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quem faz a sexus?



A SEXUS (AINDA) VIVE!

Voltamos depois de tanto tempo. Vivos, intactos, cheios de tesão. Porque 
tanta demora para sair a nova edição? Porque a SEXUS envolve muita 
gente e não é uma revista fácil de fazer, por mais que pareça. Quem nos 
ajudam de verdade são vocês, leitores e colaboradores, que sempre estão 
dispostos a nos enviar material e a nos cobrar constantemente: cadê a 
nova edição? 

 Provavelmente iremos mudar o período de publicação da SEXUS, 
que atualmente é trimestral para quadrimestral (de quatro em quatro 
meses). Dessa maneira poderemos cumprir rigorosamente um calendário 
de publicação, não deixando vocês na mão. Não que deixar na mão seja 
uma coisa ruim, mas enfim, vocês entenderam. Ainda é uma hipótese, 
aguardem novidades. Seja como for, a SEXUS sobreviverá. 

 Eu, João Matias, André Luís, Marina Pizatto, Ane Ramos e Thaís 
Regina, realmente somos agradecidos de termos vocês como leitores. 
Esperamos que as próximas edições cumpram seus horários e lhes excitem 
com literatura e arte de qualidade. Fico feliz em ter uma ótima equipe 
por trás da revista e principalmente pelos artistas que já passaram por 
aqui. Lembro da entrevista com a Apollonia Saintclair, por exemplo, um 
dos grandes momentos da SEXUS. As participações de Clara Averbuck, 
Marcelo Mirisola, Juliana Frank, Glauco Mattoso, Vito Quintans, Ricardo 
Kelmer, Viviane KA, Emerson Wiskow, e por aí vai. 

 Nesta edição vocês terão o prazer de ver as fotografias de Natália 
Marinho e Isadora Couto, esta última, já participou da SEXUS fazendo 
uma entrevista com a ilustradora Lovelove6. Poesia do poeta da casa 
Joedson Adriano, do misterioso ~ALx e os Sete Romances Breves do escritor 
gaúcho Luiz Roberto Guedes e um conto inédito no Brasil da escritora 
argentina Flavia Pantanelli. Nossa sessão especial sobre o Henry Miller 
ficou a cargo do escritor paraibano Roberto Denser.

 É isso, pessoal. Leiam e aproveitem. Divulguem a SEXUS, compartilhem, 
mandem para amigos e inimigos, não deixem que a publicação morra! 
Acima de tudo, dependemos de vocês também. Putaria boa é aquela que 
é compartilhada. Virem a página e se deleitem. 

Bruno Ribeiro
Editor-Chefe

editorial
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Estréia Primeira Edição da Sexus

lançamento 
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FAZ O QUE QUISER
COMIGO

Gonzalo desembaça o espelho do 
banheiro e olha seu peitoral firme, 
o tanquinho do abdômen, os bí-
ceps. Está nervoso. Não consegue 
parar de pensar em Sandra. 
Ainda mais depois de ontem, que 
ela ligou para convidá-lo. Uma 
festa. A três, com o marido, claro, 
mas uma festa, afinal. Ele a dese-
ja. Ela sabe disso desde o primei-
ro dia. Ela sabe e se diverte com 
isso. Sandra passou dos quaren-
ta já tem tempo, entretanto sabe 
que ele, moleque que é, e como 
qualquer outro lá no escritório, se-
ria seu escravo. Ela goza pra ele, 
gosta de excitá-lo pelo telefone, 
falando desde sua sala e depois, 
nada: como se não o conhecesse. 
E ontem à noite, depois da uma da 
manhã, de repente essa ligação, 
quando ele já estava deitado, e 
para variar, estava sonhando com 
ela. Ele achou que era impossível, 
que só podia ser um erro, ela dis-
se amanhã às sete na Avenida 
Libertador dezoito treze, décimo 
andar. Sérgio e eu esperamos 
você. 

Sergio. Sergio o viu só uma vez na 
festa de final de ano da empresa, 
Sandra os apresentou: um homem 
de mais de setenta. O cara olhou 
pra ele durante alguns minutos 
com cara de pedra, depois passou 
o braço na cintura da sua mulher 
e a levou embora com um gesto 
estranho no rosto, enquanto peg-
ava em sua bunda dura que nem 
mármore, ela se virou e sorriu pra 
ele de um jeito que o enlouqueceu. 
Contanto que esse velho desgraça-
do não peça pra que eu o enrra-
be, pensa. Pior ainda se ele quiser 
me comer. 
Ele não contou pra ninguém. A 
quem, aliás? Ao Fernando, ao Na-
cho? Não. Contam para o escritório 

contos
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inteiro e em dois minutos a Ceci 
fica sabendo. Uma vez a Ceci o 
pegou trepando pelo telefone com 
Sandra, ele em uma mesa, ela em 
outra, e assim que ele esfriou, ela 
disse: Tá louco, Gonza? Essa mina 
vai te fuder. Essa mina é o diabo. 
Põe um pouco de perfume na pal-
ma da mão e passa no rosto, no 
cabelo. Ceci nunca gostou de San-
dra e se incomova com o fato de 
todos morrerem por ela. Incomo-
da-se com a segurança que ela 
tem, o jeito que ela tem de colo-
car esse corpão na frente da mesa 
e pedir qualquer coisa, que quer 
naquele momento, que quer ago-
ra. Ele decide que é melhor não 
se barbear, a barba por fazer lhe 
cai bem, ele parece menos mole-
que perto dela. Gonzalo abre uma 
gaveta, revira até encontrar a em-
balagem de comprimidos. Aquela 
vez que a Ceci o pegou no flagra 
falando com Sandra ao telefone, a 
mão no pau extremamente duro, 
olhou pra ele com esse jeito que 
ela tem que não é nem braveza, 
nem sarro, nem nada, que não 
sabe o que é, e não falou com ele 
por uma semana. 
Gira os comprimidos entre os de-
dos, abre o armário, escolhe a ca-
misa azul claro. Acha melhor se 
vestir mais arrumado. Começa a 
vestir a camisa, mas pensa mel-
hor e tira: essa foi presente da 
Ceci de aniversário. Na noite do 
aniversário quase transou com a 
Ceci. Foi estranho. Estavam muito 
bêbados, os dois. Muito estranho. 

Não sabe como começaram, com 
um brincadeira, ela estava sobre 
a pia da cozinha, com esse vestido 
curtinho. O cabelo solto, muito lon-
go. Ela havia tirado os sapatos e. 
Gonzalo nunca tinha visto os pés 
da Ceci. Pequenos, perfeitos. Ela 
tinha um anel no dedo do pé es-
querdo que lhe chamou a atenção. 
Ele gostou do dedão e começou a 
brincar com ela, depois pegou o pé 
inteiro, apertou forte, fez cócegas, 
foi alguma coisa nos olhos dela, 
uma faísca, não sabe bem e ele 
começou a puxar o pé devagar, em 
direção ao seu corpo. Ela jogou a 
cabeça pra trás, sacudiu o cabelo 
sobre suas costas. Não parava de 
rir, por causa das cócegas. Ele a 
puxou pela nunca, aproximou seu 
rosto e a beijou. Mordeu seus lábi-
os, a língua, muito tempo. E Ceci se 
entregou. Mansa. Úmida. Gonzalo 
envolveu o quadril dela com as 
mãos, a arrastou em sua direção 
e a encoxou. Ceci molhada, mole. 
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Dava pra transar ali. No fim das 
contas não aconteceu nada, entr-
aram os meninos da cerveja e o 
lance acabou ali mesmo, como se 
alguma coisa houvesse sido desfei-
ta. Ele não falou pra ela ficar e ela 
não ficou. Não sabe por que, mas 
sentiu certo alívio de que os meni-
nos tivessem entrado. Ele coloca a 
pólo preta da Lacoste, se olha no 
espelho, gosta de si mesmo. Dois 
dias depois, Ceci o pegou no es-
critório falando aquelas besteiras 
para Sandra ao telefone e aí, a 
história acabou de vez. Essa mina 
é o diabo, disse. Tá loco, Gonza. A 
Ceci é gostosa, com seus olhinhos 
claros e aquele par de tetas. Aper-
ta a fivela do cinto. Mas perto da 
Sandra, ela perde por três corpos. 
A imagem de Sandra está em to-
das as suas ideias, na roupa, nos 
comprimidos, Ceci, a barba. Perto 
de Sandra perdem todas. Todas. 
Sandra não sai nunca da cabeça 
dele, há semanas que a tem cra-
vada dentro, mas agora ela se im-
põe, como uma ordem. Guarda os 
comprimidos no bolso do casaco 
de couro. Apaga as luzes e sai. 
Sandra está vestida como no es-
critório, saia na altura do joelho e 
camisa branca, nada que faça 
pensar em alguma ocasião espe-
cial, tudo é tão relaxado, tão 
casual, no entanto, Gonzalo está 
nervoso, tenta aparentar calma fi-
cando muito quieto, braços cruza-
dos, as pernas um pouco separa-
das, mas não pode evitar que seus 
olhos se mexam, vidrados em cada 
detalhe dessa mulher que o deixa 

louco, com essa bunda que é um 
mármore e a boca lasciva planta-
da nesse rosto quadrado, mexen-
do esse cabelo que cai, pesado e 
bate nas costas dela a cada passo 
que dá com essas pernas eternas. 
Sandra caminha em direção a ele, 
ficando na ponta dos pés, aproxi-
ma seu rosto até beijar-lhe os lábi-
os com naturalidade como se fiz-
esse isso a vida inteira. Atrás de 
Sandra vem Sergio, suéter de 
losangos, camisa azul, com dois 
copos na mão, são enormes, a luz 
arranca uns reflexos amarelos do 
líquido, oferece um a Gonzalo. 
Sandra não bebe. O gole forte o 
surpreende, não reconhece nem o 
sabor nem o cheiro. Queima, isso 
sim, é fortíssimo. Um calor começa 
a subir pelo seu corpo, os braços 
um pouco fracos. Sergio senta bem 
em frente, calado e Gonzalo pode 
vê-lo em toda sua magnificência 
de dono da casa. É elegante, fino, 
velho demais. O cabelo é ralo, mas 
ele disfarça usando-o muito curto, 
tão branco. Nem bem Sergio se 
move, seu perfume, madeira, taba-
co, preenche o ar; preenche com 
todo direito porque esse ar também 
é de sua propriedade, assim como 
os sofás, a casa e Sandra.  Gonza-
lo cruza os braços sobre o peito. 
Dissimuladamente, toca seus bí-
ceps, o apalpa e isso, a potência 
de seu corpo, faz com que se sinta 
alguém diante desse homem que, 
mesmo velho, ainda é um leão. De 
repente, Gonzalo pergunta a si 
mesmo como pode ter passado 
despercebido esse defeito, no ros-
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to de Sergio. É um rosto duro e 
está um pouco caído pra esquer-
da, ele não tinha notado esse de-
talhe antes, mas pensa que é claro 
que não havia notado, que nin-
guém nunca poderia notar sob o 
poder desse olhar, porque o mais 
potente que tem Sergio em seu cor-
po são seus olhos, os olhos mais 
azuis, gelados que ele já viu na 
vida e que agora estão cravados 
nas mãos de Gonzalo, em seus 
braços fortes e ficam aí mesmo, 
fixos, um tempo longo como se es-
tivessem examinando alguma in-
formação. Depois, como se tivesse 
chegado a algum tipo de con-
clusão, levanta a mão que segura 
o copo e o levanta apenas em di-
reção a ele, num gesto de brinde 
ou de saudação, ou, quem sabe, e 
então Gonzalo pode ver as man-
chas escuras, pequenos derrames 
impresso na pele dessas mãos. 
Ainda assim, o movimento tem 
uma elegância que impressiona 
Gonzalo, tanto quanto o azul dess-
es olhos que são os olhos mais ge-
lados que Gonzalo viu em sua 
vida. Sandra caminha, põe um 
disco. Começa a tocar uma música 
profunda, pulsante, cheia de per-
cussão e metais. Ela apóia os 
cotovelos no encosto do sofá e pas-
sa os dedos devagar pela orelha 
do marido enquanto não deixa de 
olhar para Gonzalo. Gonzalo não 
pode tirar os olhos de Sandra, das 
mãos de Sandra, da curva de seu 
pescoço, do ângulo da sua man-
díbula, perfeito, e o gesto dessa 
boca, infantil, pervertido e de vez 

em quando, de canto de olho, olha 
para Sergio que continua estudan-
do-o, indiferente às mãos de sua 
mulher, essas mãos que Gonzalo 
morria para senti-las em cima dele, 
indiferente a ela, todo o interesse 
voltado na bebida e nele. Ela, al-
heia ao jogo de olhares, caminha 
até a porta, apóia-se no vão e abre, 
botão a botão sua camisa sem deix-
ar de olhar para Sergio. Sergio faz 
um pequeno sinal com as sobrancel-
has, Sandra aproxima-se de Gon-
zalo, inclina-se, Gonzalo olha suas 
tetas que o enchem de satisfação 
antecipada. Ela coloca um dedo no 
queixo dele, levanta-lhe um pouco 
o rosto forçando-o a olhá-la nos ol-
hos. Sorri e passa a língua muito 
devagar pelos lábios, esses lábios 
macios, lascivos que para Gonzalo 
são como se carregassem uma 
promessa escrita. Depois, endirei-
ta-se, olha para Sergio, ele faz um 
gesto de consentimento e ela 
começa a caminhar pelo corredor 
em direção ao quarto, sem dizer 
nada. Gonzalo fica no sofá, acaba 
a bebida, respira fundo, olha pra 
Sergio, indeciso. Sergio faz um ges-
to mínimo com a mão que é ao mes-
mo tempo magnânimo, como se em-
purrasse o ar da sala em direção 
ao corredor que leva aos quartos. 
É um gesto imperioso, quase uma 
ordem e Gonzalo levanta-se, apóia 
o copo sobre a mesa e caminha 
pelo corredor pelo qual Sandra de-
sapareceu. À medida que avança 
pelo corredor a luz vai ficando es-
cassa e em meio à escuridão mo-
mentânea um pensamento surge 
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como uma faísca: você está louco. 
Gonzalo aproxima-se da mulher 
com um torpor que dói, abraça-a 
de maneira faminta. Sandra olha 
através da janela. Lá fora, ines-
perado, um vento que movimenta 
a água da piscina em pequenas 
ondas. Ele empurra-a contra a 
parede, aperta seus peitos com as 
mãos suadas, mas ela não deixa, 
se solta e se afasta alguns passos. 
O chão cheio de velas acesas, de-
fumadores que turvam um pouco 
o ar da tarde. Sandra caminha até 
a ponta oposta da cama, se ajoel-
ha no colchão, engatinha uma, 
duas, três vezes e deita, de perfil. 
Sorri. Tranquilo, diz. Vem. Ele 
senta em uma ponta, agora tími-
do, sente-se um menino. Ela aprox-
ima a boca da orelha de Gonzalo 
e assopra, muito devagar, aí, na 
orelha, enquanto desabotoa a ca-
misa dele. Passa uma mão pelo 
seu pescoço. Toca sua garganta, 
desce até o peito e assopra, 
também, devagar, penteando pra 
cima todos os pêlos de seu peito 
com o ar fervendo da sua boca. 
Sandra tem em seu jeito de fazer, 
nos gestos, no rosto, um jeito duro, 
dominante, que o excita ainda 
mais. Ele passa a mão nas costas 
dela, a coloca entre suas pernas, 
os dedos buscam seus lábios, en-
contra-os túrgidos, úmidos. Ela 
abaixa a braguilha, pega seu sexo 
desde a base e senta-se sobre ele. 
Gonzalo quer morder o bico do 
seio dela. Ela não deixa. Mexe-se 
um pouco e Gonzalo entra profun-
do, duro. Animal. Sandra sorri com 
o rosto inteiro, com o corpo intei-

ro, como ela sorri. Gonzalo sente o 
calor desse corpo no dele. Ela se 
mexe. Muito lentamente. Ela se 
abre e se fecha sobre ele, em uma 
torção que tem alguma coisa de 
cobra; tem os olhos quentes, e uma 
expressão de esforço. Transpira. 
Trabalha. É como se não encon-
trasse o necessário. Gonzalo tem a 
impressão de ver um gesto de in-
satisfação em sua boca, mas pode 
ser só uma ideia. Ela o aperta mais 
com as pernas, absorve com seu 
corpo, ele levanta um pouco o 
quadril e de repente ela sorri de 
novo. Longínqua. Gonzalo pensa 
que Sandra está em um mundo no 
qual ele não consegue chegar, 
sente o corpo dela ávido, que re-
laxa e se contrai sobre o corpo 
dele em um ritmo marítimo. O ol-
har, totalmente perdido, tem algo 
de alheio nos olhos. Gonzalo fica 
fascinado ao vê-la desse jeito. 
Atarefada, é a palavra que ele 
pensa. Não acha outra. Ela relaxa, 
procura, contrai, e em cada tenta-
tiva, que é como uma onda, vai 
chegando ao lugar no qual se 
goza. Gonzalo sente-se duro, po-
tente. Olha para ela, louco com a 
beleza desse gesto que vai se es-
culpindo em seu rosto, e que não 
tem a ver com prazer, mas sim 
com crueldade e ele se sente po-
deroso. Pelo espelho do teto, vê 
Sergio: a cabeça quase calva de 
Sergio. Está sentado com seu whis-
ky, com seu charuto. Olha. Só se 
mexe para levar o charuto até a 
boca. Gonzalo quer levantar, ol-
har o rosto de Sergio. Sandra não 
deixa, tenciona a coluna, arque-
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ia-se para trás e fica imóvel, um 
instante, dois: no seu rosto, fixa-se 
um gesto que é quase de sofrimen-
to, não respira, seu corpo exerce 
uma pressão sobre ele que tor-
na-se insuportável. Tantas vezes 
fantasiou com isso que está acon-
tecendo agora. Pensou nela en-
quanto transava com outra mul-
her, com cada uma daquelas com 
quem transou desde que conheceu 
Sandra. Pensou sempre em San-
dra, sempre nela, como um possuí-
do. Mordeu todas, lambeu, trepou 
imaginando-a e agora a tem aí, 
encima dele, poderosa, apertando 
seu sexo contra o dele como se fos-
se arrancá-lo e ele sente-se dolori-
do e potente, e diria que também 
feliz se não fosse por Sergio, aí, 
tão perto, tão sério. Patrão. Apóia 
as mãos no quadril de Sandra, 
quer pegá-la, balançá-la sobre 
ele, mas ela franze a testa, pega 
as mãos dele e coloca-as sobre o 
travesseiro. Ela tem um olhar ace-
so, um gesto que ele nunca havia 
visto nela. Nem nela nem em nen-
huma outra mulher. No teto vê 
Sergio acabar sua bebida, volta a 
olhar para Sandra que o domina 
com seu corpo, acesa e ele, agôni-
co, como se sua boca tivesse von-
tade própria, como se sua voz não 

lhe pertencesse, ele se ouve supli-
cando, faz comigo o que você quis-
er. Um segundo depois, faz comigo 
o que você quiser. Pela terceira 
vez: faz comigo o que você quiser. 
Ela gira a cabeça, olha para Ser-
gio. Sergio dá um trago em seu 
cigarro e consente, duas vezes. 
Sandra aproxima sua boca, busca 
a língua, a suga, a morde e assim, 
sem soltar-lhe a língua, os olhos 
abertos como armadilhas, apertan-
do as mãos contra o travesseiro, 
desencadeia-se nos dois um orgas-
mo violento. 
 Gonzalo respira agitado. Olha 
o espelho do teto através do cabe-
lo de Sandra, vê Sergio levantan-
do do sofá. Pensa: agora, o velho 
se aproxima e quer alguma coi-
sa, quer que o coma, que chupe o 
pau dele, ou pior: me comer. Ago-
ra chega Sergio e apodrece tudo. 
Sergio olha pra Gonzalo fixamente 
e de repente parece que vai falar 
alguma coisa, mas só abre a boca 
para expelir a fumaça potente, ab-
soluta do charuto. Talvez isso seja 
tudo, tenta se acalmar: um voyeur 
e só isso. Ela estica umas linhas de 
coca. Gonzalo não gosta de coca, 
ela insiste, ele diz que depois. San-
dra deita do seu lado, apóia uma 
perna em cima da cintura dele, 
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uma coisa que ele considera ser 
um gesto de posse. Gonzalo incli-
na-se sobre ela, e afunda o ros-
to entre as pernas dela, aspira o 
cheiro de seu sexo, e lambe com 
um movimento longo, macio. O 
corpo de Sandra tenciona, concen-
tra todo o erógeno nesse ponto, 
ereto, desafiante que agora é um 
altar. Gonzalo lambe e vai cortan-
do os movimentos. Ela fecha as 
pernas, passa uma mão detrás de 
sua nuca, o empurra para baixo. 
Domina-o. Ele segura com os lábi-
os esse centro maduro, mantém o 
beijo forte, suga. Escravo. Sente 
as mãos dela na nuca, que o em-
purram, não soltam. Ele tem difi-
culdade em respirar e o invade 
certa asfixia, uma asfixia úmida, 
deliciosa. Escuta a respiração de 
Sandra, forte, exigente. Uma asfix-
ia de gloria, e pensa que morrer 
assim seria um jeito bom, melhor 
do que tantos outros, e apalpa, 
morde, sustenta o beijo até que 
sente Sandra palpitar como se 
pulsasse e sacode-se e o aperta e 
goza e geme de uma forma grave 
que é quase como se chorasse. 
Depois ela relaxa, em silêncio. 
Gonzalo assusta-se ao encontrar 
o sofá vazio: Sergio está sentado 
na cama, tão perto, olhando-os de 

maneira imperturbável, com esses 
olhos azuis, puro gelo. Sandra se 
levanta e sai do quarto. Sergio es-
tica a mão, toca um dos braços de 
Gonzalo.  Pega-o. Aperta o bíceps, 
com força, apalpa-o. Gonzalo fica 
muito quieto, alerta, prepara-se 
para a defesa, para algo que ain-
da não sabe o que é. Mas o conta-
to dura apenas um minuto, Sergio 
sorri. Sorri como se o parabeni-
zasse e se levanta, caminha até 
o sofá e senta-se novamente. Fica 
assim, em silêncio, os olhos sempre 
fixos nele. Sandra entra de novo 
no quarto: traz um foulard de seda 
preto enrolado na mão esquerda. 
A noite é longa e Sergio sempre no 
sofá. Em algum momento Gonzalo, 
esgotado, adormece. Sonha com 
coisas estranhas, pesadelos. Sonha 
com Sandra, que se aproxima, se 
afasta, alguma coisa resplandece. 
Sandra se aproxima e monta nele 
como uma amazona. Sonha com 
Sergio deitado do seu lado, vê sua 
boca que brilha, alguma coisa na 
boca, é um freio, um freio de cav-
alo, e as rédeas. Toca-se o rosto e 
nota com espanto que ele também 
tem um freio, e as mãos, têm os pés 
com ferraduras, os seis pregos de 
alumínio afundados nos metatar-
sos e Sandra, vestida de jóquei, que 
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cavalga, passa dele para Sergio e 
outra vez para ele. Sandra em seu 
traje vermelho e branco o excita e 
põe a mão no pau e é um pau de 
cavalo, duro e elástico e Sandra o 
doma e o corcoveia, Sergio olha e 
aproveita que Sandra doma Gon-
zalo, puxa as rédeas: dor e gozo, 
dor e pau duro, imenso, enquanto 
Sergio olha. Sente-se flutuar, todos 
falam, falam alguma coisa que ele 
não entende. Fumaça, muita fuma-
ça. Sonha intensamente, com tur-
bulências. Sonha que Sandra apa-
ga a luz. Depois, escuridão total, 
silêncio. Calma. 
Acorda com uma língua que per-
corre seu rosto, um hálito morno 
penetra em sua orelha. Abre um 
olho, o direito, que ficou olhando 
pro céu. Um cheiro entra pelo nar-
iz, pelo buraco direito do nariz, que 
permite a passagem de ar. É um 
cheiro velho, ácido. O olho mexe-se 
ligeiramente e Gonzalo percorre o 
lugar: sacos de lixo, latas, papéis. 
Gira o outro olho mais um pouco, 
e consegue ver um quadradinho 
de céu azul, mais pra cima.  Ele 

acha que tem o outro olho afunda-
do no barro o talvez não o tenha, 
porque não o sente. Mexe a língua 
dentro da boca, engole. Engolir é 
um movimento dolorido, como res-
pirar, como mexer um olho. Mexe 
um pouco a mão, percebe que tem 
uma mão. Um pau, agora sabe 
que é um pau, porque o vê, cra-
va-se nas costelas com paciência, 
uma e outra vez. Força o olho o 
máximo que consegue, segue a 
linha da bota que o chuta suave-
mente até subir por uma... O quê? 
Uma calça, talvez mais para cima, 
uma superposição de roupas e en-
cima de tudo, a cabeça humana. 
Entre toda essa massa de tecido 
e cabelo, há também um rosto: os 
olhos pretos se espremem quando 
percebem que ele está vivo. A ca-
beça diz alguma coisa que Gonza-
lo não entende, com uma voz que-
brada, ainda de mulher. Gonzalo 
não sente frio, não sente medo, 
não sente nada. Fica quieto, res-
pirando. Entra o ar, sai o ar, com 
grande dificuldade e apenas isso 
já lhe parece vida. Tenta lembrar, 
lembrar da noite passada e não 
sabe que dia é, nem há quanto está 
aí. A última coisa de que se lembra 
é de Sandra. Sandra caminhando 
pelo corredor, os olhos de Sergio, 
os olhos mais azuis que já viu, o 
gesto da sua mão indicando que a 
siga, ele indo atrás de Sandra, a 
bunda de Sandra, a boca de San-
dra em sua boca, em seu sexo; a 
bunda de Sandra, sua vagina pul-
sante, os dentes de Sandra na sua 
língua, como se ela quisesse cortá-
la, Sandra gemendo. A lembrança 
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não lhe produz nada. Custa-lhe 
respirar, tem taquicardia. Fica as-
sustado. Não sabe como chegou 
até aí. Não sabe o que tomou. As 
carreiras de coca sobre o criado 
mudo e os copos largos de whis-
ky, mas depois de um certo ponto, 
não lembra de mais nada, nem o 
que ele fez, nem o que ele consum-
iu, nem nada. A mulher molha um 
pedaço de pano em uma bacia e 
passa no rosto de Gonzalo, lim-
pa-lhe os olhos e começa a falar, 
com uma voz muito baixa, como 
se falasse para si mesmo. Gonza-
lo não a ouve. Agora pode abrir o 
olho que estava grudado. Vê tudo 
borrado, mas aos poucos, a im-
agem da mulher, do lamaçal de-
baixo da estrada, do céu azul, vai 
se formando em sua cabeça. Fecha 
alternadamente um olho e depois 
o outro, prova sua visão. Tem dois 
olhos. Parece que também tem um 
corpo, nu, embaixo das crostas. 
À medida que o limpa com esse 
pano, vai desenterrando-o. Gonza-
lo olha sua mão, seu braço, mas 
não os reconhece, cheio de he-
matomas, cicatrizes, rachaduras. 
Tenta abrir a mão e a sensação 
é a mesma de mexer uma máqui-

na enferrujada. Todo o seu corpo 
parece estar parcialmente apo-
drecido, consumido, murcho.  De 
repente, tem uma ideia. É apenas 
uma intuição, mas é suficiente 
para parar-lhe o coração dentro 
do peito: baixa o olhar para a ba-
cia: quer e não quer ver, tamanho 
é o medo que sente. Respira fun-
do, toma coragem e olha: a água 
se mexe um pouco, balançada 
pelo vento, mas ele consegue ver 
no espelho d’água esse rosto. Não 
entende o que vê. Ou sim. Entende 
perfeitamente, mas não quer en-
tendê-lo. Aperta os olhos, passa 
um dedo pelas pálpebras, as es-
frega e volta a abri-las. O coração 
dá um pulo, sente o terror na gar-
ganta, na cabeça. Acha que vai 
morrer. Quer morrer. Quer gritar. 
Grita, mas não reconhece sua voz. 
É uma voz compacta, velha, como 
os panos, como a podridão. Ol-
ha-se novamente na água. Chora. 
Chora feito criança, e a superfície 
da água perfura-se com as lágri-
mas que caem do seu rosto cheio 
de sulcos, cortes, como uma más-
cara africana, de onde saem es-
ses olhos, os mais azuis, os mais 
aterrorizantes que Gonzalo viu em 
toda sua vida.

Flávia Pantanelli

Flávia Pantanelli, 48 anos, é uma escritora argentina. Teve contos Flávia Pantanelli, 48 anos, é uma escritora argentina. Teve contos 
publicados em revistas e antologias, entre elas a antologia “La Elec-publicados em revistas e antologias, entre elas a antologia “La Elec-
ción de la Víctima” (Ediciones Aquitania) e foi finalista de vários ción de la Víctima” (Ediciones Aquitania) e foi finalista de vários 
prêmios e concursos, como o concurso María Elena Walsh de 2012. prêmios e concursos, como o concurso María Elena Walsh de 2012. 
Seu livro de contos “Haceme lo que Quieras” acaba de ser publicado Seu livro de contos “Haceme lo que Quieras” acaba de ser publicado 
pela Ediciones Outsider.
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ADESTRADOR DE CÃES

Ela era virgem.
- Eu quero que seja com você.
- E o seu namoradinho?
- Ele não sabe de nada. E é muito rude. Ainda não é a hora dele.
- Mas por que eu? 
- Você é mais velho e parece ser um cara legal.
- Também gosto de você. Talvez, seja bacana. 
- Como você gosta dessa palavra “bacana”.
- É do meu tempo. 
- Ninguém mais fala isso. 
- Eu sei, mas não consigo abandonar o “bacana”.
- Você é engraçado...
- Vou te contar como foi minha primeira vez – olhou o relógio de pulso, 
antes de seguir, parecia levemente preocupado com as horas. – Foi com 
uma garota de programa. Fui de ônibus até a rua onde elas estavam. 
Bastava o Sol baixar que elas começavam a zanzar pela calçada, de 
um lado pro outro. Escolhi a primeira. Entramos a pé no motel mais 
próximo. Tudo muito apressado. Ela estava muito dispersa e não era 
muito de conversa. No meio, pediu que eu parasse um pouco e ligasse 
a televisão. Passava um programa de auditório, com atrações musicais, 
sempre se apresentando em playback. Quando eu estava quase lá, ela 
cantarolou baixinho. Eu conhecia a música, tinha um realmente refrão 
pegajoso. Tocava em todas as rádios na época. E a exaustão. Acabei me 
desconcentrando, pensei na canção e, prontamente, o rosto do cantor 
vinha a minha mente. Um cara bonitão, ombros largos, olhar fascinante. 
Imagino que ele nunca precisou pagar uma mulher para transar com 
ele. Chegar a essa conclusão, não me ajudou nem um pouco. 
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Tentei alguns movimentos desastrados e ela disse que meu tempo aca-
bou. Se seguisse, dali em diante seria cobrado um adicional. Eu tentei 
barganhar, tinha pouco dinheiro, poderia dar mais alguma coisa, mas 
precisaria ainda de uma grana para tomar um táxi e ir pra casa. Àquela 
altura, meus pais já deviam estar preocupados. Ela parecia estar pensan-
do na proposta, quando o cafetão deu três murros na porta do quarto do 
motel. Avisou, com um certo atraso, que o tempo tinha encerrado. Queria 
saber o que seria dali em diante. Eu me vesti rápido e dei um grito tímido, 
dizendo que já estava de saída. A corrida de táxi pareceu ter demorado 
uma eternidade. E até hoje não posso ouvir aquela maldita música! Bom, 
pelo menos, acho que serei bem melhor pra você do que ela foi pra mim.
Ela, que estava atenta a história, acordou do torpor.
- Como a gente faz, então?
- Espera, vou fechar as cortinas...
- Mas aqui, no escritório?! E se alguém chegar?
- Ninguém vai chegar. Prometo ser rápido. Primeira vez tem que ser 
rápido. 

Nesse instante, ela foi até a mesa, arriou a calça jeans, a calcinha e pos-
tou seus cotovelos sobre o tampo. Pernas levemente abertas. Arrebitou a 
bunda. Olhava para a parede, como quem aguarda alguma ação.
 - Ei, o que você está fazendo?!
- Você disse que seria aqui no escritório.
- Sim, eu disse, mas me deixa tirar suas roupas antes!
- Calma, eu me visto outra vez.
- Pode ser até nessa posição se você prefere...
- Sim, prefiro assim.
Ajoelhou-se e a despiu. Beijou-a com uma certa devoção.
- Viu, bota a mão aqui. Já estou pronto. É o homem que tem que tirar a 
roupa sempre, isso é fundamental.
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É escritor, nascido em Porto Alegre. Autor de Virose (2013), seu romance de 
estreia, pela editora Bartlebee. Seu segundo livro, O Ano dos Mortos (poe-
sia), está em edição pela mesma editora, e deve ser publicado esse ano. 
Mantém o blog “Café Preto e Solidão” http://lsbarroso.blogspot.com.br/

Iniciaram. Fez uma volta com os longos cabelos dela em sua mão. Pux-
ou-a, como se estivesse passeando com um filhote inquieto na coleirinha. 
Falou próximo a seu ouvido.
 - Sua putinha, aposto que você tá gostando.
- Aham, estou.
- Não, não, não, não...
- O que houve, por que você tirou?
- Isso é resposta que se dê?! Você está toda molhada. Escorre por suas 
coxas. Não deve ser fácil ficar assim. Tem que me valorizar. Então, por 
favor, não diga “aham, estou”. Diga “mete gostoso, seu filho da puta!”. 
Como as mulheres fazem nos filmes pornôs. Você entende o que estou fa-
lando?
- Sim... Desculpe.
 Seguiu. Quatro estocadas depois.
 - Ei, espera.
- O que aconteceu agora?
- Você pediu desculpas?
- Sim, mas...
- Meu Deus do céu! Jamais se desculpe. Nem se apertar minhas bolas com 
força ou morder minha cabeça... Jamais, tá entendido?
- Sim.
- Então...
- Então, o quê?
- O que você tem que dizer agora...
- Ah, mete gostoso, seu filho da puta!
- Boa garota!
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SETE ROMANCES  BREVES

O MARIDO VIAJOU PARA MIAMI A TRABALHO, Katita escapuliu com seu novo 
amigo para uma casa de praia. À noite, estavam trepando na rede da varan-
da, quando um vira-lata penetrou no jardim e circulou pelo gramado, abanan-
do o rabo.       
A  cadela  poodle  saltou  da  almofada,  foi  travar  relações  com  o forasteiro.   
– Olha lá – o rapaz alertou.     
– Madonna! – Katita chiou. – Volta já aqui, sua vagabunda! Eu posso; você, não. 

***

***

A caminho da festa, ele antegozava o prazer de exibir sua jovem e formosa 
mulher ao patrão e colegas. Trinta e três anos mais nova que ele, a estonte-
ante Francine realçava sua figura solene de médico renomado. Era um triun-
foentrar com Francine num lugar da moda e ver todos os homens voltarem-se 
para ela, com admiração, e então considerá-lo, por um instante, com respeito, 
despeito ou antipatia.       
Contudo,  naquela  noite  convinha  refrear  um  pouco  a  impulsiva Francine. 
Discrição e sobriedade impressionariam melhor o big boss, dono do hospital, 
fundador e presidente do grupo de medicina privada. Recomendou moderação 
a ela:    
– Vai devagar com a bebida, Fran.   
No  decorrer  da  noite,  ouviu  com  inquietação  a  risada  de  Francine subir 
de tom, numa alegria borbulhante de champanhe. Já ia retirá-la da  roda  de  
cirurgiões  plásticos  quando  ela  abriu  a blusa  de  seda, ostentou seus peitos 
perfeitos:       
–  Vejam,  doutores:  os  senhores  acham  que  eu  preciso  de  alguma reforma?
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***

Nus e distantes na cama do hotel. O canto dos fiéis chega nítido da igreja 
batista no outro lado da rua. Guiar-te-ei à Eterna Luz... Segue-me, vem, 
segue-me...  Fumando, ele ouve o monólogo dela. 
   – Cinco anos trepando nesta espelunca. Cinco anos ouvindo a porra 
desse coro cantando. Antes, quando eu falava em casamento, você dizia 
que era melhor eu terminar a faculdade primeiro. Agora, não diz mais 
nada. Você nunca vai assumir um compromisso comigo. Só me quer pra 
sexo. Sua puta particular. Mas agora acabou. Hoje mesmo. Chega.
   Ela se levanta, começa a vestir-se. Peça por peça, oculta os encantos 
daquele corpo que ele adora. Continua maluco por ela, tanto quanto sem-
pre. Pena que já seja página virada pra ela, que pega a bolsa, caminha 
para a porta.
   – Espera, eu levo você pra casa.
   – Eu pego um táxi.
   – Não faz isso, olha o vexame.
   – Foda-se – ela bate a porta.
   Ele salta da cama, veste-se rápido e trota escada abaixo, três andares 
até a recepção, onde ainda tem que pagar o quarto, as bebidas. Estende 
uma nota ao gerente:
   – Fecha a conta, Joaquim, rápido. 
   Entregando o troco, o português especula:
   – Aconteceu alguma coisa... fora do normal?

***
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***

A mulher dele adorava o tal compositor e intérprete. O poeta pop do norte. 
Ela disse a ele que ia ao show do cara com uma amiga, numa sexta-feira. 
Ele ficou em casa com as duas crianças. Às nove da manhã de sábado, 
ela ainda não tinha voltado. Ele telefonou para a amiga que tinha saído 
com ela, gravou sua aflição na secretária eletrônica.  Ficou sem resposta. 
   A mulher só reapareceu às três da tarde de domingo, dizendo que ia 
pegar um avião às oito. Fazendo a mala, ela contou que tinha conhecido 
pessoalmente o artista. Tinha passado aquelas duas noites com ele. Ago-
ra, ia passar o verão na casa dele, em Fortaleza. 
   – Você ficou louca, Malu?
   Ela deixou escapar uma risada.
   – Pode ser. Mas não é maravilhoso?

***

***

Em decúbito dorsal, a escritora de contos eróticos movia os quadris, lan-
gorosa, repuxando os cabelos do parceiro, que tinha a cabeça metida 
entre suas coxas. De repente, da TV ligada jorrou a ouverture do hino 
nacional brasileiro. Era o encerramento da programação. Aos vinte com-
passos da primeira parte, ela desatou numa gargalhada:
    — Para, menino, para! Ouvindo o hino nacional eu não consigo!
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Dando risadinhas curtas, ela acendeu um cigarro e relaxou. 
    — A senhora quer que eu vou embora?
    — Que eu vá embora — ela corrigiu.
    — É. Isso. Quer?
    — Você já quer ir embora?
    — Não, tô muito bem aqui na cama da senhora.
    — Por que você continua me chamando de senhora? 
    — Eu respeito muito a senhora. 
    — Me faz sentir velha.
    — A senhora não é velha. A senhora é uma mulher madura e gostosa.
   — Engraçado isso: me chamar de senhora e de “gostosa” na mesma 
frase.
  — Me dá tesão te chamar de senhora quando chupo os peitos da senho-
ra, aliso as coxas da senhora, beijo essa bunda maravilhosa da senhora.
   — Você é muito sabido pra sua idade. Sabe tratar uma mulher como se 
deve. 
     Pouco depois, a TV emitiu um zumbido eletrônico, fora do ar. Ela apagou 
o cigarro, agarrou o rapaz pelos cabelos e o levou direto ao ponto.
   — Sabe o que eu acho? — ela chiou e riu ao mesmo tempo.— Que agora, 
ai, o virundum é o nosso tema, hum, nossa canção, ai, assim, ai, não para, 
não para.

***
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E Outras Minas”, que será lançada em 2015.

***

Antes que a festa acabasse, a dona da casa deixou claro que ele não pre-
cisava ir embora. Estava atraída pelo estranho que alguém havia trazido 
como companhia. Finalmente sós, trocaram beijos no sofá. Ela entregou-lhe 
uma garrafa de prosecco e o levou para seu quarto. Bem embebidos, cada 
um fez o melhor que podia. 
 Gratificada com um orgasmo, ela adormeceu quase de imediato. Ele 
sentiu que merecia mais uma taça de espumante. 
 De repente, uma vibração cortou o ar. Na penumbra, ele distinguiu 
um vulto alado. Girava em volta. Firmou a vista e tomou um susto: era um 
morcego. Devia ter entrado pela janela entreaberta. 
 Tateou suas roupas no chão, apanhou um sapato e esperou.
 Quando o rato voador passou ao alcance, abateu-o com um golpe. 
Pulou da cama, cobriu o bicho com sua camiseta e massacrou-o com o sal-
to do sapato. A mulher despertou com o barulho. 
 – O que foi isso? 
 – Olha só o que eu matei — exibiu a presa, orgulhoso. 
 – Seu filho da puta! É o Igor! O pet do meu filho!

***

Olha, eu vou explicar direitinho pra você, presta atenção. Não é porque 
eu te dei uns beijos e levei você pra minha cama que a gente está tendo 
um caso, entendeu? Você não é meu amante, nem meu namorado, a gente 
é só amigo, entendeu? E tira a mão da minha coxa, que meu marido logo 
vai voltar do banheiro. Se comporte. Respeite o Xaxá. Ele gosta muito de 
você. 
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ALUCINAÇÕES

— Meu nome é Suzana. E você, tem nome, rapaz?- me questionou com 
aquele olhar de quem manda.
— Gabriel. Meu nome é Gabriel. – respondi nervoso, tremendo.
— E o que você faz nessa área? Está escuro, tarde da noite e você deve 
ser menor de idade. – questionou como uma delegada, me deixando ex-
citado e inseguro ao mesmo tempo.
— Eu-eu... trabalho... aqui. – respondi gaguejando.
— Você faz programa? – ela foi incisiva.
— Sim. – eu fui firme, me encostando a ela.
— Quanto é?
— Como? – não acreditei.
— Quanto custa o programa e o que você faz? – se aproximou mais. Está-
vamos a um palmo, minha boca quase na direção da dela.
— Bem... eu... – antes que conseguisse dizer qualquer coisa, ela sorriu, 
alisou meu rosto como uma felina e me colocou contra a parede encostan-
do-se totalmente a mim.
— Você é novo aqui, eu sei! Eu pago mil
para te iniciar. Topa? – ela sussurrou em 
meu ouvido e mordeu meu pescoço. Eu 
mal podia falar do tesão que ela me pro-
vocou. Meu pau estava duro com a perna 
dela dentre as minhas. Segurei sua cintura.
— Eu quero! – respondi.
— Ótimo! É assim que eu gosto. – foram 
as últimas palavras de negociação.

Suzana desconhecia o pudor, o medo ou 
qualquer sentimento que a reprimisse. 
Era irresistivelmente sensual e domina-
dora. O beco da prostituição era sujo e 
considerado o lixo mais procurado pelos 
homens e mulheres de luxo. Os carros 
que transitavam naquele lugar valiam 
milhões e seus donos pagavam alto por 

29



prazer. Menos Suzana, ela não precisava pagar. Era uma mulher linda 
e sexy. Uma pele escura, cabelos encaracolados e longos, seios natural-
mente turbinados e dona de um fogo que nunca imaginei sentir. A boca 
dela salivava, e eu inocente a beijei. A língua dela era invasiva e traiçoei-
ra, me possuiu os lábios e me excitou o corpo de uma forma que não mais 
pude me conter. Afastei-me dela e a coloquei contra a parede, de costas, 
com rosto de lado e um olhar de bicho preso. Encostei meu pau, ainda 
dentro da calça, naquela bunda gostosa, enlacei seu cabelo e ela gemeu 
felina e macia. Mordi seu pescoço e coloquei a mão por dentro da camise-
ta fina. Segurei seu seio e esfreguei meu pau duro na bunda dela.

— É assim que você gosta, não é? – sussurrei em seu ouvido, enquanto 
pressionava o bico do peito dela que se empinava se esfregando no meu 
corpo.
— Você ainda não está no ponto, mas eu posso resolver isso. – respondeu 
virando-se em minha direção. Beijou-me a boca e abriu minhas calças. Si-
lenciosamente colocou minhas mãos encostada a parede, afastou minhas 
pernas e tirou a sua blusa. Os seios saltaram hipnotizando meu olhar, 
salivei. – Agora você vai ficar do jeito que eu quero. - Ela abriu o zíper da 
minha calça, tirou meu pau ereto, olhou a cabeça vermelha e definida, 
acariciou. Eu quase perdi a força ao vê-la segurando meu cacete como 
um objeto de desejo. Ela lambeu me olhando safada e eu quase morri.
— Chupa. – implorei.
— Ordene! – ela me provocou e eu entendi o que ela queria. Segurei seus 
cabelos com força a fazendo gritar.
— Eu-quero-gozar-na-sua-boca. AGORA! – gritei e ela sorriu. Colocou na 
boca e fez movimentos enlouquecedores. Sugava meu pau como uma 
profissional e parecia gozar fazendo aquilo. Chupava com pressão e eu 
a empurrava contra a parede. Ela me olhava sedutora, sem parar um 
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momento. Suzana sabia exatamente o que estava fazendo. Seus lábios de-
slizavam no meu pau sugando, lambendo e gemendo de forma insaciável. 
– Vai! Mais rápido! – eu insistia e ela percebeu que eu estava a ponto de 
gozar ali, na sua boca.

Suzana me soltou e meu corpo 
estremeceu de desejo, de sede. 
Abocanhei seu seio e acariciei 
o outro. Ela segurava com força 
em meus cabelos e gemia baixo. 
Aquela mulher era deliciosa, 
seus seios eram torneados, 
firmes e excitantes. Enfiei minha 
mão entre suas pernas. A saia 
subiu e ela estava sem nada, 
sem calcinha. Esfreguei meu
 pau entre suas coxas suadas. 
Soltei seu seio, levantei uma 
das pernas e enfiei com força 
na boceta molhada e apertada. 
Ela gritou se agarrando a mim, 
eu a segurei. Dei mais uma 
estocada como se invadisse 
o caminho. Meu pau se acomodou 
dentro dela. Segurando seu seio, mordi sua boca e sussurrei.

— Agora vou fazer com você! – fui firme. Ela sorriu e enfiou a língua na 
minha boca, me puxando contra ela.
— Quero ver do que esse pau grosso e grande é capaz. Quero gozar 
nesse cacete, garoto! – ela gemeu no meu ouvido arqueando e provocando 
minha ira. Meti com força e ela só me dizia – Mais, gostoso! Eu quero mais!
Ela era quente, molhada e apertada. Meu pau era engolido por aquela 
vagina faminta que me prendia dentro dela sem que conseguisse sair 
me provocando um tesão que nem sei explicar. Eu gemia alto entrando e 
saindo dela. Suzana se enroscava a mim sussurrando em meu ouvido. Eu 
estava quase gozando e ela sabia, mas queria mais de mim. Tirou meu 
pau de dentro dela. Ele estava ereto, molhado, pulsante e exalando sexo. 
Sem que pudesse pensar, ela tirou minha blusa, virou de costas e me pux-
ou. Meu pau se acomodou na sua bunda e eu quase enlouqueci. Minhas 
mãos agitadas seguraram em seu seio apertando o bico duro com força. 
Ela abriu as pernas e se posicionou de quatro encostando-se a parede. 
Eu coloquei a cabecinha do meu pau por entre as pernas dela desejando 
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meter naquela bunda gostosa, mas ela se esquivou.
— Calma. Primeiro eu quero gozar com seu pau na minha boceta! – foi 
uma ordem que eu quis cumprir. Não pensei duas vezes e soquei.
— Aiiiii!!! Isso! – Suzana gemeu alto. Ela arqueou encostando-se a mim, 
fechou as pernas e puxou meus braços para que me apoiasse em sua cin-
tura. – Agora! – gritou e eu fiz. Estoquei uma, duas, três e muitas outras 
vezes num tesão enlouquecedor. Eu estava suado, batia em sua bunda 
e mordia suas costas. – Vai, vai...  me fode que eu vou gozar.... - Suzana 
gritava e eu obedecia. Ela gemeu e gritou até explodir num gozo deli-
rante. 

E eu fiquei ainda mais excitado. Tirei meu pau pulsante e lubrificado de 
dentro dela. Suzana estava ofegante, mas se empinou sussurrando. 
— Agora seu pau pode me comer por trás. Estou cheia de tesão. Quero 
sentir seu pau socado na minha bunda. Quero me sentir engatada a você. 
Enfia, vai. Suzana me deixou louco com esse pedido. Lambi seu rabo e 
enfiei meu dedo. Ela gemeu. Deslizei meu pau, ela se contraiu e gemeu 
mais baixo. Enfiei com força, ele entrou e ela gritou. O seu coração estava 
acelerado e a respiração ofegante.
— Agora sim, você vai ver do que sou capaz, Suzana! – eu sussurrei em 
seu ouvido. Segurei sua cintura e comecei a meter no seu traseiro sem 
pena.
— Sim! Sim! Quero que goze, goze na minha bunda! – ela gritava.
Eu não conseguia me controlar. Era selvagem me ver engatado a ela, 
parecíamos animais irracionais movidos por um desejo incontrolável. 
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                                                   Suzana era safada e se empinava,                                                     
                                       eu metia sem piedade, ela grita  
       va e eu gemia. Meu pau entrando   
       e saindo daquele rabo acelerava meu  
       tesão. Suzana queria mudar de   
       posição, eu não quis. Segurei no seu  
       quadril e soquei várias vezes, sem  
       pena dos seus gemidos, até explodir,  
       gozar dentro dela. Tirei meu pau ain 
       da duro do seu rabo e observei sal 
       ivando o leitinho saindo daquele pe 
       queno orifício vermelho e pulsante.  
       Uma foda deliciosa no beco    
       movimentado que se excitava de   
       nos ver gozando no vento e nos olhos  
       da noite.
 

— Suzana?
— Estou aqui.
— Nada não, só queria ter certeza que você estava comigo.
— Não se preocupe. Não vou sair do quarto até que o senhor durma.
— Enfermeira, porque ele te chama de “Suzana”?
— Alucinações.
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~ALx é recifense e escritor.

Um poema por ALX

uma moto acelera na noite

dentro do espaço do ronco do motor

lembro do fogo

cabelos de fogo enrolados em mim

nós, laços, cordas trançadas de cabelo flamejante

amarram memórias

memórias

onde o tempo não é rio, mas árvore

ouço a voz

vejo os lábios, o sorriso

poesias
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A PRIMEIRA COISA QUE PENSEI

quando você aceitou colocar a 
coleira
foi que eu te obrigaria a mijar 
de quatro
e que seria obrigatório
pelo menos
cinco palmadas ao dia
que se transformaram em 
estrangulamentos suaves
que deixavam marcas roxas em seu
pescoço.
você deixou a barba crescer e 
de 15 em 15 
dias
eu aparava
guardando seus pelos em caixas de 
fosfóro
para queimar junto as calcinhas de suas
ex-mulheres.
às vezes eu esquentava a ponta de uma faca e 
passava por seus lábios
você gritava e chorava e 
implorava para que 
eu lambesse suas lágrimas.
você suspirava quando rezávamos para
o diabo
e agradecia silenciosamente quando
eu colocava um pote para você beber
água.
eu amava quando você tentava demonstrar prazer
e depois apanhava.
foi horrível quando o nosso jogo de estrangulamento
foi longe demais
você dormindo pra sempre no canto da sala
foi demais pra mim. 

Camila Fraga

é fã de Jesus. Autora de “Socos 
no Escuro” (Bartlebee, 2012).
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LENÇO DE PAPEL

Pálpebras cerram violentamente.
Não contem o estupor

das lágrimas que, persistentemente, 
enredam-se pelo rosto,

colo e vão obscuro,
entre uma fálica visão 

e uma caverna
tecida a velcro e umidade.

Corações pulsam ligeiros
no badalar dos peitos.

Frente a frente,
lado a lado,

um sobre o outro.

Uma ou duas horas,
sem parar, 

em um ritmo inebriante por si só.

Braços e pernas cruzados,
sem plano real,

persistem numa trotada sem fim,
onde o único ponto de chegada é ali mesmo,

no mesmo pedestal,
onde risos explodem

e poros se estancam inadvertidamente.

Uma ou duas horas
sem parar, 

nem que seja apenas para quem mente
ou melhor, 

cria estórias do incosciente

Fernanda Isobe

25 anos, é paraense, blogueira e psicóloga formada pela 
Universidade Federal do Pará. Apreciadora das artes, 
organizou saraus e sessões de cineclube. Publica seus 

textos e fotografias em http://fernandaisobe.blogspot.com
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SURPRESA ACIMA DA MÉDIA

a bela Laura tinha bonita vagina 
entanto de clitóris em nada singelo 
este de tão tosco chamo de pinguelo 
aquela nem buceta de tão pequenina

o seu noivo Francisco sonhava com tê-los 
sem saber do detalhe de talhe da menina 
punhetava pensando “que alegre sina 
a de acaralhar tabaquinha sem pelo”

primeiro os cavalheiros e o gentil homem 
nas núpcias dos virgens se engrandeceu 
de pau duro de coices até o abdômen

já a mulher teve vertigem pois não creu 
“sem que o desconsole lhe direi como hem? 
o meu mesmo mole é maior que o teu”
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CONTO DE TERROR

Maria fora mordida mesmo ao dormir cedo 
e por maior que fosse seu mental esforço 

quem lhe havia feito o roxo no pescoço 
vampiro ou lobisomem não sabia e o medo 

sob a lua um cão transformava em lobo 
e logo sua pele se enchia de pelos 

num pardal enxergava o mais feio morcego 
sob o sol de burca pra não pegar fogo 

resolveu não dormir e as noites fingia 
com luz apagada coberta ao colarinho 

esperava o ladrão de sonhos a vigia 

deu certo e um dia mãos nos seus cantinhos 
língua nos peitinhos e enquanto ele agia 

ela quieta e calma pois reconheceu painho

Joedson Adriano

Nasceu em 24 de Julho de 1983, em Bayeux (PB). É 
policial militar. Publicou os seguintes livros: Ode aos Deuses 
(Edição do Autor, poema, 2009), Ode aos Homens (Edição do 

Autor, poema, 2010) e O Evangelho de Diógenes (Ideia, poema, 
2013). Blog: joedsonadriano.blogspot.com.br
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ensaios i

OS AUTORETRATOS DE 
NATÁLIA MARINHO
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Natália Marinho

Natália Marinho nasceu em Campina Grande, PB. 
Fotógrafa e ilustradora, seu trabalho pode ser 

acompanhado na página Natália Marinho no Facebook. 
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Isadora Otoni
19 anos, estudante 

de jornalismo, 
presidenta do Centro 
Acadêmico Vladimir 
Herzog e repórter da 
Revista Fórum. Pensa 

muito em política, sexo 
e drogas. 47



O DIA EM QUE JACK 
KEROUAC QUASE CONHECEU 
HENRY MILLER

Em 1960, sofrendo de depressão e 
mergulhado no alcoolismo, Jack 
Kerouac, autor de On the road, 
resolve se isolar em Big Sur, onde 
então vive o escritor Henry Miller.

On the road foi publicado pela 
primeira vez no outono de 1957, in-
augurando uma lenda sobre seu 
autor, o inseguro e tímido Jack 
Kerouac, que resiste até os dias 
de hoje e que talvez tenha sido a 
principal responsável por seu mer-
gulho cada vez mais resignado na 
depressão e no alcoolismo que o 
levaria à morte por cirrose hepáti-
ca apenas 12 anos depois.

O livro é indiscutivelmente um dos 
clássicos do século XX, e sua in-
fluência na cultura americana, 
sobretudo durante os anos 60, só 
pode ser mensurada em termos hi-
potéticos. Seu primeiro rascunho 
foi escrito em apenas três semanas 
de trabalho frenético sob efeito de 
cafeína (a história, contudo, parece 
ter preferido a versão de que Jack 
o escreveu sob efeito de bezend-
rina, mesmo que ele depois tenha 
negado isso), em folhas de papel 
vegetal que mais tarde foram cola-
das entre si formando um rolo de 
quase 37 metros de comprimento. 
Nele, o autor romanceava em fluxo 
narrativo os 7 anos que passou na 
estrada ao lado do amigo Neil Cas-
sady, ao tempo em que explorava 
sua própria solidão, suas insegu-
ranças e suas falhas. Entre a es-
crita e a publicação se passaram 
quase 7 anos, mas isso não impediu 
que ele se tornasse um best-seller 
instantâneo e o autor fosse então 
alçado ao posto de ícone de uma 
geração. Os leitores de Jack, con-
tudo, não pareceram compreender 
a essência de sua obra, e a interp-
retaram como sendo sobre hipsters 
curtindo a vida adoidado, pegando 
carona e vivendo como se não hou-
vesse amanhã. O que poucos quis-
eram ou puderam enxergar, entre-
tanto, é que se tratava de um livro 

Sessao henry miller
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sobre o desespero humano, sobre 
estar perdido e lutar para encon-
trar seu lugar no mundo.
No início dos anos 1960, com quase 
quarenta anos, Jack Kerouac via a 
si mesmo com certo desprezo. Era 
então conhecido como o rei dos 
beats (um título que ele ironizava), 
e seus leitores o imaginavam como 
sendo um homem viril, topetudo, 
viajando eternamente de um pon-
to ao outro do país de carona en-
quanto experimentava drogas e 
catava garotas. Assim, curvado 
pelo peso da lenda que girava em 
torno de si e cada vez mais dep-
rimido, Jack buscou o isolamen-
to em Big Sur, numa cabana em-
prestada por seu amigo, o poeta 
Lawrence Ferlinghetti, onde ocu-
pou-se de encher a cara, meditar 
e escrever poemas, ao tempo em 
que sofria de alucinações cada 
vez mais graves provocadas pelo 
delirium tremens.
Big Sur já era bastante conhecida 
como um lugar de refúgio, sobretu-
do graças a Henry Miller, um es-
critor então cultuado pelos beats, 
e que ali se isolara desde 1944. A 
fama de Miller não era gratuita. 
Considerado por Orwell como sen-
do o único excelente escritor de 
prosa imaginativa que aparecera 
na língua inglesa daqueles anos, o 
nova-iorquino de Yorkville era na 
época o autor vivo mais censurado 
do mundo. Carregando a pecha de 
obscenos, os livros de Miller muitas 
vezes só puderam ser publicados 
em inglês em países onde a língua 

oficial era outra (e Sexus chegou 
a ter sua publicação proibida na 
França, pasmem, em qualquer id-
ioma!). Assim, a solução encontra-
da por seus leitores era o contra-
bando, e segundo o próprio Miller 
a maneira mais fácil de conseguir 
seus livros nos Estados Unidos era 
“fazer uma investida nas agências 
alfandegárias de qualquer de nos-
sos portos de entrada”.
Outros amigos acabaram se juntan-
do a Jack em Big Sur, e logo surgiu 
a ideia de visitarem Henry Miller. 
Assim, combinaram com ele por 
telefone, mas a visita foi protela-
da até o momento em que Jackk se 
viu completamente bêbado fazendo 
uma chamada de longa distância 
para Miller às dez horas da noite
“Sou um homem velho agora, Jack”, 
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Roberto Denser

é escritor paraibano radicado na cidade do Rio de Janei-
ro. Ex-estudante de Letras e bacharel em Direito, trabalhou 

como ajudante de açougueiro, vendedor ambulante de 
sandálias magnéticas, professor de português substituto, 
agente censitário e jornalistafreelancer. Publicou o livro A 

Orquestra dos Corações Solitários, onde reúne contos sobre 
a solidão inspirados nas músicas dos Beatles, além de contos 

em jornais, revistas e antologias.

disse Miller por telefone, acres-
centando que não podia mais es-
perá-lo, pois às dez já era hora 
dele estar na cama e seria im-
possível que Jack e seus amigos 
chegassem em sua casa antes 
da meia-noite. Era 1960, e ape-
sar de Miller estar com quase 
setenta anos, viveria até 1980, 11 
anos a mais que Jack. O encon-

tro entre os dois, portanto, nunca 
chegou a acontecer, mas tem ali-
mentado a imaginação de leitores 
pelo mundo inteiro, a maioria dos 
quais provavelmente deve especu-
lar que noite grandiosa teria sido, 
e sobretudo como teria sido ótimo 
ler a respeito desse encontro num 
livro de qualquer um deles.
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nos siga também
nas redes sociais!

Facebook: 
https://www.facebook.com/sexusrevista
Tumblr: 
http://sexusrevista.tumblr.com/
Site da Revista: 
http://sexusrevista.wordpress.com/)
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