querido. 
 Enfio na barriga da montanha de esteróides, sinto as rugas do intestino. 
Introduzo com mais força, pego um peso de 10kg.
 “Fale que eu sou fraco agora.”
 Sinto o quebrar do crânio. Bato mais uma, até ver os neurônios espalhados 
no chão da academia dos frescos. O menino chora ao ver o papai agonizando. 
O sangue aumenta no chão. Nós somos iguais por dentro, por fora a casca é 
diferente.
 “Vocês serão iguais, pequenos. Vou abrir os dois.”
 Pego mais um peso, fico em cima do filho doente. A boca babada mesclada 
com o sangue. Resto de humano, lixo de viado. Jogo com tudo. Só sobra a me-
leca cerebral.  O tumor humano. Você não é nada, criança. Fiz um favor. Preto, 
pai viado e doente mental. O mundo foi contra você. Nasceu sob uma estrela 
ruim. Agradeça-me no inferno. O pai ainda treme. Espasmos involuntários. 
Farei um último favor para você. Abaixei a calça, desci o shortinho dele até no 
joelho. Sem cueca. Pederasta safado. Chutei o resto de culhão que ele tinha, 
tremia como um vibrador no máximo. Eu estava ereto, a adrenalina me deixou 
excitado. Observei o seu rabo, o buraco negro a espera da entrega. Fiquei de 
conchinha com aquela montanha de músculos tremida, cheirei as suas costas: 
ébano com suor, sangue e medo. Ótimo perfume. Enfiei sem dó. Lambendo o 
sangue com restos de cérebro, gritei: “agora sou um de vocês. Amem-me: sou 

um de vocês, amigão.” Comi o seu resto, os músculos adentrando na minha 
derme, avaliando se sou digno de ser um daquela raça. Bando de porcos. Vendi-
me a vocês. Enfiei minha honra no lixo. Tornei-me um moderno. Meu sexo 
sofre a mutação através de todo aquele resto negro sob meu corpo, grito ao léu: 
“sou gay!”
 “Alô? Está me ouvindo, rapaz?” uma voz grossa interrompe meu sonho.
O instrutor negro toca em mim. Seus olhos ficam olhando para baixo. Uma 
mancha escura surge em meu short branco. As pessoas ao redor estão malhan-
do. A calça verde. Pata de camelo. Ohana. O filho deficiente brincando com 
uma cliente. A montanha de músculos na minha frente.
 Alguns olham para mim, outros escutam músicas, um cara bichola está 
bocejando. 
 “Estou escutando.”
 “Já avisei.”
 A mancha escura. O prazer final. O retardado continua brincando, na 
minha cabeça, vejo todos no chão, de conchinha, agonizando e paralisados, a 
espera do meu contato pessoal. 
 Se você me entende.
 Claro que entende. Suportou ler até aqui, você pensa como eu. Nunca 
tive uma ereção dessas. As bocetas e cus a minha espera, basta um peso de 5kg 
e um canivete. O horário da madrugada. Pouca gente, algumas mulheres, o 
retardado e o instrutor. Seria a maior gozada da minha vida. Não sei se teria 
coragem, talvez amanhã, quem sabe. Canivete eu já tenho, o peso está do meu 
lado. Tudo conspira para a maior orgia que a minha mente poderia conceber. 
Vou dormir e sonhar, quem sabe um dia. Amanhã, é, acho que amanhã eu teria 
coragem.
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domingo
JANE SEMPRE BRINCOU em excesso, os vizinhos diziam que ela tinha um 
dom. Sempre alegre, nunca cansava, Jane brincava até o fim. Quando todos pe-
diam penico, Jane dizia “eu brinco.” A menina corria sem parar, seu suor devia 
ter gosto de gasolina. Ela descia para me encontrar na rua de baixo, ficávamos 
juntos, bebendo cerveja, fumando Camels, e ouvindo Sonic Youth. Ela vestia 
a roupa de bailarina, tão pequena e apertada naquele corpo frágil e esguio. 
Enquanto o som estava nas alturas, nós voávamos pela casa abandonada que 
chamávamos de Domingo Nosso. 
 Ninguém nos achava, este era o nosso interior.
 Quando ela errava os passos da dança, umas tapas rolavam. Nada demais, 
só para ela se orientar. Jane corria pela casa, seus saltos atingiam o céu, a garota 
babava de loucura. 
 Ela só queria brincar.
 Depois me encontrava com o Ted Toddy. Tocávamos violão até o fim 
da tarde. Músicas diversas, do Nirvana até o Smashing Pumpkins. Ted tinha 
um olho maior que outro; pupila dilatada, boca torta e dentes amarelos. Seus 
cabelos loiros, ao contrário dos meus que sempre foram bem tratados, eram 
quebrados, grandes e desgrenhados. Ao lado de Ted, as pessoas pensavam que 
eu estava fazendo caridade. 
 E estava.
 Seus olhos eram claros, mas ao contrário dos meus, os dele lembravam a 
claridade do inferno. Ele fedia a merda.
 Ted era o meu melhor amigo.
 “Vamos acender um?” 
 Nosso diálogo se resumia a isso. Ele enrolou o baseado, acendeu, tragou 
e passou. Encostar os meus lábios grandes e carnudos naquele pedaço de seda 
que sua boca pútrida chupou era um desafio. Enfiei nos lábios, fechava os olhos 

e deixava a erva invadir os meus sentidos.
 Foda-se os sapinhos, acnes e pelotas bocais.
 O Domingo acabava com a Lu. Ruiva, cabelos curtos, o corte lembrava 
o do meu cabelo. Ela tinha um piercing pequeno no nariz, olhos incertos e 
mortos, lembravam um peixe. Lábios grossos e secos, ao contrário dos meus 
que sempre foram molhadinhos. Ela portava um nariz de porquinho, voz fina 
e expressão cadavérica. Nunca gemia, abria a porta, levantava a saia e deixava 
exposta a sua boceta de defunta. A cabeleira ruiva no vão das pernas provava a 
sua real descendência. Gostava de enfiar o nariz naquilo, puxava as suas pernas 
para o alto e metia-lhe o nariz naquela boca grossa e com cheiro de vazio. En-
fiando e tirando, até sentir o molhado escorrendo no meu rosto. Lu não falava 
nada, acendíamos alguns cigarros, olhávamos para a noite e nos despedíamos. 
Em casa, mamãe fazia a macarronada do fim de noite e assim a segunda nascia.
A macarronada tinha gosto de tédio.

***

 Estava ansioso, o Domingo havia chegado. O som dos gritos de Jane era 
audível. Ela corria com sua saia curta e voz mongolóide. Seus lábios estranhos 
diziam bom dia. Puxei-a para a casa Domingo Nosso. Disse que a música do 
dia seria mais agitada. “Coloque a roupa, baby.” Disse em tom autoritário. Ela 
dizia que queria brincar bastante, eu disse que nós iríamos brincar como nunca. 
Jane tinha o olho vesgo, vivia salivando e brincando. Eu a amava. Puxei a arma 
do papai, uma pistola que eu nem sei o nome ou marca. 
 Eu sei que ela atira balas e machuca.
 “Coloque a roupa, Jane.”
 O Domingo precisava de agitação. Jane precisava entender.
 Ela dizia que queria brincar.
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 Eu disse que nós iríamos brincar.
 Jane colocou a roupa de bailarina, enquanto fechei a porta da casa aban-
donada e sem vizinhança.
 O nosso interior.
 Olhei-me no espelho velho da casa, meu rosto simétrico e digno de qual-
quer europeu ocidental emitia um sorriso, uma espécie de manifesto final, algo 
que os teóricos chamariam de maldade explícita. Puxei a cadeira cheia de cu-
pins e larguei o meu corpo nela. Disse: “Dance.” Liguei o som. Um trash rock, 
ritmo insano e gritos guturais.
Ela achou muito rápido. 
 Quando o primeiro tiro saiu, ela olhou para cima.
 Eu disse: “Dance.”
 Jane rodava sem parar, pulava, batia cabeça, o vestido sujo e antigo rodava 
pela casa de madeiras e móveis de terceira qualidade. Era a casa de algum po-
bre favelado. Gostava de estar ali, me sentia do povo. Jane vomitava cansaço e 
urinava piedade. Ela queria brincar ainda, mas de outra coisa. Jane disse que a 
brincadeira estava chata. Digo: “Você nunca pediu para a brincadeira acabar.” 
ela gemia “mas tô cansada”. O tiro saiu de forma seca, errei o alvo, apertei mais 
duas vezes, o pequenino pé da bailarina sentiu o estrondo. Começou a formar 
uma mancha de sangue na sapatilha. Foi crescendo. Jane disse que estava for-
migando. Estava esquentando. Pegando fogo. Era o inferno. A mancha crescia 
cada vez mais, me aproximei, enfiei o cano da arma na enorme mancha de 
sangue e mais um bang saiu do equipamento. Um buraco enorme se fez no 
chão de traças da casa miserável. A sapatilha ficou vermelha, Jane dizia que es-
tava coçando bastante, a saliva dominou o seu rosto doente. Eu disse: “dance.” 
Voltei a me sentar e aumentei o som.
 Jane disse que não queria brincar. Ela desmaiou.
 Eu disse que a brincadeira estava começando. 
 Minha língua, perfeita e no tamanho ideal, sentiu todo aquele buraco 
morto e frágil do pé de Jane. A brincadeira havia acabado para ela, entra e sai, 

o sexo dos mortos, a língua não parava de fluir naquele rombo ensaguentado. 
Quando ela acordou, fiz silêncio com o dedo. Fiquei em cima dela, alisei seus 
cabelos, beijei seu rosto e olhos taciturnos. Levantei a sua saia de bailarina, e 
com todo o carinho do mundo, fizemos amor. Disse que a amava, e falei que 
se ela contar que fui o culpado pelo estrago em seu pé, a sua avó iria levar um 
desses na testa. Jane disse que sou um bom rapaz. Só queria aprimorar a dança 
dela.
 “Muito bem.” Disse.
 Ted Toddy puxava uma dos Stones. Aquele rosto cheio de espinhas me 
enchia de nojo, essa era a verdade. Enquanto ele acendia o baseado, observei 
seus lábios puxando a marijuana, vi um pedaço de pus saindo de um cravo em 
seu lábio inferior. Foi o bastante para o meu punho acertar em cheio seu rosto. 
Peguei o violão e quebrei em seu peitoral, chutei o nariz de Ted, exatamente, 
pisei em cima. Não suportava ver tamanha aberração, sentia-me na obrigação 
de tentar ajeitar aquilo.
 Não sobrou nada do violão.
 O rosto de Ted sofreu algumas alterações, enquanto ele sofria convulsões 
no chão, observei que o seu rosto lembrava os bifes crus que mamãe trazia pra 
casa. 
 Melhorou um pouco.
 Ainda estava com tempo, Lu nem devia ter chegado ao nosso lar aban-
donado. Voltei para a casa Domingo Nosso. Jane ainda estava caída, chorando 
bastante. Não perguntei nada, nem questionei. Tirei a arma da calça jeans e 
atirei na cabeça dela. O resto de deficiência que residia em seu cérebro se es-
palhou pela casa. Olhei-me no espelho, meu rosto mesclado com os reflexos 
cerebrais de Jane. 
 “Somos um, meu amor. Somos um.”
 Fiquei algumas horas me olhando. A hora de Lu havia chegando.
 Eu e Lu ficávamos em outra casa abandonada. Ela sempre chegava pri-
meiro. Ao contrário da Domingo Nosso essa era uma residência arejada, limpa 
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e cheirosa, apesar dos móveis velhos e paredes riscadas. Seu rosto frio abriu 
a porta. O sentimento de inércia me irritava mais do que as brincadeiras de 
Jane e a deformação de Ted. Chutei os peitos enormes, Lu caiu tossindo. Sua 
expressão questionava o motivo daquilo. Peguei sua cabeça e enfiei no chão, 
o impacto fez o sangue escorrer, alguns dentes que nem sequer sei os nomes, 
enfeitaram o chão de linóleo. Ela continuava inerte. Vadia. Levantei a saia, 
dessa vez ela sentiria mais do que um simples nariz. Puxei meu pênis, envolto 
de pelos loiros e brilhosos, e encaixei em seu rabo, apertado e rígido. Enfiei e 
encaixei. Ela não gemia, bati a cabeça dela no chão, até que escutei um “ah”. 
 Eu consegui gozar de alegria. 
 Lu se virou para mim, lágrimas saiam daquele rosto morto. Meus lábios 
perfeitamente bem modelados estavam sorrindo, percebi pelo movimento fa-
cial tremido que surgiu em mim. Ela perguntou com voz de princesa, “por 
quê?” Eu disse: “e porque não?” Beijei-a apaixonadamente, mordi a sua língua, 
ela mordeu a minha, meu pênis ainda rijo, adentrou em sua selva alaranjada. 
Um pedaço da língua dela desceu pela minha garganta. Somos um novamente, 
meu doce. 
 Somos um só amor.
 Eu os amo: Jane, Ted e Lu. Somos a essência da escória deste bairro e ci-
dade. Quando o pessoal da polícia disse que para me safar eu precisaria fazer 
serviços sociais, papai me mandou aceitar.  Papai cagou dinheiro na mão do 
poder público. Mamãe vomitou. Sou menor de idade, nunca poderia ir para 
trás das grades. O motivo principal não foi a idade, a salvação de verdade foi o 
dinheiro. “Cuide de alguns deficientes do bairro.”
 Domingo. 
 “Um dia, só brincar com eles, fazer companhia, seja um bom menino.” 
Filho de político. Mãe escritora, famosa, renomada. Família chique, loira, ol-
hos claros e com cheiro bom.
Você nasceu para ser um anjo.
 Lu chorou ao sentir todo o meu pênis em sua vagina virgem. O sangue 

escorreu em seu rosto, em seu sexo, ânus, em toda a sua alma. A vontade de 
beijá-la cresceu, eu lambia o seu rosto com vontade, aquela era a minha marca 
para todos verem o quão belo a minha obra em vida é. Não odeio essas criatu-
ras, as amo de paixão. Puxei a arma, enfiei na boca de Lu, seus olhos passaram 
o sentimento que tanto queria ver.
 O medo.
 O bang vazou. A mancha gigantesca de restos, cerebelo, nervos, neurônios 
e sangue, espalharam pela casa em que estávamos. 
 Dei o fora.
 Mamãe nunca estava em casa nessa hora. O amante marcava ás 19h. Nin-
guém na rua disse nada pelo fato do meu corpo estar recheado de sangue. Eles 
diziam boa noite, eu respondia o mesmo. Todos presos em seus mundos ideais, 
o belo filho da família rica, o sangue em seu corpo é um detalhe. 
 Os polícias vão criar uma cadeia especial para mim. 
 Tomei meu banho. Em silêncio, troquei de roupa, olhei-me no espelho 
por um bom tempo. O retrato do mal, os jornais irão dizer. Polêmica na famí-
lia mais rica da cidade. Aquele rosto jovial, colocando a língua para fora e 
mostrando a verdade ao mundo. Escorrendo o mesmo pus que Ted metia no 
baseado que eu fumava. A saliva de Jane. A frieza e o cheiro da vagina seca de 
Lu. 

***

 Mamãe chegou bufando, me abraçou e beijou. Disse que eu era um anjo, 
estava feliz por mim, todos estavam amando o meu esforço com os jovens de-
ficientes. Sorri e a beijei. Mamãe iria fazer a macarronada, enquanto eu ligava 
a televisão para assistir o jornal. Pedi para ela caprichar no ketchup. Mamãe 
ainda disse que a vovó estaria em casa amanhã, para celebrar o meu aniversário 
de 18 anos.
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FIM DE SEMANA parado. O Joe ligou. O básico. Aquela voz rouca pediu 
algumas cervejas e tira-gostos. Peguei o caminhão, cheiro de buceta, ferrugem 
e cachaça, decidi fazer outra coisa, queria fugir do Joe.  Liguei pra Júlia, ela 
disse que estava cuidando dos filhos. Liguei pra Maria, ela dava para um grupo 
de estrangeiros. Poderia ligar pra Valéria, mas ela pegou molusco contagioso e 
gonorréia. 
 Let’s farrear.
 Tentei a Lílian, mas a vadia perdeu a perna em um acidente. Virou artigo 
raro, anda cobrando caro pra cacete. Alguns caminhoneiros curtem essas bizar-
rices, trepar com aleijada, com doente mental, menor de idade, pirralhos cheios 
de pereba e idosas com a buceta tão fudida quanto as estradas que pegamos por 
esse país afora. Sou tradicional, mas não vou mentir: curto enrabar as negonas. 
Elas berram como se não houvesse amanhã. Talvez não haja. O mundo é louco, 
podemos acabar com tudo em poucos instantes. Têm aquele lance do aqueci-
mento global. 
 A poluição mental que circula nossas mentes cresce como um câncer. 
 Seja como for, a sujeira é meu lar. Eu poderia ser qualquer coisa, tenho 
estudo, leio pra cacete, sei falar bonito e arranho inglês. Mas a porra da sujeira 
é linda. A corrosão, a loucura ácida que vejo nestas estradas noturnas, ensolara-
das, cinzas e distantes. As pessoas perturbadas e adeptas do Trash lifestyle. A 
putaria está impregnada nesse meu corpinho depilado.
 Let’s botar pra fuder.
 Sem putas neste final de semana. Fui ao supermercado local, o jeito era ir 
pro Joe. Encher a cara, se dopar e esperar a semana começar. Cerveja, cachaça, 
uísque, linguiça, bife, batata frita, frango e bolo de chocolate. Seja o que Deus 

trash
dedicado a John Waters

da carnificina quiser. 
 Liguei o caminhão pútrido, segui até a casa do Joe Doidera. Morava longe 
de tudo e todos, no meio do deserto da cidade. Afastado de qualquer coisa 
humana. As putas tinham medo dele. Até as deficientes mentais. O dono do 
posto, um cidadão que estuprou a própria irmã, curte ofender eu e Joe. Este ser 
humano porco chama o Joe de nojento. Ele me chama de riquinho metido a 
pobre. 
 Mal sabe que já comi a sua filha autista umas quatro vezes.
 Joe já estava na porta, fumando um cigarro de palha. Sua barba mal feita, 
o boné descascado escondendo os cabelos desgrenhados e loiros, e a regata 
cheia de remela, sêmen e restos de comida se encostaram a minha jaqueta preta. 
Ele disse: “Vamos encher a cara, amigo.”
 “Bora.”
 A casa caía aos pedaços, ao redor, um verdadeiro deserto preenchido com 
o ferro velho que Joe é dono. A porta de madeira, cheia de cupins, a sala com 
baratas, formigas, um espelho enorme e camisinhas com restos de comida. Um 
tapete vermelho horrendo enfeitando, qualquer arquiteto iria vomitar rejeição 
ao entrar na casa do cara. Eu amava. Toda aquela parede mofada, os sofás fura-
dos, a televisão chiando, o teto com infiltração, o chão sujo de poeira. Vez ou 
outra caía um telhado em nossos corpos vadios. Ríamos como pobres diabos. 
A cozinha só tinha o básico. Fritamos a batata e a linguiça, o lance era começar 
jogando carta, aquecer a garganta com cachaça e uma dose de uísque.
 “Vê se não rouba dessa vez.”
 “Vá se fuder, Joe. Você não sabe jogar.”
 “Me chupa.”
 Viramos a primeira garrafa de uísque, colocamos um som de macho. Joe 
estava começando a feder. Minha jaqueta preta estava melada de bebida, carne 
e sangue. Não consegui lembrar a procedência do sangue, até que vi o nariz de 
Joe torto e avermelhado. Ele disse que sua avó tem montão de vestidos e roupas 
íntimas.
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 Tentamos ligar para as putas. Nenhuma disponível. Vestimo-nos de mul-
her.
 Let’s do à bosta.
 Enfiei uma calcinha até o talo do furico, rasguei minha camisa e tirei a 
barba espessa. Arranquei as sombracelhas e rebolei ao som de algum rockabil-
ly. Joe colocou uma calcinha gigante, um sutiã colorido, sua barriga escondia 
metade da peça íntima. Jorramos perfume de farmácia um no outro. Ficamos 
pulando como duas crianças chapadas no meio da sala, uma telha quase caiu 
em nossos corpos de travesti. Peguei a gilete e abaixei a calcinha do Joe. “Uma 
mulher que se preze precisa rapar o cu.” Peguei a garrafinha de cachaça, o líqui-
do escorregou pela garganta, queimando a sanidade. Meti a gilete no cu branco 
e enorme do Joe Doidera. Joguei cerveja, para servir de lubrificante. Fui cor-
tando os pelos enrolados e malcheirosos, devo ter me empolgado e cortei uma 
região próxima ao orifício rugoso. Joe correu gritando, a gilete avermelhou-se, 
pingos de sangue pela casa, melando as camisinhas usadas e o chão de vermel-
ho. Os pingos foram até o banheiro. Aumentei o volume. Um rock industrial, 
pesado. Nine Inch Nails. Enquanto o meu corpo se movia ao som da música, 
senti um cheiro de fezes. Bosta pura, algo animalesco, meu nariz sentiu o odor 
forte. Joe estava cantando. Cagava de porta aberta.
 “Fecha essa porra.”
 “Gosto de cagar de porta aberta. Me deixa em paz, você cortou meu rabo.”
 “Deixa de frescura.”
 “Frescura?”
 O gordo loiro virou a bunda pra mim, aquele buraco entupido de bosta e 
milho exibia uma enorme mancha de sangue. Aquela imagem pútrida, fétida e 
semelhante a uma ferida necrosada me causou enjôo. Principalmente quando 
vi uma espécie de minhoca saindo do seu cu, era um sólido e grandioso pedaço 
de bosta, escorrendo pela ferida e descendo até o chão branco do banheiro. 
 “Puta que pariu.” 
 Fechei a porta. Segurei o vômito na glote.

Na sala, fiquei me olhando no espelho, qualquer puta do posto sentiria inveja. 
Minhas curvas estavam em dia, o espelho refletia a minha mãe, com seus olhos 
azuis grandes e lábios finos. Abaixei a calcinha, minha mão calejada, digna de 
um carregador de carga, segurou o pau com força. 
 Let’s punhetar.
 O cheiro de bosta crescia, fiquei na punheta frenética. Joe abriu a porta, 
a minha goza atingiu o espelho e tapete. Aquela gosma branca e rala. Peguei 
outra dose de uísque e virei.
 “Vamos aproveitar, Joe.”
 “Isso ae, mermão.”
 “Limpou o cu?”
 “Doeu demais. Não consegui.”
 “Mostra aí.”
 Estava cheio de restos amarronzados mesclados com vermelho, o chei-
ro incomodava bastante. Um verdadeiro zumbi anal, um buraco disforme, 
maltratado, e violado.
 Deixei o som no máximo.
 Fomos pro sofá com cheiro de enxofre. Ligamos a televisão e comemos 
o resto do bolo de chocolate. Passava um filme pornô da Vivi Fernandes. Joe 
puxou a calcinha pro lado e começou a tocar uma punheta. O ritmo dele lem-
brava o meu, talvez seja por isso que eu caí de boca. Chupei aquele pau feio, 
pequeno e torto. Os pentelhos fediam a cerveja e lixo. Joe gemia, até que o 
líquido pastoso desceu pela minha garganta. Ingeri mais álcool pra descer o 
vômito e o esperma entalado.
 Abrimos a última grade de cerveja e bebemos tudo. 
 Poucos segundos depois, vomitamos um no outro. 
 Joe disse que estava doendo o cu. Pedi pra ver de novo. Quebrei o espelho, 
peguei um pedaço do vidro, enfiei na ferida. Senti o tecido epitelial, cada parte 
daquela casca rígida ia afundando aos poucos. O vidro entrava sem cerimônia 
alguma. Bosta, milho e sangue voaram na minha cara, restos de intestino e 
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comida, gritos agonizantes. Tripas, bolo de chocolate, cerveja, carnes e toda a 
composição que aquele ser foi feito. Sua vida pútrida jorrava em meu corpo. Eu 
gargalhava como um cão infame. Joe cagava de rir também. Literalmente. 
 Fomos pro quarto do cara. Pôsters de Justin Bieber e Kiss. Uma cama toda 
fudida, lençol rasgado, odor de porra atrasada e perfume de farmácia. 
 Deitamos como um casal apaixonado.
 Pedi pra ele me socar até fuder o rosto, e assim foi feito. Quebrava os meus 
dentes com seus punhos gordos. Cada murro era um dente. Incisivo. Canino 
Inferior. A Gengiva sentia o gosto do sangue com as fezes alheias. Os ossos e 
músculos começavam a tremer. O espasmo involuntário, o gordo não parava. 
Primeiro molar superior. Canino superior. Terceiro molar inferior. Todos iam 
caindo, os sons da queda se mesclavam com os gritos gulturais da criatura em 
cima de mim. Minha testa acertou sua boca recheada de barba, pulei em cima, 
caímos da cama. Grudados como irmãos siameses, nos beijando como se não 
houvesse amanhã.
 Talvez não haja.
 Talvez.
 Esperar a ressaca.
 Vivo ou morto, tanto faz.
 Os primeiros raios de sol surgiram, Joe apagado, mas vivo. O espelho 
retrata o estado de mamãe: toda gozada, cagada e fragmentada. Meus dentes 
estavam lindos, meu apelido seria teclas de piano. Não me importo. 
 A noite valeu à pena. 
Sou melhor do que todos. Tenho estudo. Meus olhos tortos e a boca recheada 
de vazio dirigiram-se ao céu azul: “Olhe papai, sou o seu filhinho perfeito e 
bem educado!” Dei o dedo do meio pro paraíso. Vesti a jaqueta preta, comi um 
pedaço do bolo de chocolate cheio de baratas, escrevi uma carta pro Joe. Joguei 
em cima do seu corpo inerte.
 “Valeu cara, foi do caralho. Vamos marcar outra.” B.
 Liguei o velho caminhão de guerra. Óculos escuros na cara lisa e inchada. 

Um sorriso e um Derby na boca pra animar. 
Let’s começar os trabalhos.
A ressaca queimava o resto de cérebro que restava. Peguei o celular, liguei pra 
Valéria. 
Dessa vez iria rolar. 
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