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Há mais barbárie em comer um homem vivo do que em comê-lo morto.

Michel de Montaigne

(tradução de Rosa Freire d’Aguiar)



All are heartily welcome to the feasting of the brave



Sumário

Ela, 9
Livre-arbítrio, 11
Tudo ou nada, 18
Bienal (S. Med. pat. req.) 2, 24
Não sei se eu dou conta, 27
Juvenal (in memoriam), 32
Nosferatu (2), 33
Vida aos cacos, 37
Investigações filosóficas (1), 49
O grande escritor, 50
Bienal (S. Med. pat. req.) 5, 57
Cena 1, 59
Juvenal (in memoriam), 61
Sincero, 62
Pentimenti, 66
Bienal (S. Med. pat. req.) 3, 77
Cena 2, 79
Juvenal (in memoriam), 82



A indesejada das gentes, 83
Nosferatu (4), 90
Sozinho, 94
Juvenal (in memoriam), 112
Ele, 114
Jonas, 116
Nosferatu (1), 123
Bienal (S. Med. pat. req.) 7, 128
Sinceridade e autenticidade, 130
Juvenal (in memoriam), 135
Boa noite, tchau, até amanhã, 137
Investigações filosóficas (2), 147
Autêntico, 151
Juvenal (in memoriam), 155
Bienal (S. Med. pat. req.) 1, 156
Der Leiermann, 160
Você, que está vivo, 170
Juntos, 174
Duas histórias sentimentais e um grito desesperado, 175
Nosferatu (3), 181
O castelo, 182
Juvenal (in memoriam), 186
Käfer, 187
Tudo que restou, 196



9

Ela

— Não, aí a gente lá na loja e eu, Mô, e esse aqui? Porque 

já tava difícil, e eu sozinha e nego ali necas, sabe. Pô. Desin-

teressado mesmo. Total. E eu cansada de carregar o sujeito nas 

costas, sabe? Aí eu, Mô, e esse aqui? E ele, Meio demais, né…? 

Cê me acredita numa coisa dessa? “Me-io-de-mais”…! Aí eu 

pum: Como assim “meio demais”? É exatamente o mesmo 

que a Vanda tinha lá na casa dela, que você disse, que ele ti-

nha dito mesmo, o moloidão, que quando você foi lá na casa 

da Vanda, lá no Villa Parigi, puta condomínio lindo de morrer, 

sabe qual?, lá no Yauê, que a Vanda, minha colega de escola 

a Vanda, um doce, fazia anos que eu não via, um amor. Mas 

tá um caco. Nossa. Caidaça. E ele tinha dito que era bonito. 

“Legal.” Lá na casa dela, né. Só lá na casa chique dela. Tô pra 

ver. E eu, Você acha a Vanda a maior perua, então…? Por 

acaso, né? Porque ela tem exatamente esse aí-zinho lá na 

casa dela… E ele, Não sei… sei lá, Mô. De repente aqui no 

mostruário eu não consegui ter a noção assim direito. E pode? 

E eu, Mas diz de uma vez, criatura, que eu já estou um trapo 
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de ficar batendo perna aqui de loja em loja, gostou ou não 

gostou. E eu até dei uma olhadinha pra moça, pra vendedora, 

que já tinha sacado tudo. Mulher, né? Deve ter um igualzinho 

em casa. E ele me faz uma puta cara de quem tá analisando e, 

É… no fim acho que vai ficar bacana mesmo, Mô. Aí eu não 

me segurei mais. Ai, me poupa. Vai crescer. Seja homem. Um 

pouco de personalidade também, né. Ah, fala sério…


