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CONFISSÕES DE UM COMEDOR DE GENTE





estou caindo, caindo...

estou caindo, caindo...
enquanto caio uma cidade, meio monstro, meio viaduto, meio favela, se move, parece que vai me engolir, seus dentes-serras trituram qualquer 
coisa, sua língua se agita num frenesi intenso. um vapor quente e úmido exala de suas entranhas um inconfundível odor... 
soterrópolis fede a mijo.
enquanto caio, vejo pequenos bichos. seriam pessoas? são magros, sujos e não consigo cruzar o meu olhar com o deles. não sei o que está acon-
tecendo. tudo estranho. não entendo.

continuo caindo...
me aproximo de uma grande poça de lama, um enorme buraco no asfalto, mais vapor quente, úmido e fedorento. lama, pessoas e merda boiando 
se entrelaçam ao vapor, formando um corpo de baile... realizam uma coreografia inebriante naquele fedor de lama e mijo. 

                                                                                                                                     CAINDO NONADA DE UM SONHO.

já começo o dia acordando de um sonho desse. vai ser dureza.





todo dia a mesma coisa. esse quarto sujo, esse apartamen-
to apertado, aquele escritório bizarro num edifício escroto, 
cheio de gente escrota. tem alguma coisa errada, a empre-
gada não entrou no quarto ainda, acho que ela não chegou. 
não vou me preocupar com isso agora. minha cabeça dói.
não aguento mais acordar todo dia, juro que queria fi car 
na cama pra sempre. meu chefe deveria fi car na cama pra 
sempre. todo mundo deveria fi car na cama pra sempre. se-
ria um mundo lindo de acamados.
preciso chegar ao banheiro. 
minha cabeça parece que vai explodir, não deveria beber 
assim. tudo rodando... minha cabeça vai explodir. estôma-
go revirando e queimando em brasa. 
cadê meu omeprazol? sempre deixo aqui, não acredito que 
aquela estúpida guardou. já disse pra ela não tirar a droga 
do remédio do lugar, espero que só tenha cometido esse de-
slize, vai ser melhor pra ela.
ok. respire. não vale a pena. nada vale a pena. e eu ainda 
preciso me levantar outra vez e tomar banho e comer e 
sair e trabalhar, quem sabe beber e depois dormir outra 
vez.

outra vez.outra vez.



graças a deus, meu omeprazol está aqui. aquela vaca é estu-
pida mas não é maluca, arrumou os remédios enfi leirados 
quase como a ensinei. isso é um bom sinal, talvez a educação 
que tenho lhe dado esteja surtindo efeito. mulher é sempre 
assim, parece que a estupidez está no dna delas.

preciso de um banho, eu também mereço uma simulação de 
felicidade pra me espantar às vezes. eu mereço essa água 
gelada tirando a nhaca da noite passada e aliviando minha 
dor de cabeça. ouvi dizer que mijar enquanto se toma banho 
é bacana, ecologicamente correto. porra nenhuma. coisa de 
viadinho.
um banho é um bom remédio. 

minha cara continua péssima, esverdeada com sua habitu-
al textura reptiliana. ao menos a dor de cabeça diminuiu e 
daqui a pouco o omeprazol começa a fazer efeito.
 
caralho. que horas são? 

estou atrasado. é hoje que vou ter de aguentar todo aquele 
blá blá blá de meu chefe punheteiro e dopado de rivotril, nós 
o apelidamos de rivo, se ele soubesse demitiria todo mundo. 
ele fi ca o dia inteiro trancado naquela salinha, coçando a 
bunda e batendo punheta no banheiro. às vezes deixa a porta 
do seu muquifo entreaberta e fl agro seu olhar perdido con-
templando uma foto na mesa e um suspiro lânguido, quase 
imperceptível, saindo dos seu lábios, parece que ele não está 
mais ali. sentado na sua cadeira cativa, recorda, recorda e 
suspira... na verdade, isso dura poucos segundos, mas quan-
do o espreito parece uma eternidade. segundos depois, ele 
começa a esbravejar, dar ordens absurdas, caminhar pral-
apraca e esfregar as costas na parede se coçando. uma visão 
do inferno. acho que ele deveria aumentar a dose diária de 
rivo.
hora de ir ao encontro do meu inferno de cada dia... 



não é possível que eu tenha de pegar esse engarrafamen-
to sem fi m todos os dias. que absurdo. agora todo mundo 
pode ter carro, moto, celular. deixa pra lá, melhor tentar 
achar uma música boa pra ouvir nessas rádios de merda.

fi nalmente, avenida 7
a rua está estranha. pouca gente. a polícia deve ter entra-
do em greve como anunciaram ontem, que droga. esses pre-
guiçosos fazendo greve. os caras tem um salário bom, plano 
de saúde, folgam 5 dias e trabalham 2, ganham muito din-
heiro por fora e ainda fazem greve. nunca vi militar fazer 
greve. é o fi m do tempos. já era. sociedade falida. tudo fali-
do. e ainda tem gente que vem me falar de moral, de direit-
os humanos... moral, moral, moral um cacete. fodam-se. e os 
meus direitos? eu que faça greve pra ver se no outro dia não 
sou demitido. eu que sou peão tenho de trabalhar todos os 
dias. moro longe pra caralho, passo uma vida nesse trânsito 
todo santo dia comendo fuligem, gastando toda a gasolina e 
ainda preciso aturar as sanguessugas do escritório, o chefe 
imbecil que me detesta, os clientes insuportáveis e fi ngir que 
está tudo bem. e ainda preciso tentar sorrir, faço um esforço 
enorme pra isso mas o máximo que consigo é um esboço sem 
graça. 

engarrafamento no relógio de são pedro? só faltava essa. em 
dias de greve da polícia não deveria ter carro nem gente na 
rua. 

knockknockknockontheheavens 
doorknockknockknockontheheav-
en

essa música de bob dylan ajuda a suportar esse trânsito 
miserável… adoro essa música, mas não é que o infeliz 
do doutor estripador também gosta? ou então, não teria 
batizado seu açougue de heaven’s door. não queria ter 
lembrado disso agora que consegui relaxar, mas como não 
lembrar se passo todo dia na porta daquele limbo?
 



todos os dias me pergunto porque alguém pixaria um poema desse na parede. em menos de 
um segundo me lembro do motivo e penso que quem fez isso sintetizou direitinho o espírito 
do thâmys. a pixação e o maluco crente anunciando o fi m dos tempos formam um par per-
feito.
edifício thâmys, um dos lugares mais tosco de soterrópolis. recinto da miséria humana. tudo 
de mais nojento e obscuro acontece por lá. escondido sob a égide de prédio comercial, ele é 
uma síntese dessa cidade, iluminado por fora sombrio por dentro. nele nada funciona bem. 
sabe o tajmahall daquele fi lme de negão dos anos 90? está perdendo pro thâmys. a gente 
acostuma com a podreira e até se afeiçoa à ela. o elevador quase nunca funciona por isso 
conheço bem cada andar e posso afi rmar que coisas insólitas acontecem em suas escadarias, 
apesar das luzes nunca funcionarem dá pra ver de tudo a cada lance de escada vencido: 
atividades sexuais das mais variadas e inimagináveis; travestis hiperinfl ados e viciados 
em silicone industrial se aplicando com seringas contaminadas, gozando pelo cu e cagan-
do ao mesmo tempo; sacis-cabeças-de-pedra incansáveis fumando vorazes seus cachimbos; 
ladrões negociando os produtos roubados com os inquilinos do inferno. enfi m, toda a escória 
urbana se reúne no thâmys. 
o porteiro deve ter dado uma saída, ele nunca está onde deveria.

5 andar: imobiliária
as sanguessugas ainda devem estar presos 
nos corredores de automóveis, ou então re-
solveram não vir por conta da greve da polí-
cia. um bando de irresponsáveis, qualquer 
motivo é motivo pra não vir trabalhar e dele-
gar todas as funções pra mim. tudo eu eu eu... 
talvez o chefe chegue daqui a pouco, ainda é 
cedo, achei que eu estivesse atrasado mas foi 
a ressaca que me deixou confuso.

edifício thâmys. mais um dia de trabalho... 

vai-se por mim à cidade dolente,
vai-se por mim à sempiterna dor,
vai-se por mim entre a perdida gente,
...
antes de mim não foi criado mais
nada senão eterno, e eterna eu duro.
deixai toda esperança, ó vós que entrais.



sala 505, meu recinto de trabalho ou o covil das bestas, uma sala fedida, 
abafada, caindo aos pedaços, vizinha de pelo menos 3 clínicas clandesti-
nas de aborto, o nome de uma delas: heaven’s door. no início odiava esse 
nome por remeter àquela canção que acho tão singela, agora acho grotesco. 
a vida é mesmo uma grande piada de mau gosto. sendo o thâmys o que é, o 
escritório não havia de ser diferente e a vizinhança tampouco.  
a secretária ainda não chegou ao menos uma coisa positiva no começo do 
dia, só de não precisar ver aquela cara rechonchuda e sudorenta logo pela 
manhã já fi co satisfeito. 
tenho de parar de fi car pensando essas coisas o tempo inteiro ou vou fi car 
louco.
o chefe está chegando. porra. esqueci de pegar a chave da casa da mouraria, 
ele vai querer minha cabeça. atenção. preparar pra humilhação.

já entendi chefe, vou buscar essa chave. 

ele começou a gesticular loucamente e eu já nem ouvia o que ele estava 
falando, me perdi na tela do computador. esses sites de putaria são mesmo 
uma beleza.

continuei vendo essas maravilhas de sites o resto da manhã, os colegas 
chegaram e cada um recebeu a sua cota de mau humor. nada aconteceu no 
escritório. nem o telefone tocou e quando eu já estava quase conseguindo 
marcar um encontro sexual pra dar uma relaxadinha à noite fui desperta-
do pelo berro do endemoniado me lembrando da droga da chave. 
um dia esse canalha vai ter o que merece, deixa eu ir logo, só preciso engolir 
meu omeprazol antes de sair.

bom dia.
bom dia, chefe.
alguém ligou? 
não.
a secretaria não vem hoje, não tem ônibus rodando por 
causa da greve e os outros parasitas devem estar che-
gando.
ok chefe.
ah, você já pegou a chave da casa da mouraria? um cliente 
agendou uma visita pra hoje.
saí daqui muito tarde ontem, não deu tempo de passar pra 
pegar.
não é possível, você é mesmo um imprestável.
mas chefe, as pessoas não devem nem sair de casa hoje. 
não quero saber se elas vem ou não. não é disso que se 
trata. o problema é que você nunca faz nada direito, seu 
incompetente, retardado, não aguento mais tanta gente 
irresponsável.



já é fi nal da tarde. o fl uxo das escadarias do thâmys aumenta. acho que quan-
do sair deste inferno vou até sentir falta de ver tanta barbaridade. as vezes 
me identifi co com esses zumbis, talvez eu mesmo seja mais um zumbi, apenas 
mais um. dentro ou fora do thâmys a paisagem não muda muito. e ainda tem 
esse cara bizarro tocando as trombetas do inferno e anunciando num mini-
trio-elétrico o fi m dos tempos. todo dia a mesma coisa. desci pela rua do corpo 
de bombeiros até a rua da independência.nenhuma intercorrência.
tudo se passa como todo dia exceto pela maioria das lojas fechadas a essa 
hora. 
sacizumbis, sacizumbis e mais sacizumbis. depois de 10 minutos andando, 
lojas fechadas e uma horda de sacizumbis andando pralápracá com uma 
mão fechada e a outra no cachimbo, vi uma cara conhecida. essa traveca al-
coólatra vivia se injetando no thâmys. essa rua deveria se chamar rua da 
dependência, isso sim. ô ruazinha tosca, eu ia dizer que nem o caminhão do 
lixo passou hoje, mas isso seria redundante, o centro parece um lixão a céu 
aberto e isso a vida inteira. com um entorno desse o thâmys não poderia ser 
diferente. esse centro é uma bagaceira e a essa hora com a greve da polícia 
parece uma cena de thriller, até que faz sentido michel jackson ter tocado no 
pelourinho.
ainda na independência o movimento da rua começou a mudar...

por que esse povo está assim alvoroçado? 
eles estão saqueando algumas lojas!
preciso sair logo daqui. talvez precise andar mais rápido.
talvez fosse melhor tomar outro caminho pra desviar daquela agitação, 
mas fi quei curioso pra saber o que estava acontecendo...



não resisti, cheguei mais perto pra ver o que eles carregavam: 
televisores de led; geladeiras; fogões; ventiladores, caixas de cerve-
ja. etcetcetc. o que não dava pra levar nas costas eles jogavam no 
carrinho de mão. não eram apenas sacizumbis saqueando, famílias 
inteiras participavam do arrastão carregando o que podiam. 
continuei minha caminhada sem desviar, meio confuso com toda 
aquela loucura. subi a ladeira do gravatá até a rua do bângala e logo 
em seguida, vi uma cena horripilante: 
sacizumbis passando apressados ao meu lado com a desenvoltura 
de um estivador. lá estavam eles, vestidos com o lucro do saque do 
açougue. uma roupa peculiar composta por sangrentas costelas e 
vísceras de boi.
engoli a seco o cheiro forte de sangue misturado ao suor. fi quei enjoa-
do. fui tomado por uma vertigem que fez a minha cabeça rodar, quase 
vomito e desmaio.
em tempos de caos, que venha uma moda caótica. vistamos carnes 
e costelas, não de vacas, mas de humanos, pois a carne mais bara-
ta do mercado é a podre carne humana. o corpo eviscerado ou cra-
vado de balas não vale um pestanejar da consciência. então porque 
não vendê-la, no mercado negro, como fi gurino pra fi lme trash? ou 
porque não comê-la mesmo apodrecida?

tenho de parar de pensar essas coisas. não vou pegar chave nenhu-
ma hoje. amanhã eu volto...
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meu deus. um dia. apenas um dia de paz. só queria começar o dia de forma diferente. mas não, 
ela tem de entrar aqui todos os dias na mesma hora, o mesmo ritual. ela poderia fazer outra 
coisa antes de limpar a droga do quarto. ela entra no quarto, arrastando as sandálias pelo 
chão e chacoalhando o balde. anda pelo quarto, ainda escuro, vagarosamente, acredito que não 
pensa em nada. vai em direção à janela e abre as cortinas devagar, em seguida abre as janelas, 
se vira, faz a volta na cama e esbarra em alguma coisa. com toda essa movimentação desen-
gonçada consegue me despertar de vez, já estava mais ou menos acordado mas não conseguia 
abrir os olhos, ela me irrita profundamente. juro que eu tento evitar tomar uma atitude mais 
drástica mas parece que ela faz de propósito. 

será possível que não se pode acordar em paz nessa droga? saia daqui agora e só volte quando 
eu mandar.
calma, calma já estou saindo, senhor.
me deixe em paz. juro que não quero tomar uma atitude radical mas você me provoca. quando 
voltar do banho não quero ver essa sua cara.

logo hoje que acordei com uma sensação diferente, como se algo enorme tivesse pra acontecer. 
acordei com gosto de carne na boca. saindo do banheiro fui espiar a maldita e vi um movimen-
to esquisito no quarto, me aproximei bem devagar e peguei uma cena grotesca. a estúpida em 
transe, segurava algo entre as mãos e levava até o nariz, cheirava cheirava e revirava os olhos 
se remexendo inquieta. 
gritei:  

ei. o que você está fazendo aí, mulher?
não é nada senhor, eu sotava... sotava dobrano essas roupa aqui.
seu português me irrita. eu não queria... na verdade eu até queria mas tento evitar. você faz de 
propósito. no fundo, no fundo acho que você faz tudo pensando na consequência, implorando 
por minha atitude enérgica. agora estou atrasado, mas vou lembrar de seu deslize de hoje. da 
próxima vez não terá desculpas.



sala 505 muquifo fedido. abafado. caindo aos pedaços.  
a secretária ainda não chegou, ela não deve vir. 
o nojento já chegou e já está esfregando as costas na parede. porra. ele vai perguntar pela chave. ele vai querer minha cabeça. 
atenção. 
preparar pra humilhação. 

bom dia.
bom dia, chefe.
já sabe que a secretaria não vem hoje, né? 
imagino, chefe.
e a chave? 
saí daqui muito tarde ontem e estavam saqueando tudo lá embaixo 
quando desci, fi quei com medo e voltei sem pegar a chave.
não acredito, cara, você não tem jeito mesmo, por que meu deus? 
por quê? bem que o senhor podia me fazer uma caridade e derrubar 
um viaduto na cabeça dessa besta.
tá bom, chefe, de hoje não passa
 

ele começou a berrar e gesticular loucamente e eu resignado continuei sentado na minha cadeira dura, na frente do computador fi ngindo 
que estava trabalhando quando na verdade estava mesmo era mergulhando nos meus sites favoritos. os colegas começaram a chegar, o 
fanfarrão se acalmou e foi pra sua sala. passamos o dia inteiro no escritório. nada aconteceu. todas as visitas foram desmarcadas.  
hoje a cidade está ainda mais vazia. está chegando o fi nal do expediente, vou descer pra pegar a chave pelo mesmo lugar, assim aproveito 
e vejo o movimento. 
é! as coisas estão mais calmas hoje, saquearam tudo ontem.
o que esse moleque está fazendo abaixado ai na porta da casa? fuçando o que? 
já está anoitecendo, não tem mais ninguém na rua além de nós e se ele resolve me assaltar? ele poderia ser uma criança mas é um saci. 

ei saci, tá procurando o que ai na porta da casa dos outros? vá 
procurar lixo em outro lugar.
a casa não é sua. tudo aqui é meu, a rua é minha, minha... 
guardo o quiser nela.. se saia, vá.

pegou um apito que guardava dentro da caixa de água da casa e começou a apitar.
furioso com essa resposta, o som do apito furando meus tímpanos, alucinei. parti para cima do saci e travamos uma luta demorada ali 
mesmo, pernadas, chutes e beliscões. eu estava ganhando quando ele conseguiu se soltar pra pegar o que guardava e fugir. eu transtor-
nado parto pra cima dele. ele não para de apitar. 
que é isso? a pele da minha barriga está esticando, parece que um alien está se remexendo aqui dentro, tentando sair. como dói isso. 
bati a mão no bolso procurando o omeprazol, não encontrei. a imagem do saci apitando e saracoteando na minha frente, tentando juntar 
suas coisas. não aguentei. num impulso, meio tonto, ouvido zumbindo pulei sobre ele e não sei exatamente o que aconteceu, mas o fato 
é que eu degluti o saci.



parece que desde o ato de deglutição (porque foi tão rápido que não 
poderia tê-lo mastigado) estou vivendo numa bolha. suando frio, 
som estridente de apito ecoando initerruptamente nos meus ouvi-
dos, zumbido, barriga remexendo.
cheguei em casa, não me lembro como. me arrastei até a cama e 
desmaiei. acabo de acordar, é madrugada ainda. vontade de ir ao 
banheiro. ainda sentado na cama, zonzo, zumbido no ouvido. sinto 
vontade de vomitar.
vomitei, nem deu tempo de levantar, vomitei ali mesmo, vomitei 
até as vísceras, devo ter vomitado por meia hora – o tempo nesses 
estados é apenas uma questão de perspectiva. tempo diluído, meia 
hora, meio minuto quem sabe? –. sentado com os cotovelos sobre 
os joelhos e a cabeça abaixada sobre as mãos, mantinha os olhos 
fechados, minha alma deve ter saído no vômito, comecei a abrir os 
olhos e vi aquela gosma sem fi m espalhada pelo chão, pode parecer 
esquisito mas o que sucedeu depois dessa visão grotesca foi bem 
escatológico: mergulhei naquela placenta estomacal. e o mergulhar 
não foi metafórico, foi literal mesmo. prendi a respiração e mergul-
hei. chafurdei tanto no vômito que fi quei exaurido. voltei pra cama 
do jeito que estava, parecido a um daqueles natimortos extirpados 
de suas hospedeiras nas clínicas do thâmys.
caí no sono. dormi como uma sucuri depois de engolir uma vaca. 
não tive tempo de sonhar ou ter pesadelos. como um morto, não 
mexi um dedo. nunca dormi tão bem na vida.



me levantei ainda meio tonto, cambaleei até o banheiro, 
parei em frente ao espelho pra escovar os dentes e tomei 
um susto: estava muito sujo, parecia que tinha sido pinta-
do por uma criança com uma tinta de cor arroxeada. corri 
pro chuveiro e deixei a água cair enquanto me ensaboava 
infi nitamente, comecei a me esfregar com a bucha, quase 
me esfolei vivo tentando limpar todo a sujeira grudada no 
corpo depois do mergulho. nem se quer pensava no que 
havia me deixado naquele estado lastimável. me enxuguei 
ainda no box e fui me pentear na frente do espelho, não 
pensava em nada. tal foi o meu espanto quando de repente 
percebi que uma leve e quase imperceptível mudança se 
processou na minha face apática, esverdeada e sem vida. 
o tom da minha pele estava menos esverdeado (mas con-
tínuo com uma pele reptiliana e asquerosa). minha apatia 
foi levemente diminuída e parece até que ganhei algo de 
destemido e vivaz no semblante, estranho, muito estranho. 
já vi esse semblante antes. o ouvido começou a zumbir e 
eu fi quei logo tonto. fl ashes da coisa enorme que estava me 
acontecendo atravessaram minha mente. 
terminei o banho e voltei pro quarto, quando estava che-
gando perto congelei. tomei um susto e fi quei observan-
do. uma coisa redonda e disforme estava se esfregando 
no chão sobre a placenta ressecada, parecia um monte de 
carne molenga, amarrado por pequenos pedaços de pano. 
a coisa estava em transe. soltei um grito de medo e esfreg-
uei os olhos assustado. algo como uma cabeça foi tomando 
forma, voltei a mim e vi: era a cretina da empregada. em 
seu transe, apoiada nos joelhos, ela subia e descia freneti-
camente e esfregava com força a mão na buceta. nem notou 
a minha presença. 
gritei:

dessa vez ela nem respondeu. estava sem ação e babando, 
ainda meio fora de si. 
juro que eu tento evitar tomar uma atitude mais drástica mas 
ela parece fazer de propósito. ela já sabia o que ia acontecer. 
eu avisei que da próxima vez que me importunasse teria o 
que merecia. na verdade, acredito que ela deseja o que lhe im-
ponho. começo a pensar que a imposição vem dela. não sou eu 
quem deseja castigá-la, ela me oprime com esse desejo, com 
sua forte inclinação a gozar com a dor e a humilhação. come-
cei a dar o que queria. 
estou cansado. engana-se quem acredita apenas no que vê, 
eu sou o escravo aqui e não ela. eu sofro, ela goza e não o con-
trário.

após essa cena lastimável, me vesti, engoli o omeprazol e saí 
rápido pro trabalho.

o trânsito está como de costume, mas hoje sinceramente 
ele não me incomoda. me olho no espelho retrovisor, aque-
la pequena diferença ainda esta lá e só agora começo a me 
lembrar das coisas. os apitos, os chutes, os zumbidos, a bar-
riga mole gestando um alien que queria sair ... fl ashes ... mais 
zumbidos e por fi m a deglutição. parece um fi lme de fi cção 
científi ca e eu sou o predador ET. porque será que estou assim 
tão calmo? ainda acho que estou sob efeito de alguma coisa, 
talvez a pedra do saci esteja agindo inversamente em meu 
corpo. vejo as coisas por um ângulo diferente hoje.
bem, não queria ter lembrado disso agora que estou tranqui-
lo, mas como fazer de conta que nada aconteceu? que tudo 
isso foi um acontecimento corriqueiro? não é todo dia que se 
deglute uma pessoa. será que o degluti de fato ou estou deli-
rando? mas nem bebi ontem. deve ser o eterno caos cotidiano 
que me faz delirar.

ei. o que você está fazendo aí, mulher? 

há muito tempo não acordo me sentindo bem assim, mas ela tem de estragar tudo.  entra aqui todos os dias na mesma hora. poderia fazer 
outra coisa antes de limpar a droga do quarto. sempre entra arrastando as sandálias pelo chão e chacoalhando o balde. desajeitada, anda 
pelo quarto ainda escuro, tenho certeza que não pensa em nada. vai em direção à janela e abre as cortinas devagar, em seguida abre as 
janelas, se vira e... 

solta um grito de horror, como se estivesse deparando uma assombração. nem abri os olhos, mas podia imaginar a cara da cretina ao ver 
toda aquela sujeira. devo estar num estado deplorável, vomitei muito.
 minha cabeça está pesada mas não dói. me sinto mais disposto hoje do que de costume.
porque você não limpa outra parte da casa antes? não se pode acordar em paz nessa droga. saia daqui agora e 
só volte quando eu mandar.
dessa vez, ela não saiu. continuou lá, imóvel, atônita, seu rosto parecia aquela pintura do munch. resolvi dar mais uma chance.

vou tomar meu banho e quando voltar não quero te encontrar aqui, me deixe em paz!! juro que não quero tomar 
uma atitude radical, mas você me provoca.



edifício thâmys. terra de ninguém. não gosto dessa fachada quadrada. 
começo a me familiarizar com essa pixação. o cara que fez isso prendeu na parede a 
alma do thâmys. a pixação e o maluco crente anunciando o fi m dos tempos formam 
um par perfeito.
onde está o porteiro? deve ter saído.
ele hoje está onde deveria está. estranho isso. deve ser mesmo o fi m dos tempos. 
o que é essa névoa alaranjada em torno dele? meu deus, ainda estou delirando. 
apertei os olhos pra ver melhor e me aproximei. ao encará-lo fi quei paralisado, ele 
me olhou com um ar desdenhoso, estava com os olhos em brasa e envolto pela dita 
névoa, como se estivesse em chamas. fui me esgueirando pra não ter de cumpri-
mentá-lo, mas não houve saída, ele me olhou de chofre e foi como se seu olhar me 
queimasse inteiro e após alguns segundos me olhando de soslaio o demônio abriu a 
bocarra, achei que fosse me engolir.

bom dia. tudo bem com o senhor? 
bom dia, tudo bem sim.
tudo bem mesmo? não sei, mas tem alguma coisa diferente no senhor hoje.

comecei a me sentir esquisito e nauseado. tudo rodando. zumbido no ouvido. pri-
meiro fi quei sem ar, depois hiperventilei, por último recobrei o controle.
como assim?
não sei bem, mas seus olhos... tem alguma coisa diferente. suas pupilas... não sei 
explicar.
quando ele terminou de falar fi quei transtornado. será que ele desconfi ou de al-
guma coisa? vi sua forma demoníaca se agigantar diante de mim. o monstro deve 
ter farejado o medo em mim. não disse mais nada. saí correndo. subi as escadarias 
esbaforido e pensando que o chefe já deveria estar no escritório. 
preciso me recompor antes de entrar.

fi nalmente, avenida 7

a rua continua estranha. a polícia preguiçosa continua em greve. que droga. socie-
dade falida. tudo falido. e ainda tem gente que vem me falar de moral, de direito 
humanos. moral, moral, moral um cacete. 
fodam-se. 
não vou pensar nisso agora.



1

está se sentindo melhor?
sim. acho que alguma coisa que comi ontem me fez 
mal.
pois bem, vou lhe dizer uma coisa: você está um 
lixo com esse respingo de vômito na camisa e seus 
olhos estão saltando das órbitas. 
isso não é de se estranhar, o senhor não acha? 
estou passando mal do estômago não poderia estar 
com uma aparência boa! 

enquanto vomitava pensei: será que o beiçudo tem razão? 
me examinei diante do espelho. achei que era loucura e que só eu estava me 
percebendo diferente. de fato estou diferente. minha cara está menos apáti-
ca. há algo de irônico e paranoico em meu olhar. estranho, muito estranho. já 
vi esse semblante. meus olhos. minhas pupilas estão bem dilatadas.
há vestígios do saci em mim.
EU TÔ A CARA DA NOIA! falei pra mim mesmo estarrecido.
baixei a cabeça. o vertiginoso som dos apitos ecoou em meus ouvidos. voltei a 
olhar no espelho e vi o saci dos apitos. a cena da nossa luta corporal explodiu 
em fl ashes diante dos meus olhos. minha própria voz se diluiu e ecoou no 
banheiro:

não consigo me concentrar, remarco as visitas mais tarde. vou aproveitar e 
ver se descubro alguma coisa sobre engolir pessoas na internet.

fi quei horas procurando alguma coisa e nada. me disseram que tudo que é 
liberado pra acessarmos aqui é superfi cial e que o proibido e abominável fi ca 
numa camada mais profunda da internet. é proibido e abominável engolir 
uma pessoa, não é? um saci não é bem uma pessoa, não é? como faço pra 
acessar isso? deixa pra lá. descubro depois. já está na hora do almoço e não 
sinto a menor fome. meu estômago está revirando e minha barriga mole faz 
movimento ondulares. espero que tenha trazido meu omeprazol. depois do 
horário de almoço ligo pra todos os clientes pra remarcar. o chefe só vai vol-
tar fi nal da tarde mesmo. 

achei melhor não responder nada. deixei ele falando e comecei ar-
rumar as coisas para ir embora. como hoje é quinta-feira vou omar 
uma cerveja na boate gueto hong kong, pelo menos lá verei umas 
escravas da dinastia ming em topless fazendo pole dance. melhor 
deixar o carro aqui no thâmys e voltar pra casa de táxi.
 um segundo antes da minha saída, o imbecil do chefe, agora mais 
calmo, avisou em voz alta.

tá tudo bem?
mais ou menos, preciso ir ao banheiro.

escuta. você ainda está aí? acho que você não está 
bem mesmo. vá cuidar dos seus afazeres que vou 
cuidar dos meus. remarque todas as visitas para a 
próxima semana, ouvi dizer que a greve da polícia 
não dura muito. 

ok.

tentei me recompor, não consegui. os colegas também já estão aqui e com 
certeza perceberam o meu estado alterado.

tomei um susto com a minha presença de espírito. sempre me calei às suas 
humilhações. acho que aquela coisa que degluti ontem está me fazendo bem. 
deixei escapar um farpa de sorriso pelo canto da boca ao pensar sobre isso.

ueeerrrgggh 

remarcou as visitas?
vou fazer isso agora.
você vai fazer isso agora? teve o dia inteiro pra 
fazer e só agora, na hora de ir embora, resolveu 
tomar uma atitude? imbecil. imprestável. não sei 
porque ainda não te demiti. seu lixo. vá pra casa 
porque não quero mais ver sua cara aqui hoje. 
o senhor não deveria falar assim com as pessoas, 
chefe.
o que? eu falo como eu quiser, seu merda. esse 
escritório é meu. eu falo como quiser, 
tá me ouvindo? 

 

amanhã só terá expediente à tarde.

 

cara da noia, cara de saci. cara da noia, cara de saci. cara da noia, cara de 
saci.
preciso me recompor e me preparar para humilhação diária. lavei o rosto, 
enxuguei e voltei pra sala. talvez se for direto pra minha mesa e fi ngir que 
estou trabalhando o chefe não me incomode hoje.

conversei com os colegas a tarde inteira tentando disfarçar minha 
noia. a essa altura meu estômago estava adaptado àquela sensação. 
nem me dei conta que estava quase na hora do chefe voltar. tentei 
adiantar e ligar pros clientes antes de sua chegada, mas ele se an-
tecipou a mim, quando me dei conta estava colado à minha mesa.
essa rua tá derretendo. 
olhei desconfi ado. o infeliz percebeu.



imbecil. esse cara é mesmo um estúpido. ele vai 
ver só quem é o imbecil. porque tenho de lembrar 
disso agora? pelo menos dessa vez não engoli 
a humilhação a seco. me coloquei. não costumo 
bater de frente com pessoas com patente maior 
que a minha. bem, já foi. vou andando até a gueto 
e aproveito pra observar pelo caminho o movi-
mento desse esgotão a céu aberto. gosto do labir-
into que as ruas do centro formam, se um gringo 
entra por engano numa dessas vielas se ferra, 
sai depenado e ainda leva porrada. nessa greve 
os predadores cabeças de pedra devem estar 
fazendo a festa, afi nal eles precisam saciar sua 
fome. como diria o velho bill precisam alimen-
tar o seu macaco. até ontem tudo deu errado na 
minha vida. nunca fui ninguém, sempre fui um 
cara comum, inexpressivo, desde criança, como 
clark kent.  mas assim como ele se fantasiava de 
homem ordinário pra encobrir sua verdadeira 
identidade e seus superpoderes eu tinha a im-
pressão que o meu eu ordinário era também uma 
fantasia e um dia me tornaria um superman. 
porra nenhuma! me tornei mais um trabalhador 
brasileiro sem subjetividade. fi quei velho, mal 
humorado e enfadonho, resumindo me tornei um 
homem comum, normal... até ontem... 
ontem aconteceu a coisa que talvez tenha esper-
ado a vida inteira... me tornei um super-homem, 
um caeté e estou me modifi cando... esse negócio 
de ter engolido um cara está me enlouquecen-
do. vou pegar a rua do tira chapéu (gosto desse 
nome) até a ruy barbosa. essa rua abriga os lug-
ares que mais gosto de ir: os puteiros. tenho cer-
teza de que verei algo interessante acontecendo 
a essa hora... as ruas do centro quase nunca me 
decepcionam, sempre escondem segredos ... 
nenhuma intercorrência hoje.
boate hong kong, boate gueto hong kong... adoro 
esse nome... adoro esse lugar... essa fachada toda 
em neon púrpuro... que lugar sensacional! o se-
gurança, bactéria, é esse mesmo o nome dele, 
nunca ri e parece lutador de mma, mas não é. 

oi bactéria, tudo certo?
tudo

 1 nada do que é humano me estranho.

respondeu e não falou mais nada... desajeita-
do em seu terno de quinta, muito limpo e bem 
passado, se fechou em seu silêncio costumeiro 
como um morto em seu caixão, sem qualquer 
expressão... 
vou dar uma olhadinha lá dentro.
ele só balançou a cabeça... gosto de tudo nesse 
lugar, das escadas que levam ao subsolo (sin-
to como se estivesse descendo um túnel que 
dá direto na china) os bancos de plástico ver-
melho, desbotado e encardido, os espelhos di-
agonais espalhados da parede ao teto, as luzes 
rosas e violetas, a fumaça, as escravas mings, 
o barman (deve ser fi lho do dono) que ao con-
trário de bactéria está sempre sorrindo e com 
um avental sujo, mas nunca fala uma palavra... 
gosto de tudo aqui.
 
o barman me serviu a cerveja, agora vou me 
sentar no lugar de sempre e ver o maior espetá-
culo da terra, as mings que ao se revezarem no 
pole dance, praticam uma dança encantatória, 
como num ritual sabático. elas dançam com a 
fumaça e as luzes as deixam em câmera len-
ta... os fl ashes dos strobes parece cobri-las de 
bolhas de sabão... tudo é mágico... elas dançam 
e se revezam e é um entra e sai de gente... e 
a música chinesa de cabaré... acho que já es-
tou bem bêbado... ah! não acredito que para 
coroar esse momento, vem descendo a escada 
a elfa do espaço, com o seu clássico vestido de 
couro azulado, cabelo curto, louro platinado e 
uma das pernas sustentada por um fi xador or-
topédico. reza a lenda que isso foi feito por um 
dos seus parceiros com o seu consentimento. 
vai saber... 
a elfa platinada se materializava em minha 
frente e enquanto descia olhava na minha di-
reção. esvaziei o copo de um gole, estou sentin-
do que ela vai sentar comigo... vez ou outra es-
colhe algum frequentador do recinto e apenas 
se senta ao seu lado, sem pedir licença... toda 
vez que sento aqui rezo para que esse sortu-
do seja eu... mas só costumo ter sorte em ter 
azar... não é possível abordá-la ela tem um 
aura azul neon que a circunda, ninguém ousa 

se aproximar a menos que ela estabeleça o primeiro 
contato.

olá
oi, tudo bem?
tudo certo.
 quer tomar algumas coisa?
o china já sabe o que bebo, daqui a pouco ele 
traz... já te vi por aqui antes, mas hoje você 
está diferente.
sempre vejo você, qual o seu nome?
neo.
anh?
neo.
e sua perna, tudo bem? 
ah! sim sim, tudo bem. legal esse fi xador, né? 
acho bonito.
anhan.
você deve está se perguntando o que houve? as 
pessoas por aqui comentam coisas... 
é. mas não precisa falar se não quiser.
não mesmo... 

uma deusa deve saber das coisas, vou ver se consi-
go descobrir algo sobre devoradores de gente.

você já ouviu falar em gente que come 
gente?
anhan.
pois é. outro dia, um cara me contou que 
engoliu uma pessoa e que depois disso 
começou a se transformar, a se tornar um 
cara melhor. dá pra acreditar?
dá. 
será que é verdade que comer gente modifi -
ca o comedor pra melhor, ou é alucinação?
“Nihil humani a me alienum puto”  
ahn?
deixa pra lá! ele comeu apenas uma pes-
soa?
segundo ele, foi.
então ele precisa comer outra pra tirar 
a prova.
será?
o china sorridente trouxe para neo um drink verde-
néon esfumaçado e falou alguma coisa em chinês 
em seu ouvido, ela fez um gesto com a cabeça e sor-
riu, tomou o drink de um gole, se levantou e disse:

até mais. foi um prazer sentar com você. diga pra 
seu amigo comedor que tudo na vida é apenas uma 
questão de perspectiva.



saí da gueto hong kong andando a esmo. as luzes neon 
e a fumaça da boate ainda estão produzindo um efeito 
visual que se espraia por toda parte. esse efeito se mis-
turando às luzes dos postes turva meu campo de visão. 
tenho andando meio alucinado esses dias. não há mais 
ninguém na rua a essa hora além do vermes. eu sou um 
superhomenverme à procura de um espanto qualquer 
que a cidade possa me oferecer.
desci a ladeira até dar no corpo de bombeiros. atraves-
sei a zona dos mortos, quer dizer dos sacizumbis, como 
se estivesse invisível. eles nem me olharam. a trava al-
coólatra saiu do thâmys e está na barraquinha bebendo 
até agora. uma puta triste paga um boquete num zum-
bi cheio dreadlocks. esse estádio é uma aberração, mas 
essa fonte dá pra dar uma caída. como pude pensar uma 
coisa dessa? essa fonte é nojenta. desisto.
hoje é um dia especial? porque será que tem ebó em to-
das as encruzilhadas pelas quais passei? as galinhas es-
tão bem agitadas.
continuei andando, andando, andando... 
de repente, a mais ou menos um quilometro de mim, 
avistei uma chama enorme numa encruzilhada da garib-
aldi. fogo é um troço impressionante, sempre fui meio 
piromaníaco deve ser por isso que vejo chamas em tudo. 
vou me aproximando e começo a correr. as chamas 
tomaram proporções gigantescas e se preparam para 
devorar toda a cidade.
meu deus! e agora? será que estou delirando de novo? 
hiperventilei.

ok!! respire... respire... minha cabeça gira... gira... a 

roda gigante pegando fogo parece um sol alaranjado e 
fl amejante me atraindo para junto dele. vou explodir... 
suando muito, me aproximei hipnotizado pela dança 
das chamas. fi quei embasbacado e muito próximo do 
fogaréu que consumia o monumento grotesco e redondo.

consegui distinguir uma fi gura humana do outro lado do 
fogaréu. estava rodeada de ebós e de poeira… a fi gura 
enorme andava num passo confuso, pralapraca, rindo 
e dançando em volta do fogaréu. a atmosfera começou 
a se encher de penas, havia muitas aves ao seu redor. 
o homem acariciava as aves e lhes dizia algo perto da 
cabeça. ele parou seu ritual, deu a volta e se aproximou 
de mim. percebi uma virilidade explosiva no seu camin-
har, na verdade, ele estava de pau duro! pegou uma pin-
ga e um charuto que estavam no chão e me ofereceu. 
não aceitei e continuei fi xando o fogo boquiaberto. ele 
insistiu. eu recusei. continuou insistindo e eu recusando 
e fi cando irritado. em sua última tentativa de me con-
vencer empurrou a garrafa de pinga no meu braço me 
fazendo desequilibrar. fi quei furioso.
zumbidos no ouvido. me inclinei de dor. os apitos, não! 
barriga a borbulhar e esticar... não, de novo não. parece 
que tem um alien ai mesmo. como isso dói. meu omepra-
zol... preciso do meu omeprazol. o homem não para de 
emitir sons estridentes de apitos. sua imagem saracote-
ando na minha frente, ele está em transe, fuma, bebe, 
pega as galinhas e continua a dizer coisas para cada 
uma delas, não aguento mais.
no mesmo impulso da outra noite, meio tonto com os ou-
vidos zumbindo, me atirei sobre ele e o degluti ...



estou melhorando nisso. dessa vez degluti mais rápido. a consequên-
cia imediata é desagradável. vertigem. preciso sentar, está muito 
quente aqui... 

peguei um charuto do homem da encruzilhada e as galinhas me ol-
haram, elas também estão a cara da noia. o fogaréu parece o sol... 
preciso do meu remédio, meu estômago vai sair pela boca a qualquer 
instante. vou andando... tudo pegando fogo...
as galinhas começaram a me seguir... elas não me pareciam estúpi-
das e tímidas, tampouco apáticas ou sobressaltadas, menos ainda in-
conscientes das suas vidas, ao contrário, pareciam encantadas e de-
terminadas a me acompanhar e a me dizer alguma coisa, seus olhos 
já não abotoavam e desabotoavam com é comum a sua espécie, pare-
ciam prontos a saltar das suas pequenas órbitas. as galinhas noiadas 
queriam me dizer alguma coisa e não queriam dizer com cacarejos 
roucos e indecisos... estavam bem decididas e começaram a falar.

um sobrevivente precisa comer e fuder para sobreviver... um sobre-
vivente precisa comer e fuder para sobreviver... um sobrevivente 
precisa comer e fuder para sobreviver...

ou estou enlouquecendo ou gente é tóxica e alucina...

aaaaahhhhhh

elas continuaram a repetir sua ladainha. em cada encruzilhada, bi-
chos moradores de rua, todos com os olhos arregalados, iam se juntan-
do à elas e repetindo a mesma fala, formando um couro enlouquecedor.

talvez fechando os olhos e os ouvidos eles desapareçam...

me encolhi amedrontado contraindo todos os músculos do meu corpo 
agora múltiplo...
elas se foram. tem cacos de panela de barro pra todo lado. uma névoa 
produzida pela cinzas do incêndio misturada a restos de padê me en-
volve, numa bolha quente e úmida. agora, soterrópolis não fede, cheira 
a incenso, folhas e fogo.
meu alien se acalmou. consigo me levantar. o que é aquela algaravia do 
outro lado da rua a essa hora? acho melhor chegar mais perto... tem 
acontecido coisas confusas demais esses dias. minha noção de reali-
dade está se diluindo...
é uma rinha de galo. nunca vi nada tão brutal. quer dizer, as de cachor-
ros se igualam em atrocidade. eu gosto desse brutalidade. a natureza 
é cruel. 
os galos bicam os olhos uns dos outros e se arrancam as penas e as 
cristas. dão saltos e se atiram um contra o outro. são impelidos ao as-
sassínio.



cheguei em casa, não me lembro como. me arrastei até a cama e 
desmaiei. acabei de acordar, está quase amanhecendo. vontade de 
ir ao banheiro, ainda sentado na cama, zonzo, zumbido no ouvido, 
sinto vontade de vomitar...

vomitei, nem deu tempo de levantar, vomitei ali mesmo, vomitei 
até as vísceras, devo ter vomitado por meia hora. sentado com os 
cotovelos sobre os joelhos e a cabeça abaixada sobre as mãos, man-
tive os olhos fechados. minha alma deve ter saído no vômito. come-
cei a abrir os olhos e vi aquela gosma sem fi m espalhada pelo chão. 
prendi a respiração e mergulhei. fi quei exaurido... voltei pra cama 
do jeito que estava.

caí no sono... dormi como uma sucuri depois de engolir uma vaca... 
não tive tempo de sonhar ou ter pesadelos... como um morto, não 
mexi um dedo.



um dia. apenas um dia de paz! meu mantra matinal. só hoje. ela poderia fazer outra coisa antes de limpar a droga do quarto. 
ela sempre entra tentando se esgueirar mas arrasta as sandálias sem piedade. anda pelo quarto ainda escuro, vai em di-
reção à janela e abre as cortinas devagar, em seguida abre as janelas, se vira lentamente. dessa vez ela não gritou mas sua 
cara de cretina deve ser a mesma. o meu estado deve está tão deplorável quanto da outra vez... me sinto bem mais disposto 
hoje, nem a cabeça, nem o estômago doem e olha que engoli uma quantidade razoável de porcaria essa noite, ainda assim 
vou tomar meu omeprazol, só pra não perder o hábito.

porque você não limpa outra parte da casa antes? não se  pode acordar em paz nessa droga. saia daqui agora e só volte 
quando eu mandar.

como da vez passada, ela não saiu. continuou lá, imóvel, atônita. 
vou tomar meu banho e quando voltar não quero te encontrar aqui, me deixe em paz!
juro que sinto vontade de espancar essa retardada todos os dias... 
me levantei com muito esforço. cambaleei até o banheiro. como da vez passada, estou muito sujo, melhor tomar banho logo. 
deixei a água cair initerruptamente enquanto me ensaboava. comecei a me esfregar com a bucha, quase me esfolei vivo 
tentando limpar todo a sujeira grudada no corpo depois do mergulho, ao menos dessa vez já sei como fi quei naquele estado 
lastimável. após o banho me examinei no espelho. minha pele está melhorando a cada dia, fi cando mais bronzeada, mais 
viva. minha apatia está quase desaparecendo. as galinhas! as galinhas! elas não estavam apáticas essa noite. a ironia do 
meu semblante está mais nítida. sinto um desejo desesperado de fumar. relembro o odor enfumaçado da noite. voltei para 
o quarto sabendo o que ia encontrar... 
ela continua lá, tenho certeza.
cheguei perto devagar pra não assustar a besta, observei aquela coisa redonda e disforme, num frenesi intenso, levando 
minha cueca suja do nariz até o meio das coxas repetidas vezes...  primeiro cheirava, depois esfregava a porra da cueca 
entre as pernas ... não emitia um som. um monte de carne mole espasmódica ... a coisa estava em transe... se remexendo, 
cheirando, lambendo e esfregando a cueca.
gritei
outra vez! você faz de propósito, mulher! sabe que não posso deixar de cumprir meu dever... é um imperativo da sua es-
pécime ser adestrada e da minha adestrar.
ela não respondeu, apenas enxugou a baba com o avental, abaixou o short de cotton até os joelhos e se virou ainda fora de 
si. não adianta nada tentar evitar... ela sempre suplica silenciosamente pela punição. ela sabe que precisa ser adestrada. ela 
me oprime. seu desejo está fi cando incontrolável, ela nem se dá mais ao trabalho de tentar disfarçar.
voltei no banheiro, peguei a escova de madeira que uso pra esfregar as costas e dei o que desejava... eu sofro, ela goza ...

após essa cena lastimável, me vesti, engoli um omeprazol e saí rápido para o trabalho.



droga!!saí correndo mas o escritório hoje só funcionará à tarde, tinha me esquecido disso. vou aproveitar a manhã de folga pra 
ir ao zoológico, faz tempo que não vou até lá... talvez os bichos de lá tenham alguma mensagem para mim... só posso estar mesmo 
louco. esse meu novo hábito alimentar é alucinógeno... 
trânsito tranquilo. a greve não acabou. 
cheguei ao zoológico uma hora depois de ter saído de casa.
isso aqui está um lixo, tudo abandonado, não duvido nada que os animais sejam maltratados. é um crime manter esse bichos em cat-
iveiro. tem milhares de espécimes aqui: tracajás, cobras, jacarés, macacos, jaguatiricas, onças, lobos capivaras, corujas, savacus, 
urubu-rei e centenas de outros bichos magros e estressados, nenhum deles vai falar comigo nessa situação... 
fui andando bem devagar.
as cobras são mesmo exuberantes, devo ter sido uma cobra em outra encarnação... tentei estabelecer um contato telepático com 
elas, me esforcei muito mas nada aconteceu, que droga! vou aprender a língua das cobras com harry potter... que idiotice! 
continuei andando para ver o urso de óculos. as paredes rochosas de sua cela, simulando seu habitat natural, estão imundas, com 
manchas amarronzadas por todos os lados... 
cadê o urso? olha ele ali. o que está acontecendo com ele? está andando de um lado para o outro num desespero que me dá agonia. 
o bicho passou uns dez minutos nesse pralapraca sem fi nalidade, foi até a parede e começou a ralar a cabeça nela num movimento 
frenético. a cabeça do bicho começou a sangrar. uma coisa pavorosa! procurei algum funcionário pra saber por que ele estava fazen-
do aquilo. encontrei um cara que estava se preparando para limpar as celas e perguntei o que havia com urso. ele me explicou que 
isso ocorre quando o bicho alcança níveis inimagináveis de estresse no cativeiro. quando ele terminou de explicar, me virei para ver 
o desenlace da cena e fi quei atordoado: vi o urso metamorfoseado no chefe.
que nojo! aquele troglodita faz a mesma coisa trancado o dia inteiro na sua sala apertada, deve sofrer de um distúrbio semelhante 
pois quando não está suspirando olhando aquela foto, está coçando as costas na parede, ou andando pralapraca. 



o velho e perpétuo edifício thâmys. terra de ninguém. até que essa fachada não é tão mal assim, tudo depende do ângulo que se olha!

deixai toda esperança, ó vós que entrais.

genial! genial! sou fã do cara que fez isso. ele deu um presente poético ao velho thâmys e às suas almas perdidas.
tudo na mesma por aqui, o movimento das escadas hoje está mais intenso, afi nal hoje é sexta feira. 

ainda bem que o diabo beiçudo não está aqui agora, ainda deve estar no horário de almoço...tudo na mesma por aqui, o movimento das escadas está mais 
intenso, afi nal hoje é sexta feira.

sala 505. vai chegar o dia que não voltarei mais aqui.

todos chegando ao mesmo tempo, menos o chefe? a essa altura, ele já deve estar trancado no seu cativeiro habitual. deixa ele lá quieto... daqui a pouco 
sai praguejando contra deus e o mundo e como sempre vai sobrar pra mim... vou adiantar aqui as remarcações da visitas, mas antes vou ao banheiro. 
me sinto mais confi ante que nunca, será que se eu for na gueto hoje encontro neo? lavei o rosto me olhei atentamente e saí.
vamos as funções...
comecei a remarcar as visitas, algumas pessoas não atenderam. o troglodita saiu do seu cativeiro, andou pelo escritório verifi cando o que estávamos 
fazendo e parou diante de minha mesa. 
vai começar a tentativa de humilhação...

ele voltou pra sua sala sem gritar, estranho, muito estranho!
o tempo passou rápido, o expediente foi mais curto hoje. quando ter-
minei de fazer as últimas ligações todos já tinham ido embora, menos 
o chefe, ele continuava trancado no seu cativeiro. preciso passar um 
recado pra ele antes de sair.
bati na porta, ele não respondeu... abri uma fresta bem devagar e tomei 
um susto! o que está acontecendo? estou tendo um déjà vu... ele anda 
pralapraca num desespero que me dá agonia, passou uns dez minutos 
nessa peregrinação sem fi nalidade, foi até a parede e começou a coçar 
as costas nela, num movimento frenético, que coisa pavorosa! virei a 
cara para não presenciar essa cena asqueroso, ainda estupefato me 
virei para ver o desenlace e vi o desengonçado do chefe metamorfosea-
do em urso. que nojo! 
uma enorme náusea me subiu à boca, fi quei sem ar, depois hiperventil-
ei, por último recobrei o controle, mas não consegui esboçar um gesto. 
ele continuou a se coçar e quando deu por minha presença fi cou furi-
oso, o feri na sua mais profunda intimidade.diferente do urso, ele têm 
consciência e quem tem consciência está sempre envergonhado por al-
gum motivo... o chefe-urso fi cou furioso, ensandecido e começou a me 
xingar

remarcou todas as visitas?
boa tarde, chefe, remarquei a maioria , algumas pessoas não atenderam..
tente outra vez
acabei de fazer isso
faça de novo, não estou mandando?
ok.

como é que você entra na minha sala sem minha autorização, seu 
imbecil? você não tem jeito mesmo... a sua demência é crônica, 
saia daqui seu retardado, microcéfalo... já tinha notado que 
sua cabeça é pequena demais pro seu corpo. você não vai tra-
balhar aqui nem mais um dia... 

ele não para de gritar... porque as pessoas gritam tanto? 
comecei a suar frio. o calor insuportável, os insultos encantatórios re-
tumbando infi nitamente em meu cérebro 

MI-CRO-CE-FÁ-LO... MI-CRO-CE-FÁ-LO... MI-CRO-CE-FÁ-LO...

a gritaria me enlouquecendo... vai começar tudo de novo: luzes neon 
piscando... zumbidos... galinhas falantes, urso gemendo, sangue jor-
rando ... vou enlouquecer. fechei os olhos e os ouvidos, os apitos... os 
apitos... barriga a borbulhar e esticar... meu alien está famito... isso 
dói mesmo... preciso de omeprazol... o urso não para de berrar... sua 
imagem saracoteando na minha frente, não aguento mais ... saltei por 
sobre a mesa e num átimo de segundo me atirei sobre ele e o ingeri...



estou fi cando especialista nisso. a consequência imediata continua desa-
gradável. preciso sentar, essa sala parece um crematório... pelo menos a ca-
deira de chefe é mais confortável que a de subalterno. fi quei contemplando o 
único vestígio que sobrou do urso: os sapatos italianos de couro de jacaré... 
esse cara era mesmo um brega... mereceu o fi m que teve!
meu estômago parece que vai sair pela boca, mas hoje não tomarei omepra-
zol, já basta a quantidade de rivotril que devo ter ingerido por tabela.
ele viu quem é microcéfalo aqui e quem não volta mais nesse escritório. 
eu sou um sobrevivente, porra!
vou mesmo tomar umas na gueto pra comemorar... 
fi z o mesmo percurso de sempre e dessa vez, vi hordas de sacizeiros saindo 
de todas as vielas, eles tinham ambas as pernas presas por fi xadores or-
topédicos que subiam até as coxas. estou até me acostumando com essas 
alucinações pós-deglutição...
deslumbrado com as luzes da gueto, cumprimentei bactéria, desci as escadas 
e pedi uma cerveja... lá pelas tantas, a deusa cibernética desceu as escada 
arrastando a perna, sentou-se comigo, tomou seu drink verde-néon esfuma-
çado e se levantou, antes de se retirar sorrindo, ela disse: 

quando algo como a realidade desaparece não signifi ca que ela tenha morri-
do, signifi ca antes sua desaparição. não conseguimos encontrar seus traços, 
tampouco podemos nos livrar dela.

essa garota parece um oráculo! enigmática demais, da última vez falou 
chinês e latim e agora fala por metáforas...
o que será que ela quis dizer com isso?



como de costume não me lembro como cheguei em casa, também 
como de costume me arrastei até a cama e desmaiei, meu cor-
po já automatizou esse ritual... acabei de acordar enjoado, está 
quase amanhecendo... sai correndo pro banheiro, dessa vez não 
quero vomitar meu quarto inteiro senão o fedor da podridão hu-
mana vai entranhar nas cortinas... saí cambaleando, meu maca-
co querendo rasgar minha pele... 
não vai dar tempo, não vai dar tempo.
mal cheguei no vaso e despejei uma torrente de placenta es-
tomacal... essa fedia mais que as outras... aquele ogro era mes-
mo muito podre... porque mesmo que botei aquilo pra dentro? se 
dependesse unicamente do meu querer e não daquele impulso 
primitivo não teria deglutido aquele verme...  
ao menos dessa vez, não fui atraído pelo campo de força da pla-
centa... não mergulhei nela, fi quei imóvel apenas olhando. acho 
que o vazo entupiu, que droga! 
vou dormir... esses últimos dias foram intensos demais ... 
o que é mesmo a realidade segundo a deusa platinada?
caí no sono... 
acordei de pau duro, continuei deitado, tentei abrir os olhos e 
meu campo de visão foi invadido por um monte de comprimidos 
girando em torno da minha cabeça, eles se espalharam por todo 
o ambiente, fechei os olhos outra vez... muita informação visual! 
... acordei de um sonho terrível e ainda alucino acordado, acho 
que eu já era!! 

no sonho: 
eu era uma mulher e me masturbava, antes de dormir, com uma 
imensa e grossa vela preta que tentava se manter acesa. meu 
eu onírico mulher gozava loucamente em segundos... e esse foi 
o fi m da lembrança do sonho, nada além disso me veio a men-
te...  mas o transe orgásmico ultrapassou a barreira do sono e 
se manifestou embaixo do lençol em forma de viga enrijecida...  
que sonho mais intrigante, gostaria de me lembrar onde o 
eu-mulher enfi ava aquela vela monumental usada em rituais de 
porão.
continuei de olhos fechados ruminando sobre as coisas ale-
atórias e insólitas que estavam me acontecendo... não consigo 
estabelecer conexões ou encontrar explicações... parece uma 
monte de fi o desencapado e em curto circuito soltando faíscas 
dentro da minha cabeça... mas também o que importa? tento in-
utilmente conferir sentido a tudo isso, mas não é necessário que 
haja um sentido, desisti de buscar sentido para minha vida mui-
to cedo, desde que parei de sonhar que era clarck kent ...
continuei perdido em meus devaneios até que a estúpida entrou, 
repetindo os gestos de todos os dias, até o momento em que após 
abrir as janelas se vira... 



mantenho os olhos fechados, ela não se mexe, não grita, sequer respira... 
estranho! agora, ela devia começar a andar pra começar a limpeza, já 
devia estar acostumada com a bagunça... 
abri os olhos devagar e vi aquele bolo de carne monstruoso e disforme 
parado no pé da cama, com olhos vítreos, fi xando o volume sob o lençol. 
desnorteada, começou a babar. de repente, uma boca enorme se abriu 
nela e avançou sobre mim... 
aaaahhhh... saia daqui!
lhe dei vários chutes, mas ela tem uma força sobre-humana. ela avançou 
e começou a me chupar...
ahhhh!! aaahhh!! 
acho que vai me engolir. ela está me sugando, aahhh vou gozar! 
foi tudo muito rápido, esporrei... esporrei tanto que não coube em sua bo-
carra, seu olhos estavam revirando descontrolados. exaurido a derrubei 
na cama, arranquei seu short de cotton, peguei a vela preta (que de fato 
existe e eu guardo na penteadeira) e enfi ei em sua bunda gorda. ela grun-
hiu e parecia que ia derreter de tanto suar. um suor mais fedido que o lixo 
da heaven’s door. continuei enfi ando a vela com força e ela pedindo mais...
essa mulher não goza... 
dei várias mordidas em suas coxas enormes, cheguei a arrancar pedaços, 
ela começou a sangrar e a se remexer mais... a vela entrou inteira e minha 
mão esapareceu no buraco negro... 
ela não goza, ela não goza.
puxei a vela de trás e enfi ei com toda força na frente. 
ela grita e geme...
a vela entrou sem difi culdade e minha mão foi junto até o punho, voltei 
a atacá-la com os dentes. parece que vai gozar... não posso parar agora... 
mordi mais forte, perdi o controle...
sangrando muito, ela quase gozou, mas antes que isso acontecesse puxei 
a mão contudo e arranquei a vela das profundezas das suas entranhas, 
ela soltou um grito de dor e me xingou de tudo que é nome... cortei a 
gozada da fera, ela fi cou furiosa, tentou retomar o controle, toda suja de 
sangue porra e merda, fi cou imóvel na cama me olhando... 

você achou que eu ia te dar sua pequena morte assim fácil? era isso que 
você queria o tempo todo sua ordinária? 

ela não fala nada... sua altivez me impressiona.. parece a rainha das la-
trinas sentada no trono... não resisti, me levantei sem dizer uma pala-
vra e fui até o banheiro pegar seu brinquedo favorito, quando voltei seus 
olhos se encheram de lágrimas e de um ar desvairado...ela se virou, dei 
várias escovadas com as costas da escova nas coxas, ela começou a se 
contrair, aumentei a força ela se contraiu mais... 

essa mulher é demente!

me empolguei e introduzi a cabeça da escova nela. ela grita e sua bunda 
sangra. lambi o sangue e meu pau fi cou duro, perdi a estribeiras e com-
ecei a meter com força. ela grita e eu lambo e mordo... a essa altura ela 
estava com as costas em carne viva. ela urrava! se remexia violentam-
ente, puxei a escova do rabo e meti na frente... ela grita. puxei a escova 
e no lugar enfi ei meu pau bem fundo, rasguei sua camisa molhada e 
fedorenta e arranquei enormes pedaços de seus peitos... ela urrava, eu 
urrava... explodimos ao mesmo tempo.... 
minutos depois, nos encaramos regozijados e complacentes. olhamos 
em volta, nos levantamos e saímos daquele quarto imundo.

                          
****************************************************

e foi como se um buraco negro, um céu negro, sem estrelas estivesse a 
me devorar de dentro para fora e sempre que a grande fome de infi nito 
me vinha ao estomago, esse imenso buraco negro me engolia e eu ouvia 
glup glup e em seguida me diluía em uma sequência de devaneios até 
perder os sentidos e entrar em outra dimensão...






