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Traumas de infância
O começo de tudo: Alice tinha trauma de ser amada. Quando
algum bofe ou mulher se mostrava muito apegado, ela logo
tratava de machucá-los, tratando-os mal e prejudicando-os de
todas as formas. Rejeitava profundamente o sentimento de
pertencimento, apego causava-lhe asco. Fugia de namoros,
casamento, enfim, de qualquer tipo de relação mais forte. Não
que não encontrasse quem lhe quisesse para a vida toda.
Havia sempre um apaixonado ou uma louca de amores por ela.
E Alice... nada!
A mãe era italiana, bonita, esbelta, radiante em seus longos
cabelos. O pai, brasileiro, era baixo e troncudo. Ambos com
histórias de vida muito conturbadas. Desajustes familiares,
desavenças por dinheiro, falta de sentimento e afeto, tudo isso
os marcou ao longo da vida, em seus respectivos países.
Paola, nascida na Toscana, mudou-se para o Brasil aos 17
anos. Viera juntar-se ao restante da família, que cultivava café
em Itiruçu, interior da Bahia. Ali conheceu José, morador de
Upabuçu, distrito com menos de quinhentos habitantes, e com
ele foi viver. E assim nasceu Alice. Em relação ao aspecto
financeiro, Alice não tinha do que se queixar. Seus pais, apesar
de desajustados, investiam pesado na cultura do café,
exportavam o grão para vários países, eram ricos. A mansão
onde viviam parecia a morada de um sheik árabe, de tão
luxuosa. Alice, no entanto, não era feliz. Rejeitava todo aquele
mundo de sorrisos, tapinhas nas costas e consumismo
exacerbado.
Filho único filho do casal, Sérgio – nome com o qual fora
batizado – fora rejeitado pelas famílias paterna e materna, à
exceção da avó, mãe de seu pai. Era um menino muito
estranho, tinha medo de tudo. Avesso ao ambiente rural,
passava mais tempo com a avó, no casarão onde o pai havia
nascido. Voz aveludada, andar sensual, trejeitos nas mãos ao
falar. As piadinhas eram muitas. Talvez, por vergonha ou para
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preservar a família, tivesse escolhido morar com a avó. Lá,
mimado até onde não podia mais, o menino cresceu dengoso,
molenga e chatinho. Quando aparecia na casa dos pais, um
deles estava sempre viajando ou em alguma atividade externa.
A triste verdade é que seus genitores, cada um a seu turno,
abusavam dele. A mãe obrigava-o a transar com ela, na
tentativa desesperada de fazer com que o filho “virasse”
homem e transformasse a vergonha da família no orgulho de
ter um macho em casa. O pai, atraído por aquele tipo inusitado,
fazia com que o rapazinho lhe chupasse o cacete por vários
minutos, até encher-lhe boca de esperma quente.
Esta é a origem de Alice, criação mais sublime, mais sórdida,
mais doce e mais polêmica deste autor. Nos episódios
narrados a seguir, quando Alice não é protagonista, é
inspiradora.
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Capítulo 1
Metade santa, metade puta
Nasci em Upabuçu, distrito de Lagedo do Tabocal, interior da
Bahia. Sempre fui um moleque alto, magro, elegante e fino,
destoante do ambiente rústico em que vivi. O frio combinava
comigo. Gostava de desfilar de gorro, cachecol, luvas e botas
pelas ruas enlameadas dali.
Fui expulso de casa com o maior prazer. Andei
quilômetros pela rodovia deserta, sem querer saber onde o
destino me levava. Até que um caminhoneiro, confundindo-me
com uma mulher, parou. Ao perceber que eu era um homem,
não conseguiu esconder sua expressão de susto, mas mesmo
assim se aproveitou da situação. Foi o meu primeiro sexo oral.
Em Vitória da Conquista, conheci Hélio, um gay
masculinizado e muito discreto. Com ele aprendi o preço que
um gay molinho paga, apesar de ter a missão de abrir
caminhos para a classe.
Cansei da cidade em poucas semanas e, novamente,
peguei a pista. Outra carona, desta vez para São Paulo. Ali
conheci a fome, as drogas e a prostituição. Não aguentei muito
tempo e viajei para o Rio de Janeiro. Mais alguns meses de
dificuldades e outra carona, de volta à Bahia. Em Salvador eu
já sabia como agir numa cidade grande, depois do estágio no
sudeste. Frequentando boates todos os finais de semana e
gastando o que não podia, atolei-me em dívidas e voltei a usar
drogas. Neste ingrato percurso, conheci algumas travestis e
com elas viajei para a Itália e Paris. Novamente, Salvador me
chamava. Ali fixei moradia, me casei várias vezes, sofri
decepções amorosas e vivi a vida inteira, entre umas e outras
escapadas. Minha inquietação não me permitia permanecer
parado por muito tempo.
Lembro-me de uma bela manhã em que, movido pelo
tédio, peguei uma pequena mochila, enfiei nela algumas peças
de roupa e parti sem rumo. Peguei carona num caminhão que
levava café para ser beneficiado em São Paulo. O motorista
tentou argumentar, mas, biba esperta que sou, soube usar bem
as palavras e convenci o senhor de meia idade a me deixar
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seguir viagem na boleia. No caminho, tratei de fazer sexo a
torto e a direito com o velhote. Cinco dias depois,
desembarcava na Marginal Tietê, entrada de Sampa, bem
próximo à rodoviária. Com pouco dinheiro no bolso, tratei de
procurar um banheiro no maior terminal de ônibus da América
Latina. Ali recomecei a vida de sexo, drogas e violência, que
marcaria muitos anos da trajetória desta Alice.
Valendo-me de alguma inteligência, logo encontrei uma
forma de ganhar dinheiro, trabalhando como camelô nas ruas
da cidade. Evoluí rápido, em pouco tempo tornei-me dono de
duas barraquinhas. Sempre fui – ou pensava ser “independente”: consegui casa, carro e dinheiro. Achava que
não precisava de ninguém, bastando-me a mim mesmo.
Pagava por sexo, amizade e tudo o que desejava possuir. Meu
dinheiro, porém, não comprava AFETIVIDADE, que era do que
mais precisava. Todos percebiam isso, menos eu. As relações
“amorosas”, de trabalho, familiares, sociais eram todas - ou
quase todas - permeadas por interesse.
Quando lia sobre crimes contra gays, costumava
comentar que as outras “Alices” só haviam sido mortas ou
roubadas porque eram bobas.

Comentário do autor:
Esse ar de superioridade dela era propiciado pelo sistema de
vida, em geral, que supervaloriza o TER em detrimento do
SER. E Alice TINHA muita coisa: dinheiro, status social, fama,
corpo malhado, beleza física (padrão que a sociedade impõe),
além de ser bem dotada (22cm e diâmetro avantajado) e de
saber foder como ninguém. Alice buscava compensar os
pobres com o dinheiro dos clientes ricos: só transava por
dinheiro e com quem podia pagar. Para os menos afortunados,
ela dava presentes, como bicicletas, tênis, roupas, além de
bancar cursos, shows, baladas e viagens. Uma espécie de
Robin Hood dos tempos modernos.
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Capítulo 2
Minha experiência como gay
Desde criança, senti que era diferente dos outros meninos.
Nunca gostei de jogar bola, por exemplo, e quando o fazia
tinha dificuldade em ser agressivo – traço necessário nesse
tipo de jogo. Sentia-me “estranho”, mas não sabia exatamente
por quê. Não existia, em plena infância, a noção exata do que
era o sexo, ou do que o ato sexual significava. Não sentia
atração física por meninos ou por meninas. Fiquei um tempo
meio que neutro. Com a chegada da adolescência, no auge da
atividade hormonal, passei a me sentir mais estranho ainda.
Nessa ocasião, já sentia desejo de me aproximar de garotas e
garotos. Mas, como eu não tinha nada definido ainda na
cabeça, preferia ficar longe de ambos.
Na tentativa de entender o que se passava comigo,
durante a descoberta da sexualidade, isolei-me das pessoas e
estudei muito, tirava notas boas na escola. Sempre andava
sozinho, brincava sozinho, vivia sozinho. Apesar de ter sete
irmãos, minhas atividades ou eram solitárias ou, quando
envolvia mais pessoas, eu sempre era o mandão, o líder.
O tempo passou, eu cresci e o desejo sexual começou a
mexer com minha cabeça e personalidade. Via meus amigos
namorando garotas e minhas amigas saindo com rapazes e me
sentia diferente deles. Percebi que tinha mais atração por
rapazes, nessa época, o que era um tormento para mim, pois
sabia o que estava reservado para pessoas como eu: o
escárnio e a solidão, já que todo mundo recriminava os gays
assumidos que passavam pela rua. Eu nem sabia se eu era
gay ou não. Mas tinha medo de sabê-lo. Escondia até de mim
mesmo esta descoberta. Fugi, fingi, corri para o mundo
introspectivo e me refugiei por lá. Anos se passaram e o desejo
só aumentava: namorar ou fazer sexo com rapazes. Veio então
a fase da masturbação, em que eu me contentava com figuras
masculinas de revistas como Hermes e Avon. Espreitava os
meus amigos pelas gretas da janela de minha casa e me
deliciava imaginando-os me penetrando e me namorando. Ao
mesmo tempo em que o desejo era forte, era forte também a
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repulsa por tudo aquilo que eu sentia. Após o ato da
masturbação, vinha o remorso, a culpa.
A igreja católica e a formação religiosa que tive
cerceavam ainda mais o meu direito de pensar em ter uma vida
diferente,
alternativa.
A
convivência
com
pessoas
preconceituosas e discriminadoras reprimia ainda mais meu
desejo de ser aceito e ser feliz do jeito que eu era. A luta era
insana e eu perdia uma batalha por dia. Cheguei ao ponto de
tentar me desvencilhar da vida, na intenção certa de livrar-me
de mim mesmo e do desejo “pecaminoso” por homens. Tentei o
suicídio por duas vezes, e por duas vezes fui remetido de volta
ao planeta castigo. Aqui permaneci, estudando, aprendendo o
que se passava comigo, mas nada me confortava.
Minha primeira experiência sexual foi com uma mulher,
aos dezoito anos. Frustrante e ao mesmo tempo prazeroso,
aquilo significou para mim uma redenção, uma prova de que eu
poderia ser “homem” (gay), mesmo sentindo tesão e desejo por
outros homens. Um motivo forte para continuar a lutar contra
minha natureza e contra meu instinto. Permaneci nessa guerra
interna por cinco anos, tendo, inclusive, me apaixonado por
mulheres diversas vezes e consumado o ato do casamento
civil. Por anos mantive segredo de minha paixão por machos,
até que um dia minha mulher descobriu uma carta minha para
um rapaz carioca. Nosso casamento não se desfez por isso,
pois ela entendia e aceitava a minha vida dupla, desde que eu
mantivesse as aparências e que continuasse casado, dandolhe a assistência de um marido “normal”. Permaneci nesse
dilema por alguns meses, até decidir abandonar aquela farsa e
partir para curtir o que eu realmente gostava: uma vida ao lado
de outro homem.
Enfrentei brigas internas na família, preconceito e
discriminação velada de amigos e familiares, colegas de
trabalho e vizinhos por anos a fio. Resolvi “fugir” daquilo tudo.
Vivi a ilusão de ser aceito numa cidade grande e “evoluída”, até
que descobri que eu não tinha nenhum lugar ao sol no mundo
dos héteros. Vivi iludido por anos, amando ou achando que
amava homens, sendo usado por uns e por outros. Ainda
enfrento preconceito e discriminação todos os dias, mas hoje já
tenho consciência de que essa luta não é para ser ganha numa
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existência humana. É uma guerra para milênios. Talvez para
sempre.
Apesar dos ganhos e perdas na vida alternativa que
levo, optei por manter-me em minha luta constante para
aceitar-me pessoalmente e ser aceito dentro de uma sociedade
hipócrita em todos os sentidos. Espero que um dia eu consiga
vencer essa guerra.
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Capítulo 3
Nezinho da perna grande
Não sei bem ao certo quando aconteceu minha primeira
experiência sexual. Só sei que foi com Nezinho da Perna
Grande. Nessa ocasião, a gente morava em Upabuçu. Certa
vez minha mãe me pediu para ir até a casa de Zezita dar um
recado, algo assim. A casa de Zezita era bem perto da nossa.
Lá fui convidado por Nezinho da Perna Grande para entrar em
uma casa em construção – nos fundos da casa principal. Ele
então me deitou no chão e deitou-se por cima de mim. Não
houve penetração, não me lembro de ter visto o pênis dele, não
entendia do que se tratava. Mas a lembrança ficou. Só sei que
ele tirou minha roupa e deitou-se por cima de mim. Nem
mesmo tenho certeza se foi fato real ou apenas um delírio
imaginário, que talvez tenha influenciado minha sexualidade.
Um homem batendo punheta
A primeira vez que me deparei com um homem nu, ou seminu,
foi quando vi Domingos, filho de Zezita, se masturbando. Nada
fazia sentido para mim, pois eu não tinha noção do que era o
sexo. Recordo-me que ele estava com o pau duro, um pau
enorme, e tinha uma bolinha branca na ponta (na época, eu
não tinha a menor ideia do que poderia ser um esperma).
Sempre via Domingos se masturbando, mas não tinha a menor
malícia para interpretar aquilo como ato sexual ou obsceno.
Sonhos com moleques me currando
Sonhava com uma cena que se repetia muitas vezes. Eu
cercado de vários amiguinhos de minha idade, no quintal de
uma casa na rua onde morávamos, fazendo sexo com eles.
Todos os meninos me comiam. Não sei se era um sonho ou se
era um desejo inconsciente de que isso acontecesse.
Uma menina por quem me apaixonei
Ela era morena escura, e devia ter seus sete ou oito anos de
idade. Sempre flertava com ela e, na minha cabeça, eu
imaginava que ela era minha namorada. Lembro que um dia
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passei a faca em seu braço. Não me recordo o motivo que me
levou a fazer aquilo. Mas me assusto quando penso nisso. O
que há por trás dos desejos infantis?
Moleques num armazém abandonado
Quando garoto, costumava ir pra lá regularmente e me
masturbava, enfiando banana-da-china no cu. Uma vez
apareceram uns garotos que queriam me comer, mas eu não
deixei. Eles ficavam mostrando o pau. Um deles, após esperar
que os outros descessem, tirou o pau para fora. Queria que eu
pegasse. Provocante, deitou-se no chão e ficou esperando que
eu trepasse com ele. Dizia-me: “Venha, ninguém vai ver nada”.
Mas eu era muito retraído e acabei não atendendo ao seu
pedido.
Primeira namorada
Andressa foi a primeira namorada que tive. Morava na casa em
frente. Era linda e eu gostava demais dela. Ficávamos
paquerando, trocando olhares, cada um de sua casa. Havia
uma outra casa, ao lado da casa de Andressa, onde eu sempre
me encontrava com ela. Foi ali, no pátio daquela casa que nos
beijamos pela primeira vez. Era um namoro meio mágico, sem
maldades, sem sexo. Foram momentos muito bons e eu jamais
me esquecerei dela. Andressa inspirou várias poesias que fiz
em sua homenagem.
Rua da Palha: Xurria indo para o colégio
Quando eu ia para a escola, distante uns três quilômetros de
minha casa, na rua da Palha, costumava ser motivo de
piadinhas e brincadeiras por parte dos garotos que me
encontravam no caminho. Pior de tudo era enfrentar as
gracinhas dos moleques, na estrada, porque percebiam que eu
era “diferente” dos demais. Uma vez, fui à casa de uma
senhora que eu sabia que conhecia minha mãe e fiz queixa dos
filhos dela. Desse dia em diante, eles não me perturbaram
mais.
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Minhas punhetas
Eu ficava na janela do meu quarto olhando quem passava.
Ficava admirando os homens e depois batia muita punheta me
lembrando deles e, também, olhando as revistas da Avon e da
Hermes. Ficava apreciando os caras em sunga de banho ou de
shorts e imaginando o tamanho do pau deles. Aquelas fotos me
excitavam. Também me excitava barbaramente espreitar os
rapazes que jogavam bola num campinho em frente à nossa
casa. Batia muita punheta olhando as pernas deles. Algumas
vezes, quando via um ou outro mijando, com o cacete
semiduro, ia à loucura. Certa vez, Anita, uma amiga de minha
mãe me flagrou em plena masturbação. Ela não disse nada à
minha mãe. Anita era mãe de Rosália, minha comadre de
fogueira – no interior da Bahia, durante o mês de junho, as
pessoas tinham o hábito de se tornarem compadres/comadres
ao “pular fogueiras”.
Nego Tinho e Roberto
Ambos eram amigos da família, que moravam próximo à nossa
casa. Meu envolvimento com Nego Tinho não passou de
“pegação” e uma tentativa de penetração, no quintal da casa
de Dona Marina, mãe de Roberto, que também participou da
“orgia”. Não tenho notícias de Roberto, mas Nego Tinho
assumiu a homossexualidade dele, inclusive vive hoje com um
senhor, na própria casa da mãe.
Gorduchete, que vendia café
Filho de um conhecido de minha mãe, Gorduchete é cantor e
músico de Upabuçu. Generoso e brincalhão, sempre fazia
piadas e minha mãe ria muito quando ele passava perto da
casa e contava as dele. Um dia, Gorduchete me chamou para
conversar e eu o acompanhei. Adentramos um caminho que
existia num terreno baldio onde hoje é uma igreja. Chegando
lá, ele me perguntou se eu já tinha feito sexo com homem.
Respondi que não e ele simplesmente abaixou as calças, virou
uma bunda descomunal para mim e pediu para que eu o
penetrasse. Assustado e envergonhado com aquilo, saí
correndo. Nunca mais ele me chamou nem conversou sobre o
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assunto. Atualmente, Gorduchete faz sucesso nas serestas e
festas, cantando e tocando pela cidade.
Trabalho de mascate
Quando saí de casa precisei trabalhar em várias coisas. Uma
delas foi como vendedor ambulante, comercializando panelas e
outros utensílios domésticos de alumínio nas feiras livres das
redondezas da cidade. Em uma das viagens, Josias, o dono do
“comércio”, trouxe em sua caminhonete o filho, Rubens, branco
como a neve, além de um empregado cujo nome não recordo.
O empregado era um cara moreno claro, muito bem feito de
corpo e muito bonito. Eu nutria uma certa simpatia por ele.
Certa vez, quando passávamos pela BR-116, já próximo à
minha cidade natal, ao avistarmos umas garotas circulando
pela pista, esse rapaz colocou o pênis para fora e começou a
balançá-lo e exibi-lo para elas. Não me lembro da reação das
garotas, mas, de minha parte, sei que fiquei super excitado,
louco de desejo. Minha vontade era de agarrar aquele cacete
enorme (devia medir uns 20cm), roliço, semiduro e mamá-lo
até que o sujeito não aguentasse mais e gozasse, ou que o
enfiasse inteiro em mim e me fizesse gozar como uma puta
descarada. Mas infelizmente eu não tive coragem de fazer isso
e ficarei com esse desejo na mente até a eternidade, já que
não sei seu nome, nem como localizá-lo.
Tempos de colégio
Quando eu cursava o Ensino Fundamental, viajei com colegas
de sala e de outras turmas, para uma cachoeira próxima à
cidade. Lembro-me bem de um colega chamado Jorge e de
uma bicha fechativa que lá estudavam e que também foram os
grandes protagonistas dessa excursão. Quando chegamos à
cachoeira, o pessoal ficou fazendo piadinhas com a bicha. De
repente, Jorge mostrou-lhe a pica e convidou-a a pegar e
chupar. A bicha se recusou, mas eu fiquei louco de tesão e bati
várias punhetas em casa pensando naquele cacete enorme.
Até então, ninguém sabia que eu sentia atração por homens,
eu nunca revelaria para eles.
Nesse mesmo colégio, havia ainda um outro aluno que
vivia dizendo que comia a empregada de sua casa diariamente,
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e que ela chiava demais, reclamando do tamanho de seu pau.
Eu ficava louco para saber o tamanho daquele cacete, e mais
louco ainda para ser enrabado por ele. Obviamente, nunca
revelei esse desejo secreto. O sujeito ainda mora na mesma
rua, em frente à casa de minha mãe. Sempre que o vejo, me
lembro da época da escola, mas até hoje não criei coragem de
falar com ele sobre esse assunto.
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Capítulo 4
Memórias da periferia – conflitos
Nas minhas andanças de cidade em cidade, precisei morar até
em favelas. Uma delas foi o bairro Papelote, em Jequié, onde
conheci duas bichas que moravam na rua do bar onde
trabalhei. Uma se chamava Gilvânio, apelidado de Juramba, e
a outra Nazário. As duas costumavam vestir as roupas da mãe
e sair pela rua “fechando”. O povo dizia que elas tinham
problemas mentais, mas sei que eram pessoas normais e que
tinham, sim, muita coragem para se travestirem. Uma vez eu
comi o cu de Juramba em cima da mesa de sinuca do bar onde
eu trabalhava.
Ouvi muitas piadinhas dirigidas a mim, a respeito de
minha sexualidade, mas eu nunca revelava a verdade. Nessa
época, havia um negão que sempre ficava me mostrando sua
pica dura; pedia-me para chupá-la e lhe dar o cu. Eu ficava
irritado, com muita raiva dele. Gostaria de ter tido coragem,
nessa fase de minha vida, para dar muitas fodas. Certamente,
iria passar muito bem, com tanta chibata à minha disposição.
Manter-me enrustido acabou me levando à primeira tentativa
de suicídio, ingerindo Baygon e cachaça Pitu. Passei mal e fui
internado no hospital da cidade por mais de uma semana.
Fiquei tão envergonhado que pensei várias vezes em fugir do
hospital pelo mato afora, sem destino, e morar pelas ruas, em
outra cidade. Mas, graças a Deus, não coloquei em prática
esses pensamentos horrorosos. Quando voltei para casa, fiquei
mais de um mês escondido, com vergonha de aparecer na rua.
Adquiri um tique nervoso que me fazia arrancar todo o cabelo.
Fiquei meio “careca”, e ganhei de brinde o apelido de Zé
Careca. Na época em que tentei me envenenar, eu namorava
uma garota que mais parecia a Bruxa Keka. E todos pensaram
que eu tinha tentado acabar com a minha vida por causa dela.
Deixei uma carta de despedida para a família antes de ingerir o
veneno, mas não citei a homossexualidade como motivo
principal de minha tentativa de suicídio. A irmã da Bruxa,
Yasmim (uma putona de mão cheia), ficava fazendo piadinhas
comigo e me perguntava se eu nunca tinha dado o cu e o que
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eu sentia quando via uma pica. Como eu negava
insistentemente que sentia atração por homens, ela acabou
acreditando. Yasmim tinha uma visão muito crítica em relação
aos gays.
Nas minhas tentativas de “fugir” da homossexualidade,
transei com uma prostituta chamada Luiza, transei várias vezes
e morei mais de um ano com a Bruxa Keka. Transei com
mulheres muitas vezes e me apaixonei por Maria, mãe de um
lindo menino chamado Sérgio. Tinha tanto afeto por essa
criança que cheguei até a pensar em adotá-lo. Mas o romance
não deu certo. Apaixonei-me também por Edilene, uma negra
muito bonita, irmã da bicha Nazário.
Minha primeira “esposa”
Eu já tinha tido minha primeira experiência sexual com uma
prostituta do bairro e acabei tendo um caso com a chamada
Bruxa Keka, como já mencionado. Ela era muito fogosa e eu
estava na flor da idade. O resultado era sexo todos os dias, em
todas as posições possíveis. Eu trepava com a Bruxa todos os
dias e, eventualmente, mais de uma vez por dia. Andávamos
grudados um no outro e aproveitávamos todas as
oportunidades para transar. Sua irmã, Yasmim, era e continua
sendo uma das maiores prostitutas da cidade. Conhecia as
manhas e artimanhas de quem está acostumada a lidar com
todo tipo de gente. Por isso, ela sempre desconfiou que eu era
gay. E não parava de me fazer perguntas desconcertantes, do
tipo: “Se você receber uma picona pelo cu, vai deixar ou vai
correr?” E eu sempre saía pela tangente, com medo de me
expor. Até porque eu não tinha tido ainda minha primeira
experiência sexual com um homem, para poder me definir
como gay. Além disso, não sei o que fazia Yasmim imaginar
que todo gay era passivo (dava o cu). Muitos deles não só são
ativos (comem) como também sequer admitem que lhes
toquem o bumbum. Talvez ela pensasse que pau de gay não
subia.
Aquelas inoportunas perguntas dela me intrigavam, me
deixavam acanhado e com raiva. Fiquei muito alegre no dia em
que percebi que o filho de Yasmim nasceu afeminado e que, ao
começar a crescer, mostrava ser mais um viadinho no mundo.
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Ele se vestia com as roupas da mãe, se maquiava e falava fino.
E quanto mais se desenvolvia, mais o viadinho dentro dele
despontava forte. A mãe e a família ficavam horrorizadas,
batiam no menino, mas de nada adiantava. Ninguém foge à
sua natureza. Eu fiquei muito feliz com isso, admito. Só assim
Yasmim poderia avaliar o quanto doíam as perguntas
constrangedoras que ela me fazia.
Injeção de hormônio de égua prenhe
Eu lutava com todas as garras contra a minha sexualidade.
Sentia desejos por machos e queria esconder isso dentro de
mim. Negava até mais que três vezes, se fosse pressionado.
Certa vez, encontrei um livro que listava todos os remédios
vendidos no Brasil, com códigos, nomes dos respectivos
laboratórios fabricantes e finalidade. Descobri ali um
medicamento à base de hormônio de égua prenhe que,
segundo descrição, servia para aumentar o tesão. Não tive
dúvidas. Fui até a farmácia mais próxima, procurei pelo
remédio e comprei. Eram injeções. Pedi para me aplicarem no
posto médico do bairro, mas as enfermeiras se recusaram a
fazê-lo, sob o argumento de que eu não portava a receita
médica. Procurei uma dessas pessoas “práticas” que aplicam
injeção e pedi-lhe para me aplicar uma dose. Alguns dias pós a
injeção, senti minha libido aumentada, tinha vontade de fazer
sexo todo o tempo. Acho que isso foi o que me ajudou a
namorar várias garotas e a trepar com todas elas, afinal, o fogo
era muito. Mas esta experiência não impediu que eu
continuasse a sentir desejo de namorar rapazes e a querer ser
enrabado por eles. Resisti por muitos anos a tais tentações,
porém.
Uma paixão adolescente
Quando eu fazia o segundo grau, apaixonei-me por André Luiz,
um colega de sala. Para mim, era o cara mais lindo do mundo:
alto, magro e muito gostoso. Mas nunca revelei esse amor para
ele nem para ninguém. Quando comecei a fazer sexo com
homens, um ano depois, em 1989, encontrei André Luiz
beijando um cara num bar de entendidos da cidade. Fiquei
surpreso e envergonhado com a cena. Era a primeira vez que
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eu presenciava aquilo em minha vida. Muito anos depois, em
2003, cruzei novamente com André Luiz, desta vez na Feira
Agropecuária da cidade. Conversamos bastante sobre o tempo
passado. Ele me contou que estava morando com uma mulher
em uma fazenda perto da barragem, e que criava o filho dela
como se fosse dele próprio. Tinha a aparência bastante
acabada, os dentes horrorosos e o corpo muito magro. Nada
falei sobre minha paixão de adolescente, mesmo porque não
poderia voltar no tempo nem teria coragem de ir para a cama
com ele naquele momento.
Galinha de bermuda
Certa vez, coloquei um anúncio na revista Private e uma
pessoa da cidade vizinha de Ipiaú me respondeu. Deu o
telefone e eu liguei. Marcamos na rodoviária da cidade dele, e
lá fui eu. Quando cheguei ao local combinado, percebi logo de
quem se tratava, pelas características que ele havia me dado.
Mas corri de volta à minha cidade na mesma hora. Fiquei
envergonhado com o que vi: uma bicha fechativa, alta, magra,
usando um shortinho bem curto e apertado, com trejeitos e
roupas que denunciavam exatamente quem era ela. Peguei o
primeiro ônibus de volta e nunca mais quis me comunicar com
o cara.
Casa no subúrbio e paixões não correspondidas
Nessa época, cheguei a me apaixonar por algumas amigas.
Mas eram paixões não correspondidas e, mesmo que tivessem
sido, não iriam muito longe, pois dali a poucos anos eu iria me
dedicar exclusivamente a amar e ser amado por homens.
Foram paixões platônicas, amores idealizados, sonhos não
concretizados. Tudo coisa de adolescente. Eu não sei no que
daria minha vida se eu tivesse namorado alguma das garotas.
O bom é que ficam imagens na memória que me remetem a
um passado colorido. Esta é a melhor parte da vida, as boas
lembranças.
Nessa mesma época, por volta do ano 1987, fui morar
no bairro da Palma, onde conheci Martinha. A casa dela ficava
em frente à minha. Apesar de ser casada com um motorista de
ônibus, Martinha sempre me cantava. E acabei caindo na
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armadilha. Toda vez que o marido dela viajava, eu ia dormir
com ela. Resumo da ópera: acabamos nos apaixonando, ela se
separou e nos casamos. Fotos do casamento? Não existem, já
que nunca saíram do negativo. Faltava-me sempre dinheiro
para revelá-las. E, depois da separação, Martinha acabou
destruindo o filme, juntamente com as imagens da nossa união.
A separação foi inevitável, não por culpa de Martinha, ao
contrário. Nessa época, eu já mantinha correspondência com
muitos assinantes da revista Private. Num belo dia, Martinha
abriu uma carta endereçada a um cara do Rio de Janeiro,
antes de eu colocá-la no correio. Quando a resposta chegou,
ela me perguntou do que se tratava. Como eu me negava a
dizer a verdade, ela mesma respondeu que se tratava da
resposta do rapaz do Rio, com quem eu me correspondia. Caí
de costas, fiquei desesperado. Sem saída, resolvi ter uma
conversa franca com Martinha. Conversamos muito, e ela me
aceitou como eu era. Tanto, que resolveu continuar comigo
mesmo depois de saber que eu transara com Sinval, um
correspondente da cidade de Feira de Santana. Um dia, fomos
os dois para a casa dele. O cara transou com ela e depois
comigo. Não senti prazer algum e acabei ficando deprimido.
Chorei muito numa praça no colo de Martinha, mas acabei
bem. Depois dessa primeira experiência, vieram outras. Mas,
no final, acabei preferindo me separar dela de qualquer jeito.
Hoje sou um cara solteirão, curtindo a vida como posso.
Quando eu morava com Martinha, aconteceu-me, certa
vez, algo inusitado. Por causa de um mal-entendido, eu corri
atrás de um motorista com uma faca, querendo matá-lo. Foi
cômica a cena, eu correndo de faca em punho, Martinha
gritando por socorro e o cara desesperado disparando pelo
asfalto afora, com medo de ser espetado. Eu devia estar
ficando maluco, pois eu sentia ciúmes de todos. Fiquei
enfurecido somente porque o motorista assoviou para ela. Eu
não me contive e quis agredi-lo. Ainda bem que ele correu e
que tudo não passou de um grande susto. Não sei no que daria
uma briga boba como essa, que poderia ter resultados trágicos.
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Capítulo 5
Memórias da Rua Santa
Quando passei a morar na Rua Santa, eu tinha telefone. E foi
aí que começou minha saga pelos telefones públicos da
cidade. Eu ligava para os orelhões e cantava quem atendesse.
E assim conheci um monte de pessoas, dentre elas Fábio, um
moreno de dezoito anos de idade, que morava no bairro da
Palma. Ele era de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, Rio
de Janeiro. A família de Fábio tinha sido morta a tiros na favela
onde moravam, e ele foi viver com a avó, na Bahia, para não
morrer também. A gente marcou de se encontrar num
restaurante do centro da cidade. Para que pudéssemos
confirmar quem era um e quem era outro, combinamos uma
espécie de código: ele que me perguntaria as horas e eu
responderia que era “a mesma de sempre”. Claro que
combinamos também a roupa que estaríamos vestindo. Dali em
diante, nos encontramos várias vezes e fizemos sexo nos
lugares mais exóticos: debaixo da ponte da avenida João
Santos, num terreno baldio atrás do posto Shell em frente ao
Bahia Hotel e em muitos outros lugares. Eu me apaixonei por
Fábio. Uma vez, tive que ir a Salvador por ocasião de um curso
de trabalho. Dias antes de eu viajar, a avó de Fábio tinha
comprado a passagem para retornar ao Rio de Janeiro. Eu
estava no trabalho quando ele me ligou contando isso. Era um
domingo, e eu ali trancado, tentando colocar em dia uma
montanha de serviços. Fiquei desesperado, perguntei se daria
tempo de eu ir até a rodoviária para me despedir dele. Mas
Fábio disse que não seria possível, já que iria embarcar no
Apoio Rodoviário, que ficava muito distante do centro, e já
estava quase em cima do horário do ônibus. Restou-me chorar
feito um maluco, pressentia que estava perdendo para sempre
um dos amores de minha vida. Viajei para fazer o curso. Inútil
dizer que não consegui me concentrar nem durante a viagem,
nem durante o curso. Fiquei hospedado na casa de uma colega
no bairro de Ondina, de lá enviei uma carta para ele. Esperava
ansioso pela resposta. Mas uma débil mental, que dividia o
apartamento com minha amiga juntamente com outro cara,
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devolveu uma correspondência dirigida a mim, dizendo ao
carteiro que não conhecia nenhum André (codinome que usei
como remetente). A carta era de Fábio. Posteriormente, recebi
alguns telefonemas dele, do Rio, onde ele me contava que a
família não aprovava o nosso relacionamento. Disse-me que
eram todos crentes, que ele também havia se convertido, e que
se arrependera de tudo o que tinha acontecido entre nós. Foi
um golpe muito profundo em minha alma, fiquei remoendo essa
tristeza por muito tempo. Mesmo agora, escrevendo estas
memórias, meu coração ainda aperta e minha alma se
entristece. O mesmo destino que o colocou em minha vida
levou-o para longe de mim. Tempos depois, ao fazer uma
viagem de carro para São Paulo, passei pelo entroncamento
que levava à cidade dele, e voltou-me a mesma tristeza, por
alguns instantes.
Branco de Neve
Em uma das ligações para um telefone público que ficava na
esquina do Mercado Municipal, em frente ao supermercado
mais importante da cidade, acabei conhecendo um rapaz
magrinho e muito branco. Porém, tinha uma pica enorme e
muito gostosa. Fomos ao bairro da Palma e trepamos dentro do
mato. Passamos a nos encontrar e transar com frequência.
Depois, perdemos o contato. Dois anos mais tarde nos
reencontramos, mas ele já não era mais o mesmo – ou eu que
já não era. O cara veio ao meu encontro e fomos trepar em
minha casa, onde eu morava só. Naquele dia, senti nojo dele,
pela brancura e, principalmente, depois que ele gozou, quando
eu vi aquela gosma transparente saindo de seu pênis e
escorrendo por cima daquela barriga peluda e branca. Acredito
que foi a partir desse momento que passei a não querer mais
namorar pessoas de cor branca.
Nego Bom
Liguei uma vez para um telefone público, que ficava instalado
no ponto de taxi do centro da cidade, e atendeu um rapaz, que
dizia ser negro e jovem. A gente marcou de se encontrar.
Fomos, na minha bicicleta, para um terreno ao lado da Rodovia
BR-330, atrás de um posto de gasolina. Eu nunca havia
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mamado um pau de macho negro, era a minha primeira
experiência. Fiquei apaixonado pela pica do cara, era uma pica
quente, grossa, e seu dono muito bonito e gostoso. Depois
disso, um boato correu pelas vizinhanças sobre essa foda.
Fiquei desconfiado e com vergonha. Nunca mais a gente se
encontrou.
O Frigorífico – oferta de thola
Trabalhava com um grupo de rapazes num frigorífico: Nelson,
Ailton, Djair e Sérgio. Tínhamos refeitório e banheiro exclusivo.
Na hora do banho, eles saíam do banheiro pelados, de pau
duro, e ficavam me oferecendo o cacete para eu mamar.
Lembro-me de Três Pernas, o apelido de um deles. Era branco,
alto, forte e tinha um pau descomunal. Parecia um jegue. Eu
ficava muito nervoso ao ver meus colegas nus, me mostrando a
pica. Minha vontade era jogar tudo para o alto, me agarrar com
aquelas rolas imensas, mamar feito uma louca, dar meu cu
como nunca e gozar desesperadamente. Por várias vezes me
masturbei em casa pensando em ser estuprado por todos eles.
Outro “pausudo” era Alex, moreno escuro, forte e não muito
alto. Devia ter uns vinte anos de idade e mais ou menos vinte e
dois centímetros de pica. O cara era lindo e gostoso demais.
Muitas vezes, quando estávamos somente os dois no vestiário,
ele tirava a roupa toda, ficava de cacete duro e passava bem
pertinho de mim, ia à loucura quando acontecia de o pau dele
roçar nas minhas costas. Eu olhava para ele e reclamava,
pedindo que tomasse cuidado para não se encostar em mim, e
que, se tal ocorresse, eu lhe daria um murro. Ele sorria
descaradamente e ficava sacudindo o cacete para mim. Eu
ficava desesperado, louco de vontade de ajoelhar ali mesmo e
mamá-lo até sentir o esperma quente invadindo minha
garganta, mas o medo de perder o emprego, de ser
desmoralizado, e as tantas dúvidas que assolavam minha
mente não me deixavam cometer tamanha sandice. Havia um
outro mais velho, de seus trinta anos de idade, magro, meio
calvo, muito alto também. De todos, era o que tinha o maior
pau. Devia medir uns 23 ou 24cm. Era um negro não muito
bonito, mas o cacete dele era um escândalo, meio torto para a
esquerda, com a pele escondendo a cabeça do pau todo
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inteiriço, roliço, super apetitoso. Ele fazia de propósito. Quando
eu estava no sanitário, que tinha dois vasos próximos um do
outro, ele vinha fazer xixi de cacete duro. Eu não olhava, com
medo e com vergonha. Ele então ficava puxando conversa,
para que eu me virasse para o lado dele. De vez em quando,
eu não resistia e dava uma olhadinha em seu pau, latejante de
tesão. Ele terminava de fazer xixi e ficava na minha frente, de
pica dura, me pirraçando e dizendo que iria enfiá-la inteira em
mim. Quando ele falava isso, meu cu piscava feito louco,
apesar de eu tentar disfarçar que estava excitado. Resisti por
anos a todas essas tentações, em virtude do meu trabalho.
Afinal, eu não poderia perder aquela vaga, nem queria ficar
desmoralizado entre os peões. Se algum deles tivesse alguma
certeza de que eu era gay, a fama correria logo por toda a
empresa e seria a minha derrota, pois eu não estava preparado
para enfrentar tamanha publicidade em torno de mim.
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Capítulo 6
O primeiro namorado
Morava no interior, na época em que conheci Edvan, o quinto
homem de minha vida, mas este era diferente. Era um
namorado. O comentário que ele era entendido rolava solto,
mas eu não conseguia enxergar direito, achava que fosse
hétero. Edvan tinha namorada e era muito discreto, e eu, com
minha cegueira, não conseguia identificá-lo como um
homossexual. Creio que este encontro se deu em 1990, pois foi
justamente na época em que comecei a trabalhar perto de um
órgão público, vendendo cafezinho. A gente se divertia muito,
saía todos os dias para beber cerveja, comer pizza, passear.
A primeira vez que fui a um motel com um homem
(nunca fui a motéis com mulher) foi com ele. O motel ficava na
BR-116. Fomos de táxi e lá nos entregamos ao deleite. Dias
depois, o boato começou a correr solto pela cidade. Eu fiquei
morto de vergonha e com medo que meus amigos ficassem
sabendo. Lembro-me muito bem de como encontrei com Edvan
pela primeira vez. Eu tinha trabalhado no maior hotel da
cidade, como recepcionista, por três meses. E, depois que fui
demitido, vez ou outra, passava por lá para conversar com os
amigos que fiz ali. Certa vez, vi Edvan trabalhando na recepção
e resolvi ligar para ele. Marcamos um encontro e fomos beber
algumas cervejas num barzinho no Alto da Prefeitura. Daquele
dia em diante, passamos a frequentar todos os hotéis da
cidade. Acabei conhecendo um monte de gente através de
Edvan: Dona Agda, o casal de namorados Jorge e Marcelo e
Marcos, que era filho da dona do cartório da cidade. Foram
tantos ‘amigos’ novos que perdi a conta.
Quando precisei fazer uma cirurgia de apendicite, antes
de me internar, fui a Ilhéus passar um final de semana com
Edvan. Ele era um cara muito exigente, costumava andar com
roupas sociais, e sempre muito bem arrumado. Por
coincidência, ao chegar em Ilhéus, encontrei um colega de
ginásio no ônibus coletivo, que saía da rodoviária em direção
ao centro da cidade. Chovia muito e o ônibus estava lotado.
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Eu e Edvan nos hospedamos no Pontal Praia Hotel, na
avenida Lomanto Junior. Lembro que houve uma noite que
estávamos tão excitados e distraídos que acabamos
quebrando umas taças de vidro. Quando o garçom chegava no
quarto para trazer novas taças a gente escondia os cacos de
vidro e recomeçava a brincadeira sexual. A noite foi pequena
para tanto sexo, vinho e taças quebradas.
Voltamos juntos para a minha cidade e fui direto para a
clínica me internar. A cirurgia durou cerca de cinco horas.
Edvan foi me visitar, eu ainda estava meio inconsciente, pelo
efeito da anestesia. Minha mãe contou que ele chorara
bastante quando esteve lá. Eu, inocentemente, imaginei que
fosse por medo de me perder, que gostava de mim ou coisa do
gênero. Quase um mês depois, quando eu ainda me
recuperava, ele me convidou para ir ao “Luna Pulcra”, um
barzinho à luz de velas muito aconchegante. Lembro que eu
ainda andava com dificuldade, já que a cirurgia tinha sido
extensa. Ocorre que, antes da cirurgia, eu tinha emprestado o
equivalente a dois meses de salário a ele, depois de ouvir
várias histórias escabrosas, que tinha se envolvido com drogas,
que os traficantes iriam matar sua avó (com quem vivia, ele e
uma filhinha pequena), que os “homens” estavam retirando
toda a mobília da casa em troca da dívida, essas coisas. E eu
acabei caindo na armadilha. Nessa ida ao bar, ele me contou
que tinha chorado muito no hospital, sim, mas de medo que eu
morresse sem saber que tudo o que havíamos vivido juntos
não passara de uma encenação dele para pegar meu dinheiro.
Confessou-me que jamais me pagaria, pois não tinha
condições. Não reagi, mesmo porque eu estava me
convalescendo de uma cirurgia. Ele pediu que eu gritasse, que
jogasse cerveja na cara dele, que xingasse, que fizesse um
escândalo. Respondi com o silêncio e com o desprezo àquele
homem inescrupuloso e sem alma.
Foi uma experiência traumática e triste para mim, mas
teve seu lado bom. Como disse, através dele, acabei
conhecendo muita gente legal, como os filhos de Dona Agda.
Ela era a dona do Bar Petisco, onde sempre almoçávamos e
tomávamos cervejas. Conheci também Castro, um artista
plástico cujo ateliê ficava na avenida principal da cidade,
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sempre visitado por pessoas interessantes e onde ele fazia
festinhas para receber os amigos.
De repente, um novo amor
Numa dessas festas de Castro, conheci Roberto, um rapaz de
18 anos. Nesse dia, a galera resolveu esticar a noite e tomar
mais umas cervejas num barzinho da Rua 21 de Abril, onde eu
e Roberto acabamos nos aproximando. O clima do bar era
romântico, com iluminação à luz de velas. Num impulso
irrefreável, acabei roçando meu pé no de Roberto por debaixo
da mesa. Ele percebeu que alguém o tocava, mas não pensou
que fosse eu. Na época, eu era muito discreto, quase ninguém
percebia minha homossexualidade. Na volta, alguns seguiram
para o Mandacaru. E eu e Roberto fomos, cada um, para sua
casa. No caminho, atrevi-me a conversar sobre o flerte.
Paramos para fazer xixi no local onde hoje é a Brasilgás.
Quando vi aquele pau enorme, na mesma hora fiquei excitado
e muito nervoso. Ele perguntou se eu chupava, respondi que
sim e fiz o que ele me pediu. Depois, pediu-me que fizesse
sexo com ele. Aceitei e me apaixonei. Viajamos para Ilhéus,
onde passamos um final de semana na Pousada Vitória, na
Praça Cairu, centro da cidade. Ali, aconteceu uma coisa legal:
ele foi tomar banho assim que chegou. Eu fiquei do lado de
fora do banheiro. Então ele veio até a porta, enrolado em uma
toalha, e tirou-a para que eu visse o pau dele super duro. Em
seguida, perguntou-me se eu não iria tomar banho. Entendi
que era um convite. Fui ao banheiro e acabamos transando
gostoso ali mesmo. Depois, saímos para conhecer a cidade.
Todas as noites a gente fazia muito sexo no banheiro. O café
da manhã era servido num barzinho no térreo. Em um desses
breakfasts, nos divertimos muito com um comentário feito em
uma das mesas à nossa volta: falavam de uma mulher que
chiava tanto em cima da pica de um cara, durante a noite
anterior, que dava para ouvir tudo pela janela do banheiro. Eu e
Roberto nos acabamos de rir. Era da gente que aquele povo
falava, só que ninguém desconfiava disso.
Voltamos para a minha cidade e continuamos a nos
encontrar quase todos os dias. Foi um amor apaixonante. A
gente não se desgrudava, íamos para as serestas, beber nos
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bares, e, sempre que possível, eu ia vê-lo jogar basquete no
ginásio de esportes da cidade. Enfim, tínhamos uma vida muito
legal.
Certa vez, eu estava indo para casa e chamei-o para vir
comigo. No meio do caminho, ele disse que não queria ir até
minha casa e que iria voltar. Fiquei irritado e comecei a discutir
com ele. Acabei recebendo uma lição de moral daquelas, e
tendo a certeza de que ele não queria apenas sexo comigo.
Roberto explicou que havia dito que queria voltar para testar
minha reação, pois achava que eu o queria apenas para fazer
sexo. Fiquei super decepcionado comigo mesmo e, desse dia
em diante, o sexo rolava apenas se pintasse o clima entre os
dois.
Comprei uma moto, o que veio a facilitar muito minha
vida e minha diversão com ele. Agora podíamos sair para
vários lugares, como cachoeiras, o sítio da Associação Atlética
do Baneb e outros locais agradáveis. Uma vez, fomos almoçar
no restaurante do Santos, famoso pela carne de sol e pirão. Na
volta, resolvi fazer um desvio por uns sítios dos arredores da
cidade. Num local meio deserto, coloquei a mão para trás e
peguei no pau dele, que logo ficou excitado. Paramos e
trepamos ali mesmo, no meio da pista e em pleno dia. Foi
muito bom.
Em certa ocasião, fui até o Parque da Exposição,
famoso na cidade onde eu morava, pelas exposições de
animais, rodeios e shows, que aconteciam a cada quatro anos,
e, chegando lá, encontrei Roberto voltando com os amigos.
Quando ele me viu, se despediu dos rapazes e ficou comigo.
Foi mais um dia em que nos divertimos muito, bebemos e
andamos bastante. Para fechar a noite, fomos até uma baia
que estava vazia, entramos e trepamos alucinadamente.
Aquela noite foi divina. Eu gozei maravilhosamente bem, sem
camisinha, sentindo o cheiro de cavalo, pisando em feno e
grama.
Todos os dias, Roberto ia ao meu trabalho me pegar e
de lá a gente saía para a farra. Nessa época, eu havia
comprado uma casa e Roberto estava se mudando para
Jacobina. Seus pais eram de lá e queriam refazer a vida,
depois de passarem por muitas dificuldades financeiras em
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minha cidade. Fiquei muito triste ao saber disso. A todo o
momento, havia uma reviravolta de notícias, e eu ficava alegre
e depois triste de novo. Uma hora eles iriam viajar, na hora
seguinte não iriam mais. No final, acabaram indo, mas Roberto
arranjou motivos para ficar mais um mês em minha cidade,
comigo. Roberto passou um mês inteiro comigo, o que fez com
que nosso romance se tornasse ainda mais forte. Quando ele
foi embora, tive uma crise de choro. Nesse dia, ele me beijou
tão intensamente, que fiquei ainda mais louco de amor por ele.
Fui à rodoviária colocá-lo no ônibus, juntamente com Sandra,
sua namorada. Sim, ele tinha uma namorada. Eu e Sandra
sempre tivemos uma relação amigável, não tinha ciúmes dela.
Ao se despedir, Roberto prometeu voltar para ficar comigo mais
alguns dias e garantiu que sempre voltaria a Jequié para me
ver. Um mês depois da viagem, ele cumpriu sua promessa:
voltou e ficou comigo. Tivemos bons e inesquecíveis
momentos, tanto em minha casa como na casa de Araci, uma
colega de trabalho que sempre viajava e deixava a chave da
casa comigo. Eu não podia viajar para visitá-lo, pois teria de ir
até Feira de Santana e esperar o ônibus de Salvador para
Jacobina. Todo o percurso me consumiria o final de semana
inteiro, e eu correria o risco de não conseguir chegar à minha
cidade a tempo de trabalhar na segunda-feira pela manhã. Só
pude ter o prazer de revê-lo nos finais de semana quando me
mudei para Salvador, de onde o ônibus partia todos os dias.
Certa vez, na casa de Araci, ele pediu para comprar cola de
sapateiro para cheirar. Comprei a contragosto, e ainda dei uma
cheirada. Não gostei e parei. Pedi que ele parasse com aquilo,
mas ele cheirou até ficar tonto e dormir. Ele era pichador e
pertencia à tribo Renegados, que saía todas as noites para
riscar as paredes dos outros. Também gostava de fumar
maconha. Tendo bom olfato, não demorou a descobrir que
havia a erva na casa de Araci. E fumou várias vezes, com a
minha cumplicidade.
Com minha transferência para Salvador, ficou fácil viajar
toda semana para vê-lo. E estar de volta à capital me fez
rejuvenescer e reencontrar velhos conhecidos. Da capital eu
saía à meia-noite e chegava de madrugada em Jacobina. Fazia
um frio danado ali. E eu ficava sentado na porta da casa da
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mãe dele, esperando o dia amanhecer para bater à porta. A
gente se divertia muito, costumávamos frequentar um barzinho
muito simpático chamado A Missão. O problema era o frio
cortante que fazia naquela cidade, mas por Roberto eu me
sacrificava feliz. Íamos também a cachoeiras, ao clube Dois de
Janeiro, à casa dos parentes dele, a todo lugar. Em um de
nossos passeios à cachoeira, acabamos transando no
caminho, no meio do capinzal. Minhas pernas ficaram
marcadas e coçando por causa do capim. Mas foi uma delícia
de dia.
Roberto acabou terminando o namoro com Sandra, que
morava em Jequié, por causa da distância. Porém, em
Jacobina, ele conheceu Sílvia que, diferentemente de Sandra,
era uma mulher neurótica e castradora. Quando eu chegava a
Jacobina, tinha que dividi-lo com aquela jararaca, que marcava
cerrado e não dava uma oportunidade para a gente ficar a sós.
Uma vez, numa micareta, ela chegou chorando e gritando no
meio do povo, e acabou arrastando Roberto para casa. Fiquei
lá sozinho. Essas situações começaram a pesar contra nosso
relacionamento e a me deixar muito triste. Uma vez, chorei feito
louco na casa da mãe dele, que sabia de tudo, mas não se
intrometia. Nesse dia, ela me disse para ter paciência que eu
iria conseguir o que queria. Eu disse que estava chorando por
causa de uma dor de cabeça, mas ela rebateu dizendo que não
era dor de cabeça coisa nenhuma e que sabia de tudo. Fingi
que não era comigo e continuei minha vida normalmente.
O interessante é que todos sabiam de nosso caso de
amor, inclusive a tia dele, que uma vez praticamente ofereceu o
filho Silvio para mim. Ele usava maconha e andava com uma
penca de pessoas de baixo nível. A mãe, conversando comigo,
falou que preferia que o filho fosse morar com um viado que
cuidasse dele, que lhe desse amor e carinho, e que o tirasse
do caminho das drogas. Fiquei vermelho, azul, lilás, e fingi não
ter entendido o espírito da coisa. Mas eu sabia que ela queria
que eu levasse seu filho para morar comigo em Salvador ou,
pelo menos, que eu a ajudasse a encontrar um cara que
pudesse “adotá-lo”. Eu sempre a visitava, com Roberto ou
mesmo sozinho. Uma vez, passei praticamente o dia inteiro lá e
não gostei nada. A cena era esta: o pai e os filhos assistindo a
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jogos de futebol de todos os times que se possa imaginar,
durante o dia inteiro. Era o “compacto” de um jogo, replays de
outro, comentários de mais outro. Eu já não aguentava mais.
Eles eram experts em futebol. Conheciam toda a trajetória dos
jogadores e dirigentes de times, sabiam o nome da cidade
onde cada um deles nascera, suas medidas, o número de
lesões etc.
O pai de Roberto era vendedor de mármore, lápides e
mausoléus para cemitérios. Viajava bastante e quase não
parava em casa. Mas sabia do que rolava entre o filho dele e
eu, e nunca se intrometera em nosso caso de amor. O irmão,
bem mais jovem, quase uma criança, era roqueiro. Também
sabia de tudo, mas nunca dava opinião, fosse contra ou a
favor.
Morando em Salvador, acabei me tornando amigo de
alguns parentes dele, que viviam no bairro Cidade Nova.
Gostava muito de seu tio Paulo, irmão da mãe de Roberto, e de
sua tia Maria. Paulo era serralheiro, e fez as grades das portas
dos apartamentos onde morei. Trabalhava muito bem.
Infelizmente, com o passar do tempo, acabamos perdendo o
contato. Depois que terminei com Roberto, nunca mais os
procurei.
Lembro-me da primeira vez que me encontrei com
Roberto em Salvador. Levei-o à Ilha de Itaparica, mas não falei
para onde estávamos indo. Somente quando entramos no ferry
boat é que ele descobriu a surpresa. Isso após termos corrido
feito loucos pelo corredor de embarque, para não perder a
embarcação. Ele se apaixonou pela ilha. Tanto, que resolveu
convencer a família a morar lá.
Em outra oportunidade, fomos também tomar umas
cervejas em Itapuã. Roberto gostava muito de beber. Foi lá que
comi, pela primeira vez na vida, um caranguejo - por muitos
anos, o único experimentado. Nessa ocasião, alugamos um
caiaque de dois lugares. Eu estava quase bêbado e não queria
remar, mas, por insistência dele, acabei cedendo. Nós nos
afastamos da praia, ele desceu do caiaque e começou a nadar
e a balançar o barco, brincando comigo. Quando tentou subir
de volta, o caiaque virou e encheu de água. Resultado: tive eu
que sair para desvirá-lo e retirar toda a água que tinha dentro.
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Com isso, fiquei muito cansado e não consegui mais subir no
caiaque, que acabou afundando. Tivemos que nadar de volta à
praia. Não foi fácil, sobretudo porque eu tinha um problema na
narina esquerda, fruto de um acidente de moto. Exaurido,
segurei-me em Roberto para tentar chegar até a praia. Ele não
aguentou o meu peso, e eu fiquei à deriva. Acabei afundando
n’água. Tentava voltar à tona, me debatia aflito, não conseguia
nadar o suficiente. Afundei tantas vezes que acabei desistindo
e descendo para a morte. Sentia a água cada vez mais fria, até
que tudo escureceu e não vi mais nada. Estava numa espécie
de estado letárgico, deitado sobre uma pedra ao nível do mar,
sendo queimado pelo sol escaldante e ao, mesmo tempo,
molhado pelas ondas que passavam sobre mim. Parecia um
pesadelo onde eu gritava, de olhos fechados, para que Deus
não me levasse, pois estava em Salvador há apenas três
meses e queria viver muitas emoções na cidade antes de
morrer. Roberto conseguiu chegar à praia, ajudado por barcos
que passavam no local. Contou-me ele que corria feito um
desesperado pela areia, chorando a minha morte, depois de
saber que o pessoal que alugara o caiaque já tinha saído à
minha busca e voltara dizendo que haviam encontrado apenas
os remos boiando no mar. Disse, ainda, que uma mulher se
aproximou dele, com muita pena, para consolá-lo da dor de
minha morte. Mas que seus esforços foram em vão, pois nada
seria capaz de aliviar a dor de tamanha perda. Depois de
algum tempo, o pessoal voltou ao mar para tentar encontrar o
caiaque. O dono da barraca reclamava muito, acusando seus
empregados de irresponsáveis por terem alugado o caiaque
sem colete salva-vidas. Eles então se lançaram ao mar e
acabaram me encontrando desmaiado, boiando na superfície.
Imediatamente me levaram para a areia, e de lá para vários
hospitais. Em nenhum deles fui atendido, por falta de
pneumologista de plantão. A consequência disto foi que fiquei
com água nos pulmões, o que me causou infecção pulmonar,
pneumonia e, finalmente, tuberculose. Permaneci em
tratamento por mais de um ano, até ficar completamente
curado, porém, com uma sequela no pulmão, que diminuiu
ainda mais minha capacidade respiratória.
33

Fiquei arrasado com aquela experiência, e culpava
Roberto por tudo o que aconteceu. Após me recuperar e voltar
a trabalhar, pedi a ele que fosse me encontrar no trabalho e ali
mesmo resolvi acabar com tudo. Não estava feliz com a nossa
relação. Ele sempre prometia que iria terminar com a namorada
e viria para Salvador morar comigo, mas sempre adiava a
decisão. Essa atitude me deixou desconfiado de que Roberto
não queria um compromisso mais sério comigo. Nesse dia,
chorei convulsivamente, mas fui forte o suficiente para tomar
aquela decisão, que, na verdade, não foi muito firme. Alguns
meses depois, a família dele veio morar na Ilha de Itaparica, e
lá estava eu viajando sempre para lá, para ficar com ele. Mas
isso não durou muito tempo, pois seu pai era como cigano.
Acabou voltando para Jacobina de novo. Lembro muito bem
que, em Jequié, acabei lhe fazendo um empréstimo, por muita
insistência de Roberto. Até hoje não recebi o dinheiro, e tenho
certeza de que nunca irei receber. Foi uma grana violenta,
dinheiro da venda de duas linhas telefônicas, que, na época,
valiam uma fortuna.
Nosso caso rolou três anos, até que conheci José, com quem
morei por oito meses, e, por fim, Alex, de quem falarei mais
adiante.
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Capítulo 7
Uma Pica
Uma vez eu fui à inauguração do novo prédio onde funcionaria
o posto médico do bairro. Lá estava eu, todo vestido de roupa
social, naquela cerimônia que durou séculos. Já não suportava
mais tantos discursos antes de descerrarem a placa de
inauguração. Quando liberaram os comes e bebes, morto de
tédio, resolvi ligar para o Ilhéus Hotel - aquele mesmo onde eu
me hospedara com Edvan antes da cirurgia de apendicite.
Flertei com o recepcionista e marquei de me encontrar com ele
em Ilhéus. No final de semana seguinte, me mandei pra lá. Da
rodoviária da cidade liguei para ele. Encontramos-nos e eu
fiquei hospedado na casa dele, no bairro Pontal. Era um
moreno bem claro, musculoso, de seus vinte anos de idade, e
muito ativo sexualmente. Trepamos várias vezes, fiz um
“coqueirinho” divino, mas que me deixou todo quebrado, como
se eu tivesse tomado uma surra de pau (sic). Voltei para
Salvador como se nada tivesse acontecido, mas com o corpo
todo dolorido de tanto dar o cu. Fiquei apaixonado por aquela
pica enorme e muito grossa. Até então, a maior que eu já tinha
aguentado. Infelizmente, não houve outros encontros. Ficamos
nos falando por telefone, mas nunca mais nos vimos.
Acabamos perdendo o contato.
O Soldado Militar
Respondendo a um anúncio meu publicado na revista Private,
um soldado militar, negro, também de Ilhéus, me escreveu e
mandou seu telefone. Como não tenho tempo a perder, liguei e
marcamos. Viajei para Ilhéus e nos encontramos. Ele me levou
para sua casa, que era de madeira e ficava em cima de um
morro. Eu nunca tinha entrado numa casa como aquela antes.
Confesso que fiquei um tanto assustado, pois dava para ver
tudo através das paredes de madeira. O homem tinha uma pica
enorme e era muito fogoso. Foi o primeiro negro com quem
transei, se não me falha a memória. Desde então, fiquei
apaixonado por negros. O cheiro, o fogo, a disposição, a
anatomia, tudo me atraía sobremaneira. Ficamos nos
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correspondendo e nos falando por telefone durante algum
tempo. Mas ele foi transferido para Teixeira de Freitas, daí
parei de ligar e também perdi contato. Parecia que perder
contatos era uma constante em minha vida. Porém, por alguma
razão que desconheço, também não fazia muito esforço para
mantê-los.
Viagem para Aracaju
Certa vez fui passar o carnaval em Aracaju e me encontrar com
uma bicha que morava lá. Tinha seus 40 anos, era casada e
com filhos. Trabalhava como porteiro do maior hospital da
cidade, localizado no centro. Morava sozinho na capital, a
família era do interior. Para variar, conheci-o através da revista
Private. Depois de muitas correspondências trocadas,
resolvemos nos encontrar. E lá fui eu para Aracaju. Fiquei
hospedado na casa dele. Como era fogosa essa bicha! Na
época, eu era ativo, enrabei-o várias vezes. Diverti-me bastante
nessa viagem. Além de trepar muito, fui para o carnaval todos
os dias e conheci muita gente boa. E o passeio à praia de
Atalaia e Atalaia Nova foi maravilhoso.
Meu plano era voltar no último dia do carnaval, para
poder trabalhar no dia seguinte. Porém, só consegui passagem
para o penúltimo dia de festa, e mesmo assim porque um
passageiro tinha desistido da viagem. Não era o que pretendia,
mas, pelo menos, chegaria em casa com tempo para
descansar. Qual o quê? Assim que cheguei, verifiquei que
minha moto estava com problemas, meus amigos tinham saído
com ela. Depois de muito discutirmos, eles acabaram
conseguindo velas novas para colocar no veículo. Apesar de
cansado, naquele mesmo dia, fui à casa da patroa de uma
amiga para devolver a mochila que ela havia me emprestado.
Levei uma colega comigo. A dona da mochila insistiu para que
eu jantasse na casa dela, mas recusei. Voltei para casa com
pressa, a fim de assistir o Jornal Nacional às 20h00. Porém,
justamente nesse horário, acabei batendo de frente com uma
mobilete. Quebrei o pé e o piloto da mobilete quebrou a boca e
o nariz. Minha colega ficou desmaiada no meio do asfalto e só
acordou no hospital, sem saber o que tinha acontecido. Destino
carrasco. O horário que eu pretendia inicialmente sair de
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Aracaju acabou sendo justo o horário em que eu “deveria estar
em Salvador”, para sofrer aquele acidente.
José, meu novo namorad@
Certa noite, eu liguei para um “orelhão” que ficava na Rua Chile
e do outro lado da linha atendeu alguém que se apresentou
como José. Comecei a falar um monte de palavras obcenas,
ele ficou ouvindo. Acabamos marcando um encontro na Praça
Municipal e dali fomos a um motel. Transamos e continuamos a
nos ver, trocamos telefone e depois passamos a morar juntos.
Tivemos um caso que durou oito meses. Interessante é que a
família dele achava que eu era a fêmea e José o macho,
quando, na verdade, ele era muito mais fêmea do que eu. O
caminho que José percorreu, posteriormente, foi, no mínimo
curioso. Depois de algum tempo, experimentou as seguintes
fases: virou travesti, voltou a ser hétero, tornou-se evangélico
e, fazendo o caminho inverso, virou travesti de novo por muitos
e muitos anos, repetindo a mesma história. Já pressentindo
que ele não seria ativo para sempre, sugeri que tivéssemos um
relacionamento “aberto”, onde cada um pudesse procurar e sair
com quem quisesse, contanto que continuássemos vivendo
juntos, tendo nosso caso particular. Isso me levaria a conhecer
Alex, uma das experiências mais marcantes de minha vida, da
qual falarei mais adiante.
Zeferino Coca-Cola
Respondendo a um anúncio meu publicado em jornais da
cidade, Zeferino ligou e nos conhecemos. A essa altura, eu já
era 100% passivo, mas tive que bancar o ativo com Zeferino,
que praticamente me obrigou a comê-lo. O cu dele era muito
aberto e profundo. Lembro que ele botou a camisinha em mim
e virou-se de costas, nas escadarias do prédio onde eu
morava. Daí pegou meu pinto e enfiou todo nele. Meu pintinho
de 22cm praticamente dançava dentro do cuzão folote dele, e o
bosteiro fedia que era uma beleza. Eu estava sem graça,
fazendo o que não gostaria de fazer. Nesse meio tempo, José
apareceu e nos viu trepando. Larguei Zeferino e corri, pedi que
José tomasse conta dele. Desse dia em diante, os dois se
apaixonaram, foi um amor roxo que durou muitos anos. O
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apelido que demos a ele - Zeferino Coca-Cola - tem relação
com um fato que José presenciou e me contou: Zeferino tinha
enfiado uma garrafa de refrigerante inteira no cu, pelo fundo da
garrafa.
Alex
Um dia, viajei para visitar parentes no interior e deixei José
tomando conta da casa. Não imaginava a supresa que me
esperava na volta, que acabou acontecendo antes da data
prevista. Quando cheguei em casa, de madrugada, flagrei José
dormindo com um rapazinho em nossa cama. À primeira vista,
imaginei que se tratasse de um menino de rua e fiquei muito
irritado. Fiquei também com ciúme, e resolvi tirar aquela
história a limpo.
Despi-me e deitei ao lado de José, colando meu corpo
no dele. Abracei-o e comecei a acariciá-lo. Ele ficou todo
derretido. Perguntei-lhe se sabia quem estava ali, e ele
estranhou. Quando abriu os olhos e viu que era eu, ficou pálido
como neve e, num rompante, levantou-se. Começamos a
discutir. O carinha continuava dormindo, sem perceber nada.
Ali mesmo resolvi terminar com José, acabamos chorando
muito. Gostava dele, mas a verdade era que não queria mais
continuar com aquele relacionamento. José se desesperou,
queria se jogar da janela do apartamento. Foi horrível.
Desdobrei-me para evitar que ele cometesse essa loucura.
Pela manhã, quando o rapaz acordou, chamei-o para
uma conversa. Falei que José era meu caso e que tínhamos
terminado tudo por causa dele. Alex era o seu nome. Ele se
desculpou, disse que não sabia de nada e que iria embora.
Pediu-me autorização para deixar sua mochila ali enquanto
tentava providenciar um local onde morar. Não tinha para onde
ir. Contou-me que era de Dias D’Ávila e que não voltaria para a
casa da mãe. Enquanto conversávamos, pude reparar no
quanto era bonito, muito lindo. Fiquei apaixonado e perturbado
com aquela beleza. Acabei propondo a Alex que ficasse
morando com a gente, sendo caso meu. Ele aceitou e passou a
viver lá em casa. José ficou furioso, mas não fez nada para
evitar. Este caso, que a princípio parecia não ter lá grandes
futuros, durou muito. Foram anos de muito sexo, muita viagem,
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muita alegria e também de muita tristeza e decepção, assim
como é a maioria dos relacionamentos.
No primeiro dia em que transei com Alex, fiquei
possuído. Ele era muito viril, eu tinha um fogo interminável.
Fizemos sexo de várias formas, deixei-o louco e ele me levou
às nuvens. No dia seguinte, fomos à praia: eu, Alex e José.
Lembro-me muito bem da cena de nós três sentados numa
mesa da orla e do sorriso de Alex quando lhe perguntei se
tinha gostado do sexo que tínhamos feito. Ele respondeu que
sim, que eu fodia muito gostoso. Fiquei todo feliz, e mais
apaixonado ainda.
José o conhecera num pagode que rolava no Edifício
Themis, na Praça da Sé, e levou-o para casa no final da noite.
Alex tinha estado antes na casa de um corretor de imóveis
chamado Ferreira, onde deixara suas roupas. Naquele mesmo
dia, depois da praia, ele foi até lá buscar suas coisas e trouxe
tudo para a minha casa.
Muito bonito e muito cortejado, tanto por mulheres
quanto por homens, Alex me fazia sentir ciúmes. Uma vez, ele
chegou em casa feliz, dizendo que um cara o tinha convidado
para ser modelo. Ria e me abraçava, contente da vida. Dizia
que ia ganhar muito dinheiro e que nós dois iríamos aproveitar
bastante toda essa grana. Foi uma cena que nunca se apagou
de minha mente.
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Capítulo 8
Réveillon em Ilhéus
Em 1993, eu e Alex fomos passar o Ano Novo em Ilhéus.
Brigamos o tempo todo, ele era muito teimoso e eu muito
cabeça dura. Quando ele cismava de seguir por uma rua, eu
tinha que obedecer. Como eu nunca fui de baixar a cabeça,
começávamos a discutir e a briga perdurava. Foi assim nossa
noite do Réveillon, cada um querendo seguir por uma rua e
ninguém dava o braço a torcer. Uma grande briga por motivo
tolo. No final, voltei para a pousada e passei o ano enraivecido.
Ele saiu sozinho, também muito irritado.
Só no dia seguinte fizemos as pazes. Então alugamos
uma bicicleta e fomos rodar pela cidade. Pedalamos da praia
do Centro até Olivença, onde tiramos fotos com umas garotas
para disfarçar e mostrar aos amigos, que ingenuamente
achariam que eram nossas namoradas.
Fomos de ônibus para Ilhéus e voltamos para Salvador
de avião - nossa primeira viagem de avião. Um momento
fascinante e emocionante. Só não foi melhor porque a distância
entre as duas cidades é muito curta e, em vinte minutos, já
estávamos pousando no antigo Aeroporto Dois de Julho, em
Salvador. Tiramos fotos na cabine do piloto e também dentro
do avião.
Sampa
Com Alex, enfrentei vários problemas. As brigas eram
constantes e vivíamos nos separando. A primeira grande
confusão me fez pensar até em mudar de cidade. Cogitei de ir
para Aracaju. Depois pensei em São Paulo. Viajei para
Conquista, Itabuna, Ilhéus, e, no final, acabei tendo uma ideia.
Enviaria uma carta para a casa de meu amigo Oséias, em São
Paulo, a qual deveria ser postada nos correios de lá, de modo
a fazer Alex acreditar que eu estava em Sampa. Assim o fiz. A
carta seria enviada a uma amiga comum para que ela
entregasse a Alex. Esta amiga sabia de toda a armação. Nela
eu dizia que ficaria morando em São Paulo, a fim de que Alex
fosse embora para a casa da mãe dele em Dias D’Ávila.
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No final, acabei indo mesmo até Sampa, de ônibus. Lá
conheci boa parte da cidade a pé. Visitei vários cinemas
pornográficos e me instalei em um que nomeei de Cine Saci,
apesar de o nome ser outro. Nesse cinema, nos vinte dias que
fiquei na cidade, dei o rabo para mais de vinte homens, de
todas as cores, tamanhos e grossuras. Passei bem, pois nunca
tinha visto tanta pica em minha vida. O cinema era e continua
sendo um puteiro: pessoas trepando nos cantos, gente
mamando rola para todo lado, travestis fazendo programas nos
sanitários, exibição de picas no mictório, esfregação no escuro,
paus sendo sugados nas poltronas. Uma verdadeira zona. Eu
nunca tinha visto nada igual em toda a minha vida. De
imediato, fiquei chocado, mas depois fui me acostumando com
aquele clima de vale-tudo e caí na gandaia.
Depois deste breve tour sexual pela Paulicéia
Desvairada, voltei para Salvador e me reencontrei com Alex.
Tudo voltou a ser azul como antes. Posteriormente, fiz outra
viagem para Sampa. Desta vez com ele. Ficamos na casa de
meu amigo Oséias. Voltamos lá outras vezes. Em uma dessas
ocasiões, chegamos à casa de Oséias e encontramos uma
moça gorda, do interior da Bahia, que estava morando lá. Sua
tristeza chamava atenção, ficava sempre pelos cantos jogada.
Eu sentia pena da infeliz, mas Alex foi além, resolveu ser babá
da moça, e isso me irritou profundamente. Passava horas
sentado ao lado dela, batendo longos papos. Aquilo me
deixava incomodado, com ciúmes e cheio de desconfianças.
Só na volta da viagem fiquei sabendo que não rolara nada
entre eles além de amizade.
Sampa-Rio
Uma vez a gente saiu de Sampa para o Rio de Janeiro, a fim
de conhecer a cidade. Nossa primeira viagem à Cidade
Maravilhosa. Fomos a vários pontos turísticos, como a praia de
Copacabana, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Alugamos
um helicóptero, por dez minutos, e demos uma volta pela
cidade, sobrevoando a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Estádio
Maracanã, a praia de Copacabana e o Cristo Redentor.
Tiramos muitas fotos como lembrança. Foi lindo.
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Capítulo 9
Lúcia, a concorrente
Um dos maiores problemas entre mim e Alex era o ciúme que
eu sentia. Ele era muito cortejado, e eu não suportava isso. A
vizinha do apartamento ao lado não demorou a ficar a fim dele,
e começou a mandar recados. Ele me procurou e me
perguntou se poderia namorá-la. Naquele momento, me senti
humilhado, desvalorizado, com a autoestima a zero. Mas
pensei comigo: se não desse autorização, ele a namoraria do
mesmo jeito, e talvez até me deixasse para ficar com ela.
Então, por egoísmo, resolvi liberá-lo para namorar a vizinha.
Foi minha perdição. Daquele dia em diante, não tive mais paz
nem sossego. Eles se apaixonaram, andavam grudados um no
outro. Comigo o sexo rolava gostoso, mas beijos e carinhos
eram raros, e, quando rolavam, era por muita insistência. Ele
dizia que não gostava de beijar, nem mesmo mulher. Mas eu
não acreditava nisso. Um dia, resolvi segui-lo até o décimo
segundo andar do prédio, onde o flagrei com Lúcia, a vizinha,
beijando-se como se fossem engolir um ao outro. Desci em
prantos. Tremia de raiva e ciúmes, mas nunca falei pra ele
sobre aquela noite e o que senti. Com muita luta e muita
insistência, depois acabei conquistando tudo o que ela recebia
dele.
Não era fácil conviver com Alex e sua namorada. Era
obrigado a aturar situações que não me agradavam em nada,
como, por exemplo a presença de Zanada, uma amiga de
Lúcia. Ela não saía da porta de minha casa, eu tinha que
aceitar tudo calado, já que sua amizade com Alex também era
muito forte. Além disso, Zanada era namorada de Chico, Chico,
na verdade, nada tinha de Chico, era apenas um apelido, cuja
origem desconheço e jamais entendi a razão de tal apelido.
Seu nome era Roberval. Era de Dias D’Ávila e também um dos
melhores amigos de Alex. Conheciam-se desde crianças,
quando Alex veio com a família do Piauí para a Bahia. Morava
perto da casa dele, na Urbis. Para o bem de todos, eu nunca
tive tesão por ele, nem ele por mim.
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Rubinho do Beco da Vovó
Alex tinha muitos amigos. Havia um tal de Rubinho do Beco da
Vovó que sempre saía com ele. Eu não gostava muito quando os
dois saíam juntos, mas não por ciúmes. É que eu sabia que o
sujeito usava maconha e, como Alex era viciado, era mais uma
porta para o mundo das drogas. Não gostava da amizade deles.
Porém, por insensatez talvez, tive curiosidade de saber como ele
seria na cama. É, eu sentia vontade de trepar com ele, sim. Pela
altura que tinha, devia esconder uma pica bem grande e bem
gostosa. Cheguei até a me masturbar algumas vezes pensando
no pau dele. Mas o medo de cantá-lo, ou mesmo de partir para
algo mais concreto, era maior. Afinal, Alex podia descobrir e
acabar tudo comigo. E este risco eu não queria correr.
Quando Alex desapareceu
As brigas entre mim e Alex eram constantes. Muitas vezes,
quando discutíamos, eu o mandava embora. Depois ficava louco,
sentindo sua falta e querendo-o de volta. Uma vez, Alex sumiu e
não deu mais notícias. Procurei por ele na casa dos pais, em Dias
D’Ávila, mas, nem mesmo lá, ninguém sabia do seu paradeiro.
Fiquei desesperado, achando que não o veria mais. Quando me
falaram que ele havia viajado para longe, entrei em pânico,
mergulhei em uma tristeza profunda. Sem saber pra quem apelar,
não tive dúvidas: procurei um Pai de Santo, que atendia no Largo
do Tanque. E ele me disse que Alex não tinha viajado, que ele
estava bem pertinho de mim. No fundo não acreditava muito, mas
fiquei ouvindo tudo o que ele me dizia. Percebendo minha agonia,
ofereceu-se para fazer um “trabalho”, que traria meu amor de
volta. Falou que o “trabalho” custaria uma quantia em dinheiro.
Hesitei e disse que iria viajar, e que voltaria à casa dele depois,
para acertarmos os detalhes do tal trabalho de candomblé. Mas,
para minha surpresa, ele, alegando ter gostado muito de mim, se
propôs a fazer um trabalho que não me custaria nada, garantindo
que logo traria Alex para mim. Não deu outra. No mesmo dia, à
meia noite, o porteiro do meu prédio subiu até o meu andar para
anunciar que um rapaz chamado Alex estava na portaria
procurando por mim e pedindo para subir. Perguntou se podia
autorizar a sua subida, e eu disse que sim. Foi um reencontro
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emocionante. Quando vi Alex, dei tantos beijos em sua boca, que
fiquei meio tonto. Quase morro de alegria.
Roubo na casa de Lúcia
Dona Zefa, minha vizinha e mãe adotiva de Lúcia, era uma
professora aposentada, que vivia com a mãe (avó de Lúcia), a tia
e mais uma sobrinha. Uma pessoa muito boa. Nunca me causou
problemas. Tínhamos um relacionamento muito bom. Sempre me
dava pratos de canjica, bolo, quitutes; tudo o que ela fazia dividia
comigo. Já em relação a Alex, era contra o namoro dele com
Lúcia porque ele não trabalhava e não queria nada com a hora do
Brasil. E dona Zefa não deixava de ter lá uma certa razão. Alex
não poderia dar um bom futuro para sua filha. Sempre havia
discussões entre os dois. Certa vez, Alex e Lúcia resolveram fugir
para poderem ficar juntos, sem a pressão de dona Zefa. Lúcia
roubou tudo o que pôde da mãe: dinheiro, dólares, joias, roupas,
malas e outras coisas. E Alex, por sua vez, roubou uma folha de
cheque minha, que foi preenchida e assinada por Lúcia,
falsificando a minha assinatura. Os dois se mandaram para
Ilhéus. Enquanto tinham dinheiro, tudo certo. Mas, quando a
grana acabou, eles passaram por dificuldades até para comer.
Daí resolveram roubar uma barraca de praia, para poderem se
alimentar. Foram denunciados e presos. Da delegacia de polícia,
ligaram para dona Zefa, que me procurou dizendo que eu teria de
ir até a delegacia também, já que Alex era maior de idade e Lúcia
menor, e uma folha de cheque minha havia sido encontrada entre
as coisas deles. Eu não queria me envolver em confusão de
delegacia. Só faltava essa. Eu estava puto da vida com Alex por
ter me deixado em Salvador e fugido com a vagabunda da Lúcia
e ainda tinha de me sacrificar. Tentei convencer dona Zefa a levar
uma autorização minha para que ela pudesse pegar minha folha
de cheque na delegacia. Deu certo, não tive que viajar para
buscar o cheque. Ela o trouxe para mim e eu o tenho guardado
até hoje, como uma triste lembrança do ocorrido.
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Capítulo 10
Boate Banana República
Havia uma boate gay no Corredor da Vitória chamada “Banana
República”. Certa vez, tive vontade de ir até lá com Alex, para
dançar e me divertir. Como ele ainda não conhecia esse tipo de
ambiente, tive que fazer mil promessas para ele me
acompanhar. Resolvido o problema, partimos para a putaria.
Entramos e nos divertimos a noite inteira. Nessas horas, Alice
entrava em cena, pois era o lugar onde eu me sentia à
vontade. Se Alex sonhasse com metade das barbaridades que
cometi ali, terminaria comigo e nunca mais ia querer olhar em
minha cara. Alice era uma frequentadora assídua dos Dark
Rooms, ou Quartos Escuros, em bom português. Ali, ela se
liberava. Pegava na primeira pica ou no primeiro cu que
encontrava e aprontava todas. Enfiava a pica de alguém no cu
de outro alguém, botava gente pra chupar, fazia uma putaria
louca. Também se metia em brigas, já levou várias bordoadas
na cara e nas costas. Mas também deu pau em muita gente,
que até hoje deve sentir a dor do direito que Alice gosta de
desferir.
Isso me fez lembrar de um episódio que ocorreu no Cais
Dourado, uma casa de show em Salvador, quando um amigo
meu foi arrombado pelo cu. Ele estava bêbado e foi mijar.
Como demorou muito pra voltar, a turma resolveu ir atrás. Ao
chegarem lá, encontraram o coitado, que era ativo até então,
todo melado de bosta, desmaiado ao lado do vaso sanitário.
Uma cena digna de pena. Ele estava babando, a calça
baixada, uma camisinha enfiada no cu, cheia de esperma. Com
muito cuidado, os amigos retiraram aquele objeto nojento do cu
do viado, deram-lhe uns tapas, entremeados com água gelada
na cabeça para acordá-lo, e o levaram para casa. O coitado
chorava, dizia que nunca mais voltaria àquele local. Não deu
uma semana, o fogo bateu na porta do cu, e lá estava o viado
de novo, no meio da putaria. Nessa noite Alice fez arruaça.
Bateu em vários rapazes que ela achou suspeitos e correu pra
casa depois.
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Um cotidiano de extremos
Eu e Alex discutíamos muito, e ele nunca, ou quase nunca, me
respondia. Eu ficava ali falando sozinho, e isso me irritava
demais. Um dia, eu queria entrar no sanitário e ele não abria a
porta. Furioso, peguei um haltere e comecei a golpear a porta.
Bati tanto, que chamou a atenção do prédio inteiro. Acabei
quebrando a porta e entrando. E lá estava ele, impassível.
Sentado no vaso estava e sentado no vaso permaneceu, sem
pronunciar uma palavra sequer. Mesmo morrendo de raiva,
acabei ficando sem reação, já que ele me ignorava
completamente.
Por outro lado, Alex era um sujeito muito prestativo.
Estava sempre pronto para resolver os serviços de casa, como
trocar lâmpadas e botijão de gás. Era muito hábil nessas
tarefas. Até o piso do apartamento foi ele quem colocou. Eu
havia comprado o material e deixei para marcar um dia com o
pedreiro depois. Qual não foi minha surpresa quando, num belo
dia, cheguei em casa e deparei-me com o piso quase todo
colocado. Alex já tinha feito isso. Fiquei super contente.
Alex era assim no cotidiano, um doce paradoxo. Tinha o
poder de encantar e também de irritar, na mesma medida.
Alex e família
A mãe de Alex era uma simpatia. Conheci toda a família, que
me recebeu muito bem. Além da mãe, conheci as irmãs e o
irmão mais novo, que nasceu um tempo depois. Conheci
também os parentes que moravam em Juazeiro, quando fui
visitar uma tia dele, que estava doente e internada num
hospital da cidade.
Mas Alex não se dava muito bem com a família, e este
foi o motivo de sua saída de casa, rumo a Salvador, para tentar
a vida sozinho. Era o destino trazendo ele para mim. Estava
escrito: nossos caminhos se cruzariam e conviveríamos por
mais de dez anos, marcando para sempre a vida um do outro.
Juazeiro, prazer e decepção
Alex e o irmão mais novo nos acompanharam. Entramos no
carro e pegamos a estrada. No caminho, ainda dei carona a
dois policiais rodoviários. Com o intuito de provocá-los, pisei
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fundo o acelerador. Mas eles não me incomodaram. Apenas
me aconselharam a diminuir a velocidade quando eu passasse
em frente ao posto policial. Afinal, não ficaria bem para eles,
policiais, estarem dentro de um veículo que rodava a uma
velocidade muito superior à permitida para a via. Fiz o que me
pediram. Chegando a Juazeiro, seguimos para a casa da
família, e depois fomos visitar a tia de Alex no hospital. Ao vêla, realmente achei que a enferma não sairia viva daquela.
Meses depois, viria a saber que ela havia se recuperado e
voltara para casa.
Depois de sairmos do hospital, eu e Alex fomos dar
umas voltas para conhecer a cidade e arejar a cabeça.
Acabamos indo tomar banho no rio São Francisco. A água era
muito limpa, e ficamos num local cercado de muito mato e
pedras. Entramos no rio e Alex me agarrou, começou a me
beijar. O tesão nos dominou e fomos dar uma trepada em cima
de uma pedra enorme. Fiquei deitado na pedra quente
enquanto ele me enrabava na posição “frango assado”. Nesse
dia, ele chupou meu pau. Alex já tinha feito isso antes, quando
morávamos juntos no bairro Aquidabã, mas não era o habitual.
Estávamos tão enlouquecidos que não nos importamos com o
resto. Certamente, algumas pessoas viram a gente transando,
pois o local era caminho para os banhistas.
De volta à cidade, paramos num barzinho para tomar
umas cervejas. Eu e ele estávamos estremecidos há um bom
tempo, e aquela seria uma boa oportunidade de colocarmos a
conversa em dia. Falei em reatarmos e voltarmos a morar
juntos, entre outras coisas. E, para testar o quanto ele gostava
de mim, propus coisas como jogar o carro dentro do rio e não
dar queixa ao seguro (para não receber outro veículo),
abandonar o trabalho, vender o apartamento. Sugeri que nós
dois procurássemos um trabalho, quando a vida apertasse, que
fosse de balconista ou algo do gênero. Manifestei, ainda, meu
desejo de que, naquele momento, ele declarasse para a família
que me amava e que estava disposto a viver comigo. Alex ficou
de “pensar” no assunto, o que me deixou desconfiado de que
ele jamais faria o que eu estava pedindo, como de fato não o
fez. Decepcionado, comecei a tentar esquecê-lo. E, a partir de
então, comecei a procurar outras pessoas com quem eu
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pudesse me envolver, de modo a tirar Alex definitivamente da
minha vida.
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Capítulo 11
Alex, que de mim tudo levava
Alex nunca foi um modelo de virtude. Era dado a chantagens
da pior categoria. Roubava-me folhas de cheque e depois
pedia dinheiro para devolvê-las. Verdade que tudo isso
acontecia sempre depois das brigas que tínhamos, mas este
detalhe não o absolve. No final, eu sempre cedia e acabava lhe
dando o dinheiro. Sim, porque ficava com medo, já que ele se
dizia “bicho solto”, que, na gíria, significa pessoa do mal, ladrão
ou envolvido com marginais. Odiava-me por me sentir
amedrontado diante dele.
Essas chantagens eram tão desnecessárias. Sempre lhe
dei grana para comprar o que quisesse. Sempre tentei lhe
proporcionar o melhor. Saíamos muito, viajávamos, nos
divertíamos de várias maneiras. Apesar de tudo, do caráter de
Alex, das brigas e confusões – na maioria das vezes
provocadas por mim –, devo admitir que valeu a pena tê-lo
conhecido, valeu a pena termos convivido por todo esse tempo.
Sempre vale o amor.
Talvez o amor explique porque eu sempre cedia quando
ele me pedia dinheiro “emprestado”. Vivia me pedindo
empréstimo, por mais que eu o abastecesse de grana, como se
algum dia ele fosse devolver. Eu sabia que ele não tinha a
mínima condição de pagar de volta, mas mesmo assim davalhe o dinheiro. Argumentos não faltavam: era para comprar
comida, para construir o quarto dele, comprar roupas para as
filhas – sim, ele tinha filhas – e tantas outras “necessidades”.
Eu mais parecia seu doador universal. Ele ia me levando
tudo, material e emocional. Lembro que tinha um computador
de mesa em casa. Depois de uma das nossas muitas brigas,
ofereci-lhe o computador, para que ele fosse embora e me
deixasse em paz. Ele usou a máquina por um tempo, depois
vendeu-a para comprar comida e pagar contas, segundo
informou.
Também me levou a bicicleta. Era uma bike de 18
marchas, de segunda mão, que comprei em Pituaçu. Eu rodava
a cidade inteira com ela. Todos os dias, antes de ir para o
49

trabalho, eu ia até a Pituba, Itapoan ou Rio Vermelho
pedalando e voltava. À tarde, retornava do trabalho, ainda dava
mais umas boas pedaladas. Ia longe, muitas vezes visitava São
Tomé de Paripe, Paripe, Alto de Coutos e outros bairros ao
longo da Avenida Suburbana de bike. Houve um dia em que eu
saí de casa às 22 horas e fui até Dias D’Ávila, cidade de Alex,
pedalando. No dia seguinte, ao voltar para Salvador, Alex
tentou me acompanhar, mas só conseguiu chegar até à BR324, cerca de metade do caminho. Gostava muito da minha
bike. Mas, para variar, depois de mais uma briga, acabei
doando-a a Alex, para que ele fosse embora e me deixasse em
paz.
Não parou aí. Eu tinha um vídeo cassete, que quase
nunca era usado. Tirei-o num consórcio e, como eu nunca
alugava fitas para assistir, a máquina ficava o tempo todo
desligada. Certo dia, precisei viajar e deixei a chave de minha
casa com Alex. Quando voltei, ele tinha “levado” meu vídeo.
Fiquei furioso e fui conversar com ele. O atrevido ainda teve a
ousadia de dizer que tinha pego o equipamento para vender e
comprar maconha. Dei-lhe uma bronca enorme, e ele ficou
muito triste. Perguntou-me se eu iria perdoá-lo, jurou-me estar
arrependido do que tinha feito. Eu sabia que ele iria fazer de
novo, mas, tolo que era, fingi acreditar na “sinceridade” dele.
Deixei pra lá, como sempre. Sempre deixava pra lá, como se
estivesse adiando a minha sentença, que viria um dia.
A bunda de Lúcia no piso do apartamento
Cuidei de Alex quando ele pegou uma doença venérea, que lhe
fez uma ferida enorme na virilha, próximo ao pênis e ao saco.
Levei-o ao médico, comprei os remédios e tratei dele com todo
o desvelo. Nesse período, a gente não podia ter relações
sexuais. Mas, quando ele já estava ficando melhor, começou a
marcar com Lúcia, sua namorada e minha vizinha. Ela dava
batidas na parede, que era um sinal combinado entre eles.
Nesse dia, notei que Alex pegou as chaves de um apartamento
que tinha no Edifício Andrômeda e saiu. Segui-o e vi a janela
do apartamento aberta. Quando ele voltou, fiquei escondido
para ver quem vinha com ele. Percebi que Lúcia vinha na
frente e ele seguia de longe, disfarçando. Quando Alex chegou
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em casa, fiz-lhe várias perguntas, mas ele negou todas. Fui até
o apartamento e observei que o piso espelhava a marca da
bunda da namorada dele. Fiquei muito triste, chateado. Sentiame duplamente traído: pelo sexo que ele fez com ela e por ele
ter me mentido. Achei por bem fingir que não sabia de nada,
engolir tudo calado, e continuar minha vida, apesar de sofrer
muito com tudo aquilo. Depois de ter me desdobrado para
cuidar de sua doença venérea, recebo este golpe como
recompensa. Não foi Lúcia quem aguentou seus gemidos e
suas dores. Era eu o enfermeiro, o acompanhante, o anjo da
guarda. Para Lúcia só o bônus. Alex era covarde para doenças
e dores, talvez ela nem soubesse deste seu lado. Até para
fazer um canal no dente, precisei acompanhá-lo e ficar dentro
do consultório dentário, segurando sua mão. Chegava a ser um
paradoxo eu ali amparando alguém que sempre se dizia
valente e corajoso no papel de um covarde medroso.
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Capítulo 12
Ilê Ayê, com Lúcia, José e Alex
Aconteceu em 1993. Eu, Alex, José e Lúcia nos inscrevemos
para participar dos ensaios do grupo Ilê Ayê, no forte do Santo
Antônio, todas as quartas e sábados. Eu tocava bumbo e
surdo, e os ensaios duravam a noite inteira. Era muito divertido,
mas eu não aguentava, pois, no dia seguinte aos ensaios de
quarta, eu tinha que acordar cedo para trabalhar. Aos sábados
era uma maravilha, o descompromisso com o dia seguinte é
sempre um bálsamo. Mas, no final, acabamos desistindo dos
ensaios. De qualquer modo, ficaram gravados na memória
esses momentos, onde fomos felizes dançando, cantando,
sentindo Salvador pulsar dentro de nós a cada batuque.
Mistérios fotográficos no Cemitério de Ilhéus
Eu e Alex viajávamos muito para Ilhéus. Em duas
oportunidades, não sei por quê, ele quis ir até o cemitério. E lá
fomos nós para a Mansão dos Mortos. Tiramos fotos e fomos
olhar o ossuário. Alex pediu para ser fotografado com um
crânio na mão... Na segunda visita, também tiramos fotos, e
aconteceu algo intrigante, que só fomos perceber um tempo
depois, quando separávamos as fotos dele das minhas.
Embora as fotos tivessem sido tiradas em anos diferentes, a
pose que ele fez e o túmulo visitado foram os mesmos nas
duas ocasiões. Mistérios que nao se explicam.
Quando Alex bebeu em Aiquara para evitar uma garota
Quase toda semana, ou pelo menos de quinze em quinze dias,
viajávamos para Aiquara, onde moravam alguns amigos meus.
Nas festas de Natal, Ano Novo e São João, entre outras, era
praticamente certa a nossa presença lá. Em uma dessas
viagens, uma garota que morava lá cismou de ficar a fim de
Alex, para meu desassossego. A menina queria porque queria
namorar com ele. Por respeito a mim e para resistir à tentação,
Alex enchia a cara para ficar bêbado, e, consequentemente,
impedido de dar atenção à garota. Esta passagem marcou
muito o nosso relacionamento. Senti, naquela atitude, que Alex
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realmente gostava de mim. Gostava de mim a ponto de
renunciar a um sentimento natural (de homem por mulher), só
para não me magoar.
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Capítulo 13
Circulando em Sampa – um roteiro de promiscuidades
Minha relação com Alex nunca foi de paz. Para variar, tive uma
briga feia com ele. Ofendi e fui ofendido. Saí puto da vida,
decidido a me vingar. Então, fiz uma longa viagem. Aqui um
pouco do que fiz nessa aventura em São Paulo.
Peguei um ônibus até a estação Santa Cruz do Metrô.
Dali, peguei o metrô e saltei na Estação Sé. Passei pela
catedral da Sé, a praça da Sé, a avenida São João e locais
adjacentes. Fui a um cinema pornô na avenida São João. O
cinema era cheio de travestis, algumas vestidas com roupas
femininas e outras completamente peladas, caminhando por
entre as poltronas e pelos corredores, atacando os homens,
gritando alto, entrando e saindo dos sanitários, abrindo as
portas das privadas para ver quem estava dando o cu, ou
pulando por sobre as portas que não podiam abrir. Tinha
travesti de peruca, de tamanco, de calcinha, de peitos
enormes, de bundas descomunais, travecos de todo tipo.
Depois de passar umas duas horas lá dentro, aconteceu um
enorme tumulto no cinema. Entraram policiais militares,
armados até os dentes. Foi uma correria louca. Eu não
entendia nada. Tinha um monte de gente trepando na
escuridão, encostada nas paredes. Correram todos para as
poltronas e ficaram quietos. Eu, que estava circulando pelo
cinema, corri e me sentei também. Aí começou a “revista”. Os
policiais colocaram as pessoas em fila e começaram a procurar
por drogas, armas etc. As travestis sumiram todas. Em questão
de minutos, todas viraram homens. Depois que os policiais
foram embora, o clima voltou ao “normal”: gente dando o cu,
gente chupando pica, as travestis ressuscitaram e a putaria
voltou a reinar. Eu, claro, no meio de tudo aquilo, achando
maravilhoso. Dei meu cu para mais de cinco machos nesse dia.
Cenas hilárias eu presenciei. Uma delas foi um gay com
as calças arreadas, na última fileira de cadeiras, de pé, com o
cu aberto, rebolando. Todo mundo olhava e comentava. Eu
parei para observar. A cada cinco minutos chegava um homem
com pica dura, enterrava no cu do viado, sem camisinha e fodia
sem parar, até gozar. Eu dava uma volta e o gay ficava lá, de
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plantão. Daí a pouco chegava outro cara e a cena recomeçava.
Aguardei ali, estupefato, por mais de quarenta minutos, até me
cansar daquele espetáculo patético. Eu não acreditava como
era possível que homens maduros, adultos, fizessem sexo sem
camisinha com um desconhecido, num cinema da vida.
Outra cena que me chamou atenção foi a de um senhor,
de seus sessenta anos, trepando com três rapazes jovens. Eles
fodiam feito animais. Ao final, o velho não aguentou e
desmaiou. Caiu no meio dos homens, que saíram em seguida.
O velhote ficou lá, prostrado, com a dentadura jogada junto do
rosto, numa poça de baba. As pessoas passavam, olhavam e
seguiam em frente, circulando pelos corredores de cadeiras,
olhos atentos a qualquer sinal de uma pica dura balançando na
direção delas.
De volta a Alex – laços e nós de família
Um dia, presenciei uma briga feia entre Alex e o padrasto, que
tinha falado que ele era gay, já que saía e tinha caso com um
gay – eu, no caso. Alex partiu furioso para cima do cara, a briga
foi feia. A mãe, as irmãs e eu interferimos, tentando evitar o
pior. Acabei com uma raladura no braço. No final, Alex chorou
muito. Dizia que a família não gostava nem dele nem de mim, e
que eu era o único pai que ele tinha, já que propus adotá-lo
quando o conheci. Aquilo me comoveu. Não sabia da grande
importância que tinha em sua vida, já que Alex nunca dizia o
que sentia por mim. Seja lá qual fosse o seu sentimento, ficou
em mim a certeza de que nossa ligação era sólida, duradoura.
Nem sei dizer, neste exato momento, quando ele está
casado e já com três filhas, se esse romance terminou, de fato.
Afinal, nenhum de nós dois colocou um ponto final em nosso
caso de amor.
Alex construiu uma pequena casa de um quarto, uma
cozinha e uma sala, nos fundos da casa da mãe dele, onde foi
morar com a mulher e as filhas. Na minha memória eu apaguei
qualquer lembrança do relacionamento deles, pois o amor e o
carinho que rolavam me agredia. Mas eu não podia negar a
realidade pra sempre. Ainda mais que Alex ficava me pedindo
ajuda e me convencendo a ajudá-lo através de beijos, carinhos
e noitadas inesquecíveis de sexo... Eu o ajudei na construção,
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doando dinheiro para comprar o material. O engraçado de tudo
isso é que, mesmo morando com Lúcia, eu sempre ia – como
ainda vou – à casa dele procurá-lo. Quando ele não se
encontrava em casa, eu deixava recado com a mulher, ou
ficava esperando ele chegar.
Orgias, meia-nove e mamadas
Quando morávamos na Baixa do Fiscal, senti, uma vez, ele dar
uma mamada rapidinha em mim, mas não tive certeza. Certeza
mesmo tive quando aconteceu em Juazeiro, no momento em
que trepamos na montanha de pedra, junto ao Rio São
Francisco. Ali, sim, foi uma mamada de respeito.
O meia-nove eu só consegui convencê-lo a fazer, depois
de passarmos muitos anos juntos. Depois, ele confessou que
sempre teve vontade de fazer isso, e que não fez porque eu
nunca tinha pedido. Desse dia em diante, sempre que nos
encontrávamos para namorar, a gente passou a explorar essa
posição. Quando Alex já estava acostumado com a coisa,
propus que fizéssemos sexo com outro cara ativo, os dois me
comendo e nós dois, eu e Alex, mamando o cara. A princípio,
ele recusou mas, depois de que eu tanto insisti, acabamos
marcando com um cara, com quem eu já curtia há muito tempo:
Beto, um moreno gostoso, dotado de uma pica bem grossa de
20cm. No dia em que nos encontramos, Alex me chamou no
quarto e disse que queria desistir de fazer aquilo. Percebi que
ele estava inibido demais, e disse-lhe que só faria se tivesse
vontade. Começamos a namorar, para que ele ficasse mais
relaxado e excitado. Propus, então, que chamássemos Beto,
para que ele colocasse o cacete sobre nossos rostos quando
estivéssemos nos beijando. Deixei claro que, caso ele, Alex,
não se sentisse à vontade, não precisaria mamar o cacete do
cara. Chamei Beto e falei que ele fosse insistente na hora de
botar Alex para mamar a vara dele, explicando-lhe que o cara
nunca havia mamado o pau de outro macho, e que aquela
seria uma experiência única e difícil para ele. Assim fizemos.
Quando estávamos nos beijando, deitados no chão, Beto
entrou, já de caceta dura. Esfregou a chibata em meu nariz,
comecei a mamar aquele caralho enorme. Depois beijei a boca
de Alex, para ele sentir o sabor do pau de outro macho. Em
56

seguida, peguei o pauzão de Beto e botei na boca de Alex, que
mamou gostosamente. Ficamos chupando o pau do cara por
muito tempo, mais de meia hora. Alex adorou aquela sensação,
que dá um frio na barriga. Uma sensação de medo, calafrio e
outros efeitos. Nesse dia, gozamos muito gostoso. Alex e Beto
me comeram; eu ficava mamando um enquanto era enrabado
pelo outro. Depois o inverso, Alex me mamava enquanto Beto
me enrabava. Trepamos muito nesse dia. Foi uma delícia.
Na segunda orgia, trouxe Beto e Valnei, seu primo, que
também tinha um cacete enorme e duro como pedra. Foi
delicioso, botei Alex para mamar o cacete dos dois. Alex gozou
feito louco, engolindo o pau dos caras. Adorou tudo. A foda
com Beto e Valnei repetiu-se várias vezes. Sempre que eu
marcava com os caras, ia buscar Alex para participar da
sacanagem.
A terceira vez que Alex mamou um cacete de macho foi
quando convidei Carlos, um moreno de 1,85cm, 22cm de
cacete super grosso e maravilhosamente gostoso. Várias vezes
eu gozo só em pensar na pica do cara. Alex ficou extasiado
quando viu o tamanho daquela rola. Mamava feito um louco,
tentava enfiar o pau inteiro na boca, mas era impossível. Carlos
ficou louco para foder o cu de Alex, que recusou pois nunca
tinha dado o cu a ninguém e morria de medo da dor. Dei eu o
cu para Carlos, com prazer, enquanto Alex mamava meu pau.
Depois dessa experiência, Alex não parava de comentar sobre
o pau do cara, estava louco para encontrá-lo novamente,
apaixonou-se por aquele cacete. Marquei outras vezes para a
gente foder, e era uma loucura. Alex agarrava o cacete do cara
e não soltava mais. Ficou viciado em mamar pau de macho.
Trataria de marcar novos encontros. Adorava ver Alex se
deliciando com uma pica enorme na boca. Adorava observá-lo
se acabando em cima de uma rola grande, grossa e gostosa.
Passados quase seis meses dessa experiência, resolvi
convidar Alex para mamar mais uma pica. Na época, eu estava
namorando Fabrício, um rapaz de vinte anos, com 22cm de
pica. Moreno, 1,80cm, gostoso e fogoso. Falei antes com Alex
sobre o cara, e ele ficou curioso em conhecê-lo. Depois, liguei
para Fabrício e disse que tinha um amigo que nunca tinha
chupado a pica de outro macho e que gostaria de
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experimentar. Inicialmente, Fabrício não se interessou muito
pelo assunto. Mas insisti até convencê-lo a aceitar. Marcamos
o dia e o horário.
Quando chegamos ao apartamento, comecei a namorar
Fabrício, chupando-lhe a língua e pegando na pica dele,
deixando-o bem excitado. Alex aguardava no quarto ao lado.
Como combinado, após alguns minutos, Alex entrou e se
aproximou da gente. Peguei a mão dele e botei-a na pica de
Fabrício. Depois, pressionei sua cabeça para baixo, fazendo
com que ele começasse a mamar o pau do cara. E Alex
mamou gostosamente, engolindo o cacete inteiro. Eu
perguntava a Fabrício se o cara estava mamando gostoso, e
ele respondia que sim. Habilidoso que sou, eu pedia para ele
empurrar o cacete na boca do cara, para que ele sentisse mais
tesão e mamasse com mais gosto. Eu e Fabrício nos
beijávamos enquanto Alex matava a vontade de sentir uma
pica grossa e grande na boca, engolindo o pau do cara com
uma gulodice animal. Em seguida, Alex começou a me penetrar
e chupar o pau de Fabrício ao mesmo tempo. Ficamos
transando por mais de uma hora, até que Alex gozou dentro de
mim e Fabrício encheu a boca de Alex de gala quente, que
engoliu tudo.
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Capítulo 14
Uma breve lição de moral
Por muitos anos, morei num prédio antigo, que ficava na
Ladeira da Toca da Onça, entre o Largo das Sete Portas e o
Barbalho. Era um prédio abandonado, mal cuidado e cheio de
problemas com elevador, água e tantos outros. Meu
apartamento dava para a rua. E eu ficava na janela olhando
para o telefone público que havia em frente. Ligava e
observava quem iria atender. Quando era mulher ou pessoas
que não me agradavam, eu desligava antes. Mas quando era
um homem ou um rapaz atraente, eu continuava a conversa e
convidava o sujeito para subir ao meu apartamento. Trepei com
muita gente, valendo-me desse recurso. Um dia, subiu um
rapaz muito bonito e gostoso. Sentamo-nos no chão da sala e
começamos a conversar. Vi logo que ele não estava a fim de
trepar. A visita não foi longa, porém teve sua importância.
Antes de partir, o rapaz parou no corredor externo e me
perguntou se eu não tinha medo. Inocentemente, perguntei:
“medo de quê?”. Ele sorriu e se foi... Logo compreendi o que
ele queria dizer com aquela pergunta: era arriscado convidar
pessoas completamente estranhas para entrar em minha casa,
era arriscado eu me expor daquele jeito. Fiquei sem graça e,
desde então, comecei a selecionar melhor meus “visitantes”.
Ivo
Conheci Ivo em 1993, através de um anúncio que coloquei num
jornal da cidade, procurando amigos. Na época, não existia
internet, celular, nada. Mas a empresa telefônica inventou um
tal de “telefone virtual”. O assinante recebia um número de
telefone. Quem ligava ouvia uma gravação e deixava recados.
Isto porque uma linha fixa era muito cara e costumava ser
negociada no mercado negro, já que não havia linhas
disponíveis para todo mundo. Como eu não podia comprar uma
normal, comprei uma virtual mesmo. Era este número que eu
anunciava nos jornais. Depois gastava tempo e dinheiro com
cartão telefônico nos orelhões para ouvir as mensagens. A
maioria das ligações não tinha mensagem gravada. As pessoas
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preferiam falar com alguém ao vivo, e outras diziam que
ligariam mais tarde, acreditando que aquele fosse um telefone
convencional com secretária eletrônica. Poucas deixavam um
número de contato, quando muito marcavam um encontro em
lugar e horário inviáveis para mim. Daí, eu perdia “potenciais
clientes” ou a chance de encontrar o amor de minha vida. Ivo
foi um dos raros que deixaram mensagem com número para
retorno. Liguei e logo marquei um encontro, para não perder
tempo.
Ele trabalhava numa casa no bairro Luís Anselmo, perto
da Sete Portas, onde eu morava. Na época, Ivo tinha dezoito
anos. Nós nos encontramos e fizemos sexo. Não gozamos
porque ele tinha o pau muito grande e pouca experiência em
sexo com homens. Gostava do rapaz, mas senti nele uma
“mulher”, e fiquei desinteressado em continuar nosso caso. Ele
se apaixonou por mim, infelizmente. Todos os dias, saía do
bairro onde morava para ir ao Campo Grande comprar doces,
pães e outras guloseimas para mim. Mas nada me convencia a
ficar com ele. Um belo dia, fomos à festa do Bonfim, na Ribeira,
e ficamos numa barraca de entendidos. O pessoal dava beijo
na boca sem medo de ser visto. Lá um cara se interessou por
ele, e os dois acabaram se beijando muito. Eu não me importei,
já que não estava apaixonado. Mas ele, sim, estava
apaixonado por mim e beijou o cara só para me fazer ciúmes.
Depois disso, no carnaval do ano seguinte, ele acabou
conhecendo Nerivaldo e ficaram juntos por mais de dez anos.
Como nem tudo é perfeito, em 2007, terminaram e cada um
seguiu seu rumo. Hoje não sei o que é feito dele.
Hélio
Conheci Hélio também em 1993, quando fui morar em
Salvador. Era um garoto franzino, bem magro. Parecia até que
era doente; alto, mas tão magrinho, que dava pena. Sempre
nos encontrávamos no elevador. Eu morava no 6º andar e ele
morava no 4º, ou coisa assim. Eu ficava olhando para ele, com
vontade de pegar naquele volume protuberante entre suas
pernas. Mas não trocávamos uma palavra, mesmo quando
estávamos a sós no elevador. Certo dia, justo quando eu
estava em casa sozinho, pensando nele, imaginando-o ali na
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minha porta, eu atendendo, convidando-o a entrar e fazermos
sexo, a campainha toca. Era ele. Quando olhei pelo olho
mágico, fiquei trêmulo, nervoso, não esperava que meu sonho
se realizasse tão rapidamente. Abri a porta e perguntei ao
rapaz o que desejava. Ele apenas me entregou um folheto da
escola da mãe e saiu para continuar a entrega em outros
apartamentos. Fiquei do lado de fora, olhando pra ele, que
também me olhava. Depois de percorrer os outros
apartamentos, ele voltou à minha porta e perguntou o que era
que eu estava olhando. Disse que queria falar com ele em
outra oportunidade, pedi-lhe que voltasse à minha casa. Ele
quis saber para que deveria vir até minha casa, e eu respondi
que seria para “conversarmos”. O rapaz respondeu que não
viria. Mas, daí a alguns dias, ele apareceu e a gente transou.
Seu pau era enorme, gostoso, meio fino, mas ele era muito
fogoso e fazia sexo com um desejo enorme. Desse dia em
diante, Hélio começou a frequentar minha casa toda semana.
Um dia, a gente transou na área comum do andar, atrás de
uma escada. Nessa ocasião, ele me deu um beijo na boca
enquanto transávamos. Ficamos nos encontrando por muito
tempo, até que me mudei do prédio e paramos de nos ver. Seu
fogo era tanto que até no meu trabalho ele foi me visitar, uma
vez, e acabamos transando dentro do sanitário. Hélio acabou
ficando de “caso” com um cara branquinho, mais velho que ele.
Com isso, nossa amizade foi se perdendo, pois, toda vez que a
gente se encontrava, o “caso” dele estava junto. Era um sujeito
grudento, ciumento, um porre. Andava sempre de cara feia,
como se quisesse espantar todos os que dele se aproximavam.
Anelson
Nesse mesmo ano, conheci Anelson. Tal como aconteceu com
Ivo, foi também através de um anúncio que publiquei num
jornal. Ele me ligou e marcamos na Estação da Lapa, em frente
ao Shopping Piedade. Cheguei no horário marcado, e lá estava
ele à minha espera. Um cara magrinho, alto, negro.
Exatamente como me descrevera ao telefone, e exatamente o
que eu procurava.
Gostei dele e ele de mim. Fomos para minha casa, onde
fizemos sexo várias vezes. Continuamos a nos encontrar. Num
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belo dia, ele foi dormir lá em casa. Acordou bem cedo e levou
meu tênis novo. E não poderia ter sido mesmo outra pessoa, já
que ele foi o único a entrar em minha casa. Depois deste
lamentável episódio, nos encontramos e eu não perdi a
oportunidade de dar-lhe uma bronca muito feia. Ele ficou
calado e nada me respondeu.
Acabamos ficando por muito tempo, até que ele resolveu
vir morar comigo. Eu não estava muito certo de que queria um
compromisso com Anelson, mas também nada fiz para impedilo de se mudar para minha casa. Foi assim: um dia, ele me
convidou para ir até sua casa, dizendo que tinha uma surpresa
para mim. Era um quartinho próximo ao Largo do Tanque,
apertado e muito úmido, cheio de tralhas. A surpresa era que
ele estava arrumando as coisas para vir morar comigo. Eu não
tive coragem de me opor, e ainda o ajudei a arrumar as coisas.
Joguei vários de seus pertences no lixo, principalmente os que
estavam mofados ou muito sujos. Ele protestava, mas eu
acabei vencendo.
Ficamos juntos por uns quatro meses, depois terminei
tudo. Anelson não aceitou bem. Estava obcecado por mim a tal
ponto que começou a ligar me ameaçando de morte. Anos
depois, acabou me confessando que, nessa ocasião, estava
resolvido a pegar o revólver do irmão para me matar, mas que
acabou desistindo da ideia.
Anelson progrediu muito depois que me conheceu. Dei a
ele muitos conselhos, na tentativa de convencê-lo a estudar,
investir em saúde, educação e cultura. E ele parece ter me
ouvido. Hoje é um cara bem-sucedido, tem seu próprio
apartamento, carro e uma vida razoável.
Já bem depois, Anelson pediu para dormir em minha
casa, alegando que precisava fazer uns exames no centro da
cidade e que, se dormisse em Cajazeiras, onde morava,
chegaria atrasado. Concordei. Nessa noite, ele me contou
muita coisa sobre sua vida. A conversa foi longa, fomos dormir
bem tarde. Na hora de nos recolhermos, peguei um colchonete
e o estendi na sala, um pouco distante do meu colchão. Notei
que ele ficou decepcionado, pela expressão em seu rosto.
Acredito que ele estava sonhando com uma noite de sexo
62

comigo. Ao ver a cama pronta, ele me perguntou, após eu ter
apagado a luz:
- Não quer vir dormir aqui comigo?
- Obrigado. Não estou a fim.
- Vem ver uma coisa aqui...
Fiz de conta que não ouvi, dei boa noite e dormimos. No dia
seguinte, ele foi para o tal exame e nunca mais me procurou.
“Alex, aqui é Raimundo”
A Alice que “baixava” em mim não tinha limites na busca por
sexo. Nessa época eu deixava o número do telefone por todo
canto, sempre assinando com o nome “Alex”. Quando chegava
em casa me aboletava ao lado da secretária eletrônica e ficava
ouvindo os recados. Entre os pretendentes, havia um tal de
Raimundo, de Paripe, que ligava dezenas de vezes por dia.
Para este a Alice nunca ligava de volta, pois supunha ser um
senhor de seus cinquenta anos de idade, e a mona incorporada
só gostava de meninos entre dezoito e vinte anos. Apaixonado
por uma figura virtual, Raimundo não parava de ligar e dizer
“Alex, aqui é Raimundo”. Esta frase até hoje ecoa nos ouvidos
sensíveis de Alice. A pobre Alice ficou tão traumatizada que
nunca quis namorar alguém com esse nome. Ainda bem que
eu não vivo o tempo todo incorporado, senão seria insuportável
ser “Alice” em tempo integral.
Outra ligação que ficou marcada na mente de Alice foi a
de uma travesti, também de Paripe, que ficava horas
conversando com a biba. A traveca deixou-lhe a lição na mais
forte mensagem dessa época de anúncios: “Os homens só
ligam quando estão a fim de transar. Aí, querem encontrar a
biba de qualquer jeito, a qualquer hora e sob qualquer
condição. Passado o fogo, nunca mais ligam, nem querem
saber se a bicha tá viva ou se já foi para o inferno”.
Por essas e outras, a Alice roda até hoje à procura do
bofe encantado, ou da biba encantada... Por falar em traveca,
cabe contar aqui um episódio que ocorreu com uma biba,
amiga minha, que era crente e vivia em conflito. Nos finais de
semana, junto à família, se jogava no chão, fazendo mil e um
votos, pedindo perdão pelos pecados. Na semana seguinte,
saía comigo para caçar homens. Numa dessas caçadas, fomos
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parar em Aracaju em pleno mês de São João. Como a festa
junina é uma das mais tradicionais naquela cidade, não faltou
trio tocando forró por todo lado. Curtindo e olhando a farra,
havia muita gente, homens e mulheres. Minha amiga, com seus
“zoins veeeeerdes”, ficava mirando pra todo lado, tentando
achar um macho pra comer. Daí soltou esta pérola:
- Viado, aqui tá cheio de travesti, não temos chance com
os moleques...
Eu morri de rir, pois olhei para todos os lados e não vi
nada do que minha amiga falou. O que tinha era bastante
mulheres e homens. Como as fisionomias da mulherada de
Sergipe são diferentes das mulheres da Bahia, a bibinha se
confundiu achando que as mulheres eram travecas. Passado o
susto, nós dois começamos a colecionar machos. Pegamos
uns cinco de vez e fomos foder nas praias da cidade. Foram
fodas inesquecíveis, comparáveis às que tivemos na Juerana,
em Ilhéus, no meio do mato, com mais de seis moleques
roludos. Naquela oportunidade, eu demonstrei que se
transasse sem camisinha não passava cheque. Era uma
técnica aprendida com um gay japonês, que eu nunca ensinei a
ninguém.
Eu era fogo. Tanto em Ilhéus como em Salvador e
Aracaju, eu pegava uns três machos e ia trepar atrás dos
outdoors. Do lugar onde ficávamos dava pra todo mundo ver as
seis ou oito pernas se movimentando, em performances que
denunciavam o que ali se passava. Sorte minha que nunca
ligaram para a polícia. Só por isso escapei de tomar um ou
mais processos por atentado violento ao pudor. Mas para quem
já havia dado o cu em todos os sanitários da cidade, seja nas
estações de ônibus, lojas de departamento, delegacias ou
tribunais, transar atrás de outdoors não era nada estranho.
Outra viagem estranha foi a Exu, sertão de Pernambuco.
Foram mais de vinte horas num ônibus que pulava e sacolejava
em meio à poeira e a um calor insuportável. Chegando ao meu
destino, eu descobri que o moleque que me esperava era a
puta de todos os homens da cidade. Para não perder tempo,
fiquei um final de semana com a bicha e aproveitei para comer
os machos dela, além de encher a pança de pé de bode cozido
com cuscuz. Só assim para aguentar o sol escaldante, o
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ataque de moscas, a água regrada, os raros banhos de cuia e
o martírio da viagem de volta a Salvador. De Exu só ficou a
saudade do museu Luiz Gonzaga e das picas dos moleques da
cidade. Nunca mais eu voltei nem liguei para a mona, que ficou
apaixonada e perdida no mato até o dia do Juízo Final.
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Capítulo 15
Cines pornôs em Salvador
Minha jornada pelos cinemas pornôs de Salvador foi extensa. A
maioria deles estava caindo aos pedaços, em decadência total.
O Jandaia, o Pax e o Tupi, na Baixa dos Sapateiros; o Astor e
o Liceu na Cidade Alta. Em outros cinemas, como o Excelsior,
o Art 1 e Art 2, Iguatemi 1, Iguatemi 2, Iguatemi 3, Barra 1,
Barra 2, o Bahia, o Tamoio, o Glauber Rocha, que não eram
pornôs, a putaria também rolava solta. Lembro-me de muitas
cenas de sexo no Jandaia e no Pax, que eram frequentados
por travestis e por bichas, além de caçadores de viados. Os
cinemas eram sujos, imundos, mal cheirosos. O mais
organizado de todos os cines da Baixa dos Sapateiros era o
Tupi, que sobrevive até hoje. Os chamados cines comuns Bahia, Art 1 e 2, Glauber Rocha e Excelsior - foram fechados.
O cine Liceu também fechou. Daquela época, restam apenas o
Astor e o Tupi, declaradamente pornôs. O Tamoio não era
pornô, mas a putaria rolou legal ali, até ser comprado por uma
igreja e se transformar em “templo”.
No cine Tupi, encontrei um cara com uma pica tão
grande que me deixou assustado. A rola devia medir uns 25cm.
Eu bem que tentei dar o cu a ele, mas não aguentei de dor e
parei. E ainda tinha essa: o pau do sujeito não ficava
completamente duro. Ele tinha que ficar segurando bem firme
para tentar mantê-lo ereto. A figura costumava se vestir com a
camisa de um time de futebol. Depois de mais de um ano,
encontrei-o pelas ruas do Pelourinho. Ele me reconheceu,
conversamos e nos despedimos. Até que deu vontade de
repetir a dose. Mas foder com pica mole era o fim da picada.
Preferi me “perder” dele.
Leite Ninho
Eu, a Alice, não ia ao cinema para ver filmes. Tirava semanas
inteiras para circular pelos cinemas da cidade, sim, mas para
dar e comer cu, chupar pica e botar viado para mamar no meu
pauzão. Afinal, eu era uma biba muito bem servida de pica.
Não tinha ninguém que visse aquela chibatona e não sentisse
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vontade de sentar, de ser completamente arrombado. No cine
Tupi eu conheci “Lata de Leite Ninho”, um rapaz que morava
na Boca do Rio. O homem tinha uma pica de uns 19cm de
tamanho. O diâmetro, porém, era quase o de uma lata de leite.
Ninguém conseguiria dar o cu para ele sem ser completamente
destroçado. Nessa hora eu não era Alice de arriscar minhas
últimas pregas. Então apenas dei umas chupadas e comi o cu
do cara. Ele era hétero, mas aceitou experimentar o inusitado.
Ficou de quatro e foi atochado. Pagou mais de mil reais pela
foda e ainda queria mais. Do cinema, eu passei a atendê-lo na
casa dele. Foram meses de brincadeiras inocentes. Ninguém
jamais poderia saber que o rapaz dava o chicote. Se tal
acontecesse, a reputação do rapaz entre os amigos poderia
cair por terra. Eu era um túmulo e muito discreto. Nas idas e
vindas ao bairro Boca do Rio, entretanto, eu conheci Sérgio,
um picudo do bairro Stiep. O cara tinha um pau de uns 35cm.
Jamais foi visto outro igual. Eu brincava de tomar sorvete no
pau. Comprava leite condensado e levava para as peraltices.
Lambia, lambia, deixava o homem a ponto de bala e depois
atacava enfiando a pica no cu dele. O cara dava pulos de dor,
mas aceitava receber minha pica inteira no rabo.

67

Capítulo 16
Pegação em Salvador
Um dos principais pontos de cassação de Salvador fica na
praia de Jardim de Alah. Ali a putaria rola solta. Há um paredão
de pedra, junto ao mar, onde as pessoas podem ficar à
vontade, sem serem percebidas. Já estive algumas vezes ali.
E, em todas as minhas idas a essa praia, encontrei um macho
a fim de foder. Lembro-me de um dia em que eu estava com o
amigo Fernoldo pistando por ali, quando apareceu um cara de
bicicleta. Fiquei meio assustado, pois ele tinha uma aparência
de Elza (ladrão, na gíria gay). O sujeito ficou criticando a
atitude das bichas, dizendo que não achava certo os caras
ficarem ali chupando pica e dando o cu, que daria porrada se
alguma bicha viesse conversar com ele, coisa do tipo.
Obviamente, eu não tinha o que dizer, pois também estava ali
para chupar pica e dar o cu. Depois de conversar bastante,
finalmente me abordou sobre a questão do sexo, perguntando
se eu também fazia o que os caras dali faziam. Respondi
prontamente que sim e ele me pediu para segui-lo até um local
discreto, na própria praia. Fiquei com medo, o coração
disparou, mas acabei seguindo o cara até um canto embaixo
da passarela do Costa Azul. Ali, ele tirou seu imenso cacete
moreno para fora e me pediu para mamá-lo. Colocou a bicicleta
deitada na areia e sentou-se ao lado dela. Eu fiquei com receio
de que alguém passasse pela calçada e visse aquela cena,
mas não pude resistir àquele imenso pênis latejante, me
convidando a chupá-lo. Mamei o pau do sujeito por vários
minutos, depois ele pediu que eu abaixasse meu short e
virasse para ele. Obedeci, e ele começou a me enrabar. Eu
gemia de tesão, de dor, e ao mesmo tempo olhava para todos
os lados com medo de aparecer alguém. Trepamos por mais
de meia hora, quando eu gozei e ele encheu meu cu de
esperma quente. Alguns minutos depois de gozar, ele tirou a
pica de dentro de mim, eu me limpei e saí rapidamente do
local. Nunca mais o encontrei.
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Carnaval
Desde que passei a morar em Salvador, fui a vários carnavais.
Sempre gostei de entrar no meio da muvuca, acompanhar o trio
no meio da multidão. No entanto, de uns tempos para cá, isso
tem se tornado raro, já que estou mais precavido e com medo
da violência que vem crescendo no meio dessas festas. O que
sempre gostei de fazer durante estas festas populares,
incluindo Conceição da Praia, Bonfim, festa de Yemanjá e
outras, era foder muito. Sempre há muita gente querendo
trepar, umas querem dar o cu e outras querem comer um. Eu
sempre fui do primeiro time, ou seja, sempre quis dar o cu
nessas ocasiões. Nas festas da Conceição e no Carnaval as
oportunidades são muitas. Lembro-me que na Praça Castro
Alves, antigamente, era uma beleza! Os machos iam fazer xixi
atrás da estátua e ficavam exibindo os cacetes imensos e
duros. Muitas vezes, eu ficava sentado no muro, só olhando os
caras mijarem. Eles percebiam e ficavam sacudindo e exibindo
o cacete. Eu sorria, eles davam um sorriso meio maroto e
chamavam com a cabeça. Dali em diante era só alegria. Saía
para uma rua deserta do bairro Comércio e a fodança era muito
legal. Até tive casos com rapazes que conheci nessas
circunstâncias. Hoje em dia, isso está ficando cada vez mais
escasso, já que a prefeitura está colocando cápsulas
(sanitários químicos) em todo o circuito das festas populares,
impedindo, com isso, que os machos possam se exibir. Que
judiação!
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Capítulo 17
Jasiélio e outros namorados
Conheci Jasiélio como conheci tantos outros: através de um
anúncio que publiquei num jornal de grande circulação da
cidade. A gente se falou por telefone, percebi que era o tipo de
pessoa que eu procurava. E ele concordou que eu era também
alguém que se encaixava no perfil que buscava. Marcamos um
encontro no bairro Luís Anselmo, onde ele morava. Gostei de
Jasiélio logo que o conheci. Um moreno alto, magro, bonito e
discreto. Terminamos a noite na minha casa, onde nos
beijamos, fizemos sexo e acertamos um novo encontro. Os
pais dele moravam em São Marcos. Jasiélio sempre me falava
da dificuldade em ser aceito pela família. Contou-me que os
pais desconfiavam de sua sexualidade e que o repreendiam
muito. Enfim, uma história longa, que me deixou com muita
pena dele. Como eu procurava alguém que pudesse morar
comigo, acabamos nos juntando, alguns meses depois.
Conheci a casa dele, por fora, e o bar de sua mãe, onde ele
sempre dava uma ajuda. Divertimo-nos muito juntos. Num final
de semana, viajamos para o Rio de Janeiro e fizemos o circuito
das boates, da vida noturna. Decepcionei-me, porém, na noite
em que fomos a uma boate da Barra. Vi-o sendo cortejado por
todas as bichas que estavam ali. Descaradamente, atacavam,
pegavam e davam bilhetinhos a Jasiélio. Fiquei muito furioso
com uma delas, que teve o desplante de dar-lhe um bilhete
quando eu estava perto. Discutimos, eu e Jasiélio, mas tudo
acabou bem. Quando estávamos dançando na parte de cima
da boate, percebi-o trocando olhares com outra bicha, que
desceu logo em seguida, e ele foi atrás, com a desculpa de ir
ao banheiro. Desci também e encontrei os dois conversando, lá
embaixo. Fiz uma arruaça daquelas e quase terminamos tudo
nesse dia. Eu sempre o pegava na mentira. Várias mentiras.
Jasiélio morava com um cara, no bairro Luís Anselmo,
que dizia ser seu primo. Quando lhe perguntei de qual tia o
cara era filho, ele não soube responder. Ora, quem mora com
um primo, obviamente, convive de perto com a mãe dele ou, no
mínimo, sabe quem ela é, já que se trata da irmã da mãe ou do
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pai. Ocorre que uma bichona, que dançava num shopping da
cidade, passou-lhe o número do telefone, e ele anotou atrás do
cartão de visita do “primo” com quem morava. Quando lhe
perguntei de quem era aquele telefone, respondeu que era de
um “amigo”. Não quis me dizer quem era esse amigo, mas eu o
conhecia pelo nome vulgar e o desmascarei. Certa ocasião, a
gente estava em Aruba, uma praia gay de Salvador, e a biba
do cartão apareceu por lá. Esperei que ele chamasse a bicha
para me apresentar, mas ele queria conversar com ela antes.
Estava claro que ele iria montar uma história com ela. Então
preferi não ser apresentado.
Num final de semana, ele saiu sozinho, dizendo que iria
para o aniversário de um amigo do grupo de dança, que seria
comemorado numa academia de capoeira em São Marcos.
Voltou no dia seguinte, à tarde, com a roupa impregnada de
cheiro de cigarro - lógico que ele tinha passado a noite inteira
numa boate gay, fazendo sabe Deus lá o quê. Questionei o
porquê do cheiro de cigarro, e ele disse que tinha ficado perto
de fumantes. Claro que eu não acreditei na lorota, pois nessas
academias de periferia têm janelas que ficam abertas, não
existe ar condicionado, o que deixa de justificar a exposição de
cabelo, roupas e corpo inteiro à fumaça de cigarro. Depois
disso, encontrei centenas de papéis impressos com o nome e o
telefone dele. Não fiz escândalo. Fingi que não tinha visto e
coloquei a roupa dele no banheiro, fazendo de conta que iria
lavar. Ele protestou, dizendo que a roupa estava limpa, que
não precisava lavar. Claro, ele não queria que eu metesse as
mãos nos bolsos da roupa, para não encontrar os bilhetinhos.
Fingi aceitar. Peguei apenas um dos papéis e joguei no chão,
depois simulei encontrá-lo. Ele disse que tinha feito aqueles
papéis para dar o novo número de telefone aos amigos, do
mesmo telefone celular que eu tinha comprado para ele. Aí
perguntei para que tanto papel, e ele ficou sem resposta. Entre
outras mentiras, fui “engolindo” tudo, e anotando todas elas.
Até que um dia não aguentei mais e mandei-o embora de
minha casa. Ele chorou muito, se desesperou, mas fui
implacável. Depois que partiu, ficou me ligando várias e várias
vezes, foi me procurar, mandou recados por amigos meus, mas
eu me mantive irredutível. Não o aceitei de volta. Jasiélio
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passara dos limites, e eu estava dando muito mais do que
recebia. Depois, quando já morava comigo, no dia de seu
aniversário, fomos a um shopping para comprar um par de
tênis. Ele escolheu o mais caro da vitrine, para minha surpresa.
Mas tudo bem. Para encerrar, ao sair de minha casa, levou-me
uma mochila “emprestada”, que até hoje não devolveu. Tudo
bem.
Atílio
Atílio era o apelido de um rapaz lá de São Tomé de Paripe.
Seu nome real era Ariston. Conheci-o nas minhas idas e vindas
àquele bairro, o último da orla sul de Salvador. Eu saía todos
os dias com Nelinho para “caçar” macho naquele bairro, que
era e continua sendo uma mina de ouro de homens bons,
machos, roludos e fogosos. Atílio tinha uma pica imensa,
grossa, deliciosa. Apaixonei-me por ele de cara. Dentre os
inúmeros homens de São Tomé a quem propus ter um “caso
sério”, ele foi dos poucos que aceitaram, e eu, claro, preparei
toda a estrutura para recebê-lo. Como parte da corte àquele
macho descomunal, convidei-o para irmos até São Paulo de
avião. Usei, nessa viagem, as milhas da antiga Varig para
comprar as passagens. No dia do embarque, Atílio se atrasou.
E eu, com medo que ele tivesse desistido de voar, convidei um
colega, Zezéu, para ir comigo. Em cima da hora, Atílio
apareceu, e eu tive que levar os dois, já que Zezéu ficou
irritado com a possibilidade de não mais poder passear comigo.
A viagem foi tranquila, nos divertimos bastante em Sampa,
visitamos vários locais, como o Parque Ibirapuera, o Edifício
Banespa, o Centro da cidade, entre outros.
Atílio não era fácil. Um dia, flagrei-o beijando uma moça,
que era empregada da casa do amigo onde ficamos
hospedados. Eu fiquei muito puto. E mais ainda quando
percebi que a vagabunda tinha gostado dele, o que não era de
surpreender, já que ele era um gatinho jovem, forte e atraente.
Ficaram de lero-lero e namoraram. Aquela cena me deixou
morto de raiva, mas eu não poderia fazer nada. Afinal, como
disse meu amigo Zezéu, aquilo fazia parte do instinto animal do
macho. Viajamos de volta a Salvador e, de quebra, fomos até
Ilhéus e passamos por Jequié e Santa Inês, onde moram
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parentes meus. Ao chegarmos, finalmente, a Salvador, acabei
cedendo: permiti que ele ficasse morando comigo. E os dias se
passaram. Estava tudo indo muito bem. A gente fodia muito,
ele era um garanhão.
Houve uma noite em que ele saiu para se encontrar com
alguns amigos. Na volta, Atílio criou uma situação que me
deixou sem graça e sem ação. Chamou um dos amigos para
dormir em minha casa. Para completar, chamou um táxi. Ora,
eu mesmo nunca gostava de voltar para casa de táxi, achei
aquilo um abuso. Mas não disse nada. Queria ver até onde
Atílio era capaz de ir. Nesse dia, fiquei até com medo de
dormir, pois não conhecia o amigo dele direito. Estava por
demais incomodado, lembrando-me da piadinha que o
motorista do táxi fez quando desci para abrir o portão do prédio
e pagar a corrida: “Essas crianças dão é trabalho, não é?”.
Como se aqueles marmanjos pudessem ser meus filhos...
Certa vez, uma amiga veio passar uns dias comigo e
trouxe seu filho junto. Dias depois, Atílio resolveu chamar o
rapazinho para sair. Só que demoraram muito para voltar, e eu
comecei a ficar apavorado, pensando em mil possibilidades,
inclusive na de Atílio ter sequestrado o garoto para exigir
resgate. Era procedente minha preocupação, já que eu não o
conhecia muito a fundo, nem com quem ele andava. Eles
ficaram quase o dia inteiro fora, deixando-me muito apavorado.
Ligava do trabalho várias vezes para saber se eles já haviam
retornado. Isto me rendeu uma bronca da minha chefe, que me
chamou de “rei do telefone”, comparando-me a uma funcionária
nada exemplar, que passava todo o tempo fazendo e
recebendo ligações telefônicas. O que minha chefe não sabia,
e nem nunca soube, era que se tratava de ligações para a
minha própria casa, onde eu tentava resolver um problema
urgente, ao contrário da tal “rainha do telefone” e dos outros
“reis e rainhas” que até hoje trabalham no setor. Uma injustiça
comparar-me a funcionários como Narcos, por exemplo, que
fazia ligações do telefone do trabalho para celulares, que
chegavam a mais de R$ 600,00 mensais, e ela, a chefe,
assinava tranquilamente a conta, como se tais ligações
tivessem sido feitas “a serviço da empresa”.
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Foi um erro tentar confiar em Atílio. No início,
compartilhava tudo com ele. Em minha estúpida ingenuidade,
já que pretendia ter um relacionamento de longa duração,
achava que não era justo ficar escondendo coisas do meu
parceiro de cama. Ele sabia, inclusive, que eu tinha uns dólares
guardados em casa. Pois bem, o final da história foi que ele
roubou o dinheiro, além de alguns objetos meus, e foi embora.
Sofri muito, com a falta dele e dos dólares. Por conta disso, tive
até que cancelar uma viagem ao exterior. Eram cerca de mil e
trezentos dólares. Posteriormente, ainda me encontrei com ele,
que me pediu ajuda para comprar comida e utensílios de casa.
Tolo que sou, dei-lhe um colchão usado, além de pratos,
colheres, garfos, comida etc. Nunca mais nos vimos, desde
então, para o bem do meu coração e bolso. Só tenho saudade
daquele picão imenso, que era todinho meu.
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Capítulo 18
Assalto em São Tomé de Paripe
Todos os dias eu e Aldo saíamos para São Tomé de Paripe. Lá
nos encontrávamos com rapazes para trepar. Era cerca de
cinco a seis homens por dia, de segunda a segunda.
Ligávamos para alguém, que fazia os contatos com outros
rapazes. Muitas vezes, os caras ligavam para a gente e
marcava. A gente saía e só voltava para casa por volta de
meia-noite. Tudo muito cansativo, mas a euforia era maior que
o cansaço. Não foram raras as vezes em que ficávamos nos
perguntando com quem havíamos trepado em tal noite. Nem
sempre conseguíamos lembrar, por se tratar de um número
muito grande de rapazes. Houve ocasiões em que chegamos a
transar com seis, oito rapazes ao mesmo tempo.
Um belo dia, marquei com o irmão de um rapaz
chamado Ney. Ele confirmou tudo e combinamos o local: iria
encontrá-lo perto da escola “Caribé”. No horário acertado,
passamos pela praça do bairro e fomos direto ao ponto de
encontro. Minutos depois, veio um rapazinho dar um recado:
pedia que o carro fosse colocado “mais para dentro”, a fim de
evitar que as pessoas vissem quem iria entrar no veículo. Daí a
um tempo, surgiram dois homens encapuzados e armados com
revólver trinta e oito. Levaram tudo o que tínhamos:
documentos, dinheiro, telefone celular, cartões de crédito etc.
Um deles veio pelo meu lado e me deu uma coronhada. O
outro foi para o lado do carona e abordou Aldo, que começou a
lutar com ele, na tentativa de salvar o relógio. Implorei a Aldo
para que entregasse logo o bendito relógio, a fim de que
pudéssemos sair dali o mais rápido possível. Nesse instante,
um Fusca parou de frente para o meu carro, que eu havia
estacionado num beco escuro, seguindo a orientação do
moleque. O aparecimento do Fusca pareceu estratégico,
provavelmente tencionavam evitar uma fuga. Instintivamente, e
não sei como, consegui ligar o carro e me safar, por sorte. Fui
com Aldo direto para a Delegacia dos Barris, onde registrei
queixa de assalto, omitindo, porém, o real local da ocorrência.
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De lá, me encaminharam para exame de corpo delito no
Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.
No dia seguinte, já recuperado do susto e com um novo
aparelho de telefone em mãos, resolvi voltar ao mesmo bairro
para charlar com a cara do povo e dos assaltantes, que eu
desconhecia. Tive oportunidade de conhecer a real identidade
deles, porém preferi não descobrir.
Investigado pela polícia
Eu e Aldo devemos ter comido mais de 200 rolas de machos
em São Tomé de Paripe. Nossas idas e vindas ao local
acabaram despertando a curiosidade dos moradores, que
alertaram a polícia.
Um belo dia, quando eu e Aldo passeávamos pelo
bairro, fazendo algazarra dentro do carro - eu estava com um
apito em forma de corneta -, um policial pediu que parássemos
e falou que poderia me multar. Depois conversou comigo,
contou que muitos dos caras com quem eu saía eram ladrões,
alguns, inclusive, envolvidos com o roubo da Cesta do Povo.
Alertou-me que eu estava correndo o risco de ser pego junto
com eles e acabar preso; que os moradores do bairro
desconfiavam que eu era traficante de drogas e já tinham me
denunciado à polícia; e que os policiais, por várias vezes, já
haviam saído à minha caça, mas que eu sempre dava a sorte
de sair do local antes de eles chegarem. Falou, ainda, que a
polícia já tinha investigado minha vida e sabia onde eu morava,
onde eu trabalhava e tudo mais. O sujeito identificou-se como
sendo um cara que me perguntara as horas, certa vez, perto de
minha casa, e que conversara comigo sobre São Tomé de
Paripe. E eu me recordei dessa cena. Aconselhou a mim e a
Aldo que não saíssemos com qualquer cara, que
selecionássemos melhor nossas companhias e que não
ficássemos parados em locais suspeitos, como sempre
fazíamos, pois a polícia poderia pegar a gente, sem ter a
mesma disposição que ele teve de pesquisar e investigar antes
sobre nossas vidas. Desse dia em diante, fiquei mais atento e
procurei mudar de estratégia.
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A rainha do banheirão
Eu reinava na cassação dos banheiros. Na Estação da Lapa,
em Salvador, na parte de baixo, onde os ônibus paravam,
existia um sanitário masculino onde a putaria rolava solta.
Bastava chegar e ficar esperando a vez. O lugar quase não
comportava tantos homens “mijando”. Alguns ficavam do lado
de fora, esperando para entrar. Quando conseguiam chegar ao
mictório, não saíam mais. Mijavam, mijavam, mijavam, por
horas a fio. Não sei como conseguiam ficar ali por tanto tempo,
com aquele cheiro insuportável de bosta, mijo e sujeira de toda
sorte. Era papel higiênico jogado pelos cantos, pedaços de
jornais usados para se limpar e muita lama no piso. Ali ninguém
limpava. Parecia a porta de entrada do inferno. O bom era a
oferta de pica para todos os gostos. Eram picas grandes,
grossas, pequenas, finas, tortas, retas, completamente
arregaçadas ou com a pele cobrindo a glande. Havia homens
pretos, brancos, loiros, de paletó, de camiseta, de todo tipo.
Eu era a freguesa principal. Ali mesmo mamava, dava o
cu, tomava porrada dos seguranças, batia nas outras bichas,
fazia arruaça. Só não saía sem dar e chupar. Batia o ponto
naquela pocilga todos os dias, chovesse ou fizesse sol. Em
meu roteiro semanal de visitas aos sanitários públicos, a Lapa
era, invariavelmente, parada obrigatória em minhas andanças
por Salvador. Não importava o dia ou a hora, sempre havia
algo de bom nesse sanitário. Ainda na Lapa, havia outro
sanitário, maior, com cinco ou seis boxes, mais um mictório
imenso, onde a exposição de pica era mais sortida. Mas neste
outro, que ficava na parte de cima da Estação, tinha sempre
um rapaz fazendo limpeza, o que inibia a liberdade da galera.
Ali só dava pra fazer contatos, pegar telefone, marcar para
conversar na marquise etc., mas também “rendia”, ou seja,
ninguém ficava sem pica. Seguindo o roteiro do Centro, eu
ainda passava nos sanitários do Shopping Center Lapa, do
Shopping Piedade e do Shopping Baixa dos Sapateiros.
Depois, seguia para o Shopping Barra, Iguatemi, Shopping
Itaigara, Estação Rodoviária – ali havia dois sanitários, um
pago, dentro da estação, e outro gratuito, no ponto de ônibus
urbanos. De lá, seguia para a Estação Pirajá e depois voltava
para o Centro de novo, circulava pela Fundação Politécnica,
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Biblioteca dos Barris, Estação Aquidabã, Estação Barroquinha.
Nos finais de semana, ia ao SESC Piatã, onde aprontava
bastante no banheiro de lá. Não havia limites para mim.
Pegação, mamadas, cuzadas e tais eram coisas que nunca
faltavam!
Assalto no banheiro da Lapa
Eu batia cartão lá todos os dias. Sempre encontrava uma pica
para pegar, mamar, enfiar no cu. Mas, como é de praxe
acontecer, todo ponto de pegação acaba atraindo a atenção de
muita gente: bichas contam a novidade para outras bichas, e o
local fica super frequentado por elas; muitos homens, por sua
vez, espalham a notícia, atraindo cada vez mais outros
machos; e a segurança local acaba sendo despertada. Por
várias vezes, ouvi relatos de bichas que tinham saído dali
espancadas, que acabaram na sala especial da segurança por
terem sido flagradas dando o cu, que haviam sido roubadas, e
tudo mais. Mas só acreditamos mesmo quando a coisa
acontece com a gente. Certo dia, o sanitário estava lotado:
havia homens se masturbando, outros fingindo mijar, e aqueles
que tanto “esperavam” sua vez para encostar-se ao mictório,
fosse para urinar ou para ser mamado por alguém. Daí
chegaram os seguranças berrando um monte de palavrões e
botando todo mundo para fora. Acabei levando um tapa nas
costas, de relance, daqueles que não pega direito, mas deixa o
susto. Em outra oportunidade, eu estava toda arrumadinha,
calça jeans, camisa por dentro, um monte de papéis no bolso
da camisa. O banheiro, como sempre, lotado de bichas e de
machos. Um negão, com uma picona imensa, fazia poses para
todos. Quando eu cheguei, ele me escolheu para ser a
felizarda. Senti-me “a própria”. A mais bonita e a mais
desejada. Ele mostrava a caceta e, quando as outras se
chegavam para olhar ou pegar, ele dava a maior dura. No final,
ele me convidou para sair. Fui atrás do negão. Disse-me ele
que conhecia um local muito bom para foder, sem ser
incomodado por ninguém. E lá fomos nós para o Edifício
Sulacap, na Praça Castro Alves, na esquina da Avenida Sete
com Rua Carlos Gomes, exatamente no local onde acontece o
“Encontro de Trios”, durante o carnaval. Subimos até o último
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andar e ficamos num corredor escuro. Ele botou o picão para
fora e eu comecei a mamá-lo, toda feliz. Ocorre que a caceta
do negão não ficava completamente dura, pela seguinte razão:
ele estava desconcentrado, tentando armar um golpe para
cima de mim, e eu, tonta, nada percebia. Quando comecei a
desconfiar, já era tarde demais. Ele bafou tudo o que estava no
bolso da minha camisa, inclusive o talão de cheques de conta
especial do Banco do Brasil. Fiquei desesperada e tentei
negociar com ele, que me ameaçava, dizendo que, se eu fosse
dar queixa à polícia, não daria em nada, já que eu era viado.
No final das contas, acabei por convencê-lo a me entregar os
documentos e o talão de cheques, sob o argumento de que eu
lhe compraria uma roupa nova na loja que ele escolhesse.
Assim o fiz. Fomos a uma loja na Baixa dos Sapateiros e lhe
comprei uma bermuda nova. Ele, como prometido, devolveu
meus pertences. Tomei aquele episódio por lição e nunca mais
saí com documentos e talões de cheque para o pistão. Ainda
hoje, sempre cruzo com o sujeito, mas ele não me reconhece.
É guardador de carros na Ladeira da Praça. Já tive várias
oportunidades de atropelá-lo e correr, largando-o ali todo
ensanguentado. Mas prefiro deixar que ele viva eternamente.
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Capítulo 19
Castelo de Gayschool
Eu tinha um apartamento no prédio mais podre do centro de
Salvador. O nome eu não vou revelar. Apenas o apelido que eu
dei: Castelo de Gayschool. Ali moravam mendigos, putas,
viados, traficantes e todo tipo de gentinha. O bom é que
ninguém incomodava ninguém, pois cada um sabia que não
era melhor que o outro. Depois de colocar mais um de meus
anúncios no jornal, comecei a selecionar os rapazes que
gostaria de conhecer. Um deles despertou-me logo a atenção.
Era negro, alto, 18 anos de idade. O cara me ligou e marcamos
um encontro. Levei-o para casa e acabamos transando. No
entanto, algo me deixava cismado. O sujeito não se
desgrudava da mochila que carregava com ele para nada.
Fiquei desconfiado de que ele pudesse ter uma arma na bolsa
ou que quisesse roubar alguma coisa minha e esconder dentro
dela. E minha suspeita a respeito do roubo se confirmou. Fingia
estar desatento enquanto nos beijávamos. Ele, então,
aproveitou-se desse momento, pegou um cinto meu e colocou
na mochila. Fez isso com tanta maestria, que ninguém
perceberia a agilidade com que roubou o cinto, que estava
sobre a cama, guardando-o rapidamente na mochila. Só que
eu estava determinado a dar uma de mais esperto que ele.
Enquanto continuvava a beijá-lo, abri sua mochila e retirei o
cinto roubado, enfiando-o em um local que ele não pudesse
ver. Queria ser uma mosca para ver a cara do malandro ao
abrir a mochila em casa e não encontrar o cinto.
Cabe aqui uma observação a respeito de anúncios em
jornais. Sempre os publiquei nos jornais da capital, a fim de
encontrar “amigos” – esta palavra era uma espécie de senha
para fazer contato com parceiros interessados em amizade ou
algo mais. O problema é que a quantidade de pessoas que
respondem é grande, e boa parte delas nem sempre querem
amizade, e nem sempre são confiáveis. Não é raro acontecer
de muitos ladrões ligarem para o telefone informado, com a
intenção exclusiva de roubarem as bichas. É preciso estar
atento.
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Os bofes de Roni
Roni é um amigo meu, que mora na Cidade Baixa, no bairro do
Uruguai. Certo dia, quando passava por ali, nos encontramos
casualmente, e ele me chamou para tomar umas cervejas. Na
volta, dei-lhe carona até sua casa, já que eu estava de carro.
Já era quase meia-noite. No caminho, encontramos dois
rapazes. Um deles branco e alto, o outro baixinho e negro.
Paramos, conversamos, e acertamos para foder. Encostamonos num beco e começamos. Dentro do carro, Roni mamava o
negão enquanto eu mamava o branco. Só que preferi ficar
sentado no banco do motorista, com o cara do lado de fora do
carro. Ele tinha uma pica imensa, de mais ou menos 22cm.
Fiquei louco quando vi aquele cacete enorme, duro, quente e
delicioso à minha frente, convidando-me a dar-lhe umas
mamadas. Chupei feito louco. Ao reparar naquela rola imensa,
Roni também ficou extasiado. Mas eu não deixei que ele a
mamasse. Restou-lhe continuar mamando o negão, que tinha
pica pequena. Pois bem... O cara cujo pau eu chupava
ardentemente tentou pegar e conseguiu segurar meu celular,
que estava na porta do carro. Ele abaixou-se de forma
suspeita, e eu observava seus movimentos enquanto engolia
aquela caceta gostosa. Quando ele pegou o telefone, fui mais
hábil e consegui tomá-lo de sua mão. O sujeito não protestou.
Ao contrário, gozou tão gostoso, que melou toda a minha cara
de esperma quente. Depois fomos embora.
Princesa Americana
Fiz duas viagens a Nova Jersey, Estados Unidos. A primeira
em 1998, para me encontrar com a bicha Princesa, uma
“negona” que eu tinha conhecido através dos classificados do
Hotmail, na internet. Mas tudo terminou numa boa amizade, já
que não rolou um clima entre a gente. A segunda foi no ano
2000, quando o reencontrei apenas na qualidade de amigo.
Desta vez, fiquei em uma casa de família, e viajei com o
objetivo de fazer um curso de Inglês. Acabei não tendo muito
tempo para ficar com o meu amigo, mas deu para conhecer
melhor a cidade de Nova York e seus arredores.
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Mas voltemos à “negona”, e como essa história começou. Eu
estava apaixonado por ela… Na verdade, era um negão. Não
tinha muita preferência em ser ativo ou passivo na relação com
ele. O negão tinha me prometido muita coisa. Dizia que iria me
arrasar, que me comeria de todo jeito e em todas as posições.
Com isso, criei uma expectativa muito grande. Ficava excitado
só em pensar naquele homem de 1,95m, 78 kg, 23cm de
manjuba preta e grossa em cima de mim, fungando, me
chamando de puta, cachorra descarada... E tome-lhe rola,
tome-lhe pica! “Aguenta, viado, não era pica que tu queria,
cachorra?”
Permaneci virgem por mais de seis meses, tempo em
que namorávamos por telefone, e-mail, chat etc. Toda vez que
ele me ligava, ficava, no mínimo, de vinte a trinta minutos
dizendo putaria no meu ouvido, me levando às nuvens. A gente
trocava confidências, prometia mil coisas, mesmo sabendo que
talvez nunca pudéssemos nos encontrar e que, no caso de um
encontro, o tempo não seria suficiente para colocar em prática
todas as promessas. Mas o amor é lindo e sonhar não custa
caro…
Eram inúmeros os telefonemas de Salvador para Nova
Jersey e vice-versa. A conta telefônica estourava meu
orçamento todos os meses. O amor falava mais alto,
entretanto. E eu não me preocupava muito com a conta no
vermelho e o prejuízo financeiro me levando ao buraco. Já
estava íntimo da princesa (ops!, príncipe). No telefone,
percebia suspiros, respiração e tudo mais, sabia o que
significavam aqueles sons. Porém, faltava uma foto, algo mais
concreto, que ela sempre relutava em mandar. Depois de muito
insistir, recebi uma carta com três fotos. Só que… Ao invés de
comemorar, fiquei triste e desapontado. Ela não era nada do
que dizia nos telefonemas e e-mails. Não tenho preconceito
algum contra nada nem contra ninguém, mas não gosto de ser
enganado.
Sem jeito de abrir o jogo e dizer a ela o que senti, resolvi
viajar assim mesmo. Afinal, foram meses de preparo, com
emissão de passaporte, compra de dólares, de roupas
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apropriadas para o frio, mala nova e tudo mais. Quando
chegou o grande dia, por pouco não desisti. Mas acabei
resolvendo enfrentar o desafio.
Peguei um voo direto de Salvador a Nova York. De lá
pegaria um taxi até Nova Jersey. Dentro do avião, fui
acometido por uma enorme vontade de voltar, de não continuar
a viagem. Só que, após a decolagem, não havia mais como
retornar. Enchi a cara de uísque e fui embora. Após
desembarcar, peguei o táxi e segui direto para o endereço
dela.
No mesmo dia em que cheguei, fui logo abrindo o jogo.
Disse a ela que não daria para rolar nada entre a gente. A
“princesa” compreendeu e não criou problemas. Ficamos
amigos e saímos para caçar em Manhattan. Ela me apresentou
os melhores lugares para encontrar um homem roludo. Dentro
do Central Park, dei para mais de dez machos numa noite só.
Eles faziam fila, diziam palavras que eu não entendia, metiam a
rola, me lascavam todo, se limpavam e saíam. Eu me
recompunha e depois chamava o próximo. No dia seguinte, mal
conseguia levantar, meu cu estava em brasa e minhas pernas
tremiam quando eu tentava ficar de pé.
Nessa ocasião, descobri que a “princesa” já era mestre
em curar dor de foda. Gentilmente, receitou-me uns
medicamentos e me fez umas massagens no cu. Fiquei a
manhã inteira descansando e, à tarde daquele mesmo dia, eu
já estava pronto para outra.
Saímos novamente para o pistão. Ela sempre dizia que
não pegava homem algum. Mas não dizia onde se metia
quando se “perdia” de mim e só voltava no dia seguinte. Como
eu tinha a chave, pegava um táxi e ia embora sozinho.
Nesse dia, entrei num sanitário público de Manhattan,
em pleno Central Park. Achei curioso que as privadas ali não
eram nada “privadas”. Todo mundo ficava lado a lado, sem
parede ou divisória. Algo um tanto grotesco. O sujeito cagando
e, bem ao lado dele, um estranho ouvindo sons de bosta
caindo, enquanto a pessoa se espreme toda. Muito cômico. Ali
não deu pra rolar nem um boquete, pois todo mundo ficava
olhando, tentando advinhar os movimentos, o que iria
acontecer… Não deu reggae, definitivamente.
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Como não rolou nada na “caçada”, fomos para uma
boate, onde também nada aconteceu. Havia muita gente se
drogando. E, como eu não estava a fim de me drogar, fiquei
apenas observando. Dancei feito um louco e bebi até cair.
Minha droga era o álcool e o cigarro, que, àquela altura, não
sabia se os usava para me punir por não ter feito a “princesa”
feliz ou se era mesmo viadagem minha. Lá pelas tantas da
madrugada, resolvemos dar umas voltas por Green Village, o
bairro mais gay do planeta. Na Christopher Street, os garotos
de programa nos atacaram. Quando perceberam que eu era
brasileiro, nem me cobraram nada. Trepei feito uma égua com
três deles, num canto escuro. Dei o cu, comi cu, chupei pica de
ficar engasgado, e botei a rapaziada para se engasgar
também. Trocamos telefones. Daquela noite em diante, não
perdi mais tempo pistando pelas ruas. Corria direto para a fonte
da putaria e trepava feito uma cachorra a noite toda, e sem
pagar nada. Ali eu entendi, realmente, o que significava o “yes”
dos filmes pornôs… Os negões empurravam a rola em mim e
perguntavam: “tá gostoso?”. E eu respondia “yessss”.
Conheci a fundo alguns desses garotos de programa e
fiquei amigo deles. Passei várias noites “sumido” na casa de
um, na casa de outro… Até conheci a Columbia University,
onde também pude dar umas trepadas gostosas nos
banheiros. Foi pura loucura essa viagem.
Voltaria mais uma vez a Nova York em abril de 2000,
mas por razões menos libidinosas. Resolvi fazer um curso de
Inglês numa escola localizada na 6ª Avenida, em Manhattan.
Nessa segunda viagem, fiquei hospedado na casa de
uma família no Brooklyn, próximo a uma estação de metrô.
Beth, a dona da casa, vivia com seus dois filhos. Tinha também
uma filha, que estudava em Londres. Eu, praticamente,
passava o tempo sozinho, já que toda a família trabalhava ou
estudava fora de casa. Como meu curso de Inglês era de
manhã, à tarde, eu ficava caminhando por Manhattan, para
conhecer um pouco mais a ilha.
Ronny, um garoto de programa
Eu o conheci na rua, por ocasião da minha primeira viagem aos
Estados Unidos. Um belo homem, de 38 anos. Ronny morava
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em New Jersey e trabalhava numa empresa em Manhattan.
Conversamos muito, sentados num daqueles barzinhos de New
York City. Neste primeiro encontro, planejamos nos encontrar
mais vezes para nos conhecermos melhor e, quem sabe,
tentarmos um romance. Eu estava disposto a morar com ele,
que me prometia trabalho e patrocínio para conseguir o Green
Card. Marcamos uma viagem para Middleburg, ao norte do
estado, onde ele planejava comprar uma casa enorme para
guardar os carros de sua coleção. No dia da viagem, Ronny me
pegou no Brooklyn, na casa de Beth, e rodamos por mais de
oito horas. Conheci muitas cidades no percurso. Ao chegarmos
em Middleburg, ele resolveu tudo o que tinha que resolver, me
mostrou a casa que havia comprado e sugeriu que
pernoitássemos num hotel. Como não estava nos meus planos
transar com Ronny - ele era asqueroso -, consegui convencê-lo
a voltar para Nova York no mesmo dia. Durante a viagem, pude
conhecê-lo um pouco melhor. Fumava como uma chaminé,
acendia um cigarro no toco do outro. O cinzeiro do carro já
ficava aberto, para que ele pudesse jogar as bagas sem
precisar abri-lo novamente. Eu não queria um homem daqueles
para viver comigo o resto de minha vida. Seria uma tortura para
mim. Foi uma oportunidade de ouro, mas infelizmente não pude
corresponder ao amor que ele sentia por mim. Ronny
colecionava carros antigos e queria colocar parte deles na casa
que comprara em Middleburg. Seu plano era que eu ficasse
morando na casa, dando aulas ou me virando para ganhar a
vida. Eu não conseguia me ver morando naquele casarão,
longe de tudo e de todos. O local era ermo demais. As casas
da região ficavam, cada uma, a uns quinhentos metros da
outra. Não se via a cara de ninguém. Seria uma vida de
ermitão, num local mais frio que Nova York City, onde se via
montanhas de gelo no campo. Aquilo seria demais para mim. À
noite, já estávamos de volta a Manhattan. Notei que ele ficou
enraivecido comigo. Interpretara – e corretamente – minha
recusa em dormir naquela cidadezinha como uma rejeição a
ele. Mas como eu poderia me deitar com um homem que eu
jamais beijaria, com quem não queria ter um caso, morar junto,
vivendo um relacionamento incompleto? Depois que voltei para
o Brasil, continuamos a nos comunicar, por internet e telefone.
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Ele marcou uma viagem de Nova York para o México e queria
que eu o acompanhasse. Comprei passagem e tudo, mas
depois tive que desistir do projeto, por algum motivo que não
lembro agora. Ronny remarcou a viagem por minha causa.
Mas, dessa vez, fui roubado em casa e acabei cancelando
minha ida. Fui reembolsado com passagens nacionais, no
ticket da volta. Foi a gota d’água para ele, que resolveu me dar
um chá de espera e depois sumiu de minha vida. A viagem
seria uma maravilhosa oportunidade para eu conhecer os
Estados Unidos de costa a costa, e depois o México. O fato é
que, no fundo, eu não teria a cara de pau de aceitar viajar com
Ronny, curtir e, na volta, dizer que não queria nada com ele.
Penso que foi melhor assim.
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Capítulo 20
Jordan, um outro garoto de programa
Conheci Jordan também na rua. Na segunda viagem que fiz à
Nova York, pedi a ele para me hospedar por uma semana em
sua casa, já que eu tinha pago somente quinze dias na casa de
família. Ele aceitou prontamente. E então foi só ligar para um
serviço de transporte, que me levasse, junto com minha
bagagem, para a casa dele. Meu plano era de partir apenas no
dia seguinte, mas acho que não soube me expressar direito, ao
ligar para a empresa, e a pessoa do outro lado da linha falou:
“hold on”, que eu interpretei como “aguarde na linha”. Fiquei
com o fone no ouvido por um tempo, até perceber que a
chamada havia caído. Liguei de volta e ninguém atendia, ou,
quando atendiam, pediam para aguardar um pouco. Daí a
alguns minutos buzinaram em frente à casa. Quando percebi
que era o carro que iria me levar, fiquei apavorado. O hold on
do atendente significava “aguardar o veículo”. Sem conseguir
raciocinar direito, desci as escadas correndo (eu dormia no
sótão) e comecei a falar em português com o menino que
morava na casa, o rapazinho mais novo. Mas ele não entendia
nada. E, por conta do nervosismo, eu só conseguia falar em
português. No final, resolvi ir embora naquela hora mesmo,
peguei minha mala e saí arrastando-a até o carro. Cheguei à
casa de Jordan e lá me hospedei. A bem da verdade, não me
senti muito confortável em sua casa, já que eu não estava
fazendo absolutamente nada. Além disso, flagrei-o, algumas
vezes ao telefone, comentando com os amigos sobre minha
permanência em sua casa e reclamando do meu ostracismo
em Nova York.
Aventura no Pier 17, Rio Hudson
Um dia, saímos eu, Jordan e mais alguns amigos para passear.
Compramos uma garrafa de champagne. Até então, eu não
sabia que era proibido ingerir bebida alcóolica nas ruas.
Estávamos no Pier 17 quando a polícia apareceu. Jordan ficou
pálido. Uma parte dos rapazes dizia para jogar a garrafa no rio
enquanto outra achava melhor escondê-la atrás das costas,
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alegando que, se a garrafa fosse jogada no rio, os policiais
poderiam perceber. Eu fiquei apavorado, pois, além de estar
cometendo um crime, era estrangeiro, condição que poderia
agravar ainda mais a minha situação. A polícia passou bem
pertinho da gente. Na cara de pau, fingimos toda a calma do
mundo, como se nada estivesse acontecendo. Os tiras
acabaram indo embora, não viram que estávamos com bebida.
Fiquei aliviado, mas aprendi a lição.
Eu e a neve
Nevou nesse dia. Lembro-me de quando acordei, na casa de
Jordan, e vi, pela vidraça da janela na cozinha, alguns flocos
voando. Era a primeira vez que via a neve. Emocionado, saí
imediatamente para a rua. Mas não sem antes me vestir com
muitas roupas, apesar de Jordan insistir em dizer que não
estava tão frio, e que eu não precisava me agasalhar tanto.
Preferi não lhe dar ouvidos e, todo encasacado, fui para o lado
de fora ver aquele fenômeno, tão inusitado para mim. De tão
extasiado que fiquei, não parava de tirar fotos, e ainda liguei
para o Brasil para falar com alguns amigos e com minha família
sobre essa felicidade infantil.
Anotações em véspera de viagem
Hoje a temperatura está em 40° F, o que significa 5° C, um
pouco frio para brasileiros, mas, para mim, não é uma
temperatura muito fria. Tenho que voltar para o Brasil amanhã,
voltar a falar a minha língua, que é o Português. Abraços para
mim mesmo. Por incrível que pareça, só ontem consegui
realmente sentir o sabor da comida brasileira, o que despertou
em mim uma enorme saudade. Era mesmo hora de voltar.
Comprei uma latinha de feijão e comi com arroz e galinha frita.
Coloquei um pouco de coentro verde no caldo, ficou uma
delícia. Pena que Jordan não tenha querido comer, acho que
ele não gostou do cheiro, ou então não estava “se sentindo
bem”, para variar. Jordan não foi trabalhar, de novo... Todo dia
ele está doente - bebe um pouco a mais e acorda com dor de
cabeça.
Neste exato momento, estou na rodoviária de
Manhattan, na Quinta Avenida com a Rua Quarenta e Três.
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Aqui é possível comprar as passagens de ônibus em máquinas.
A temperatura interna está bem legal, mais ou menos 20 graus
centígrados, mas faz muito frio lá fora: 3° C. Já havia comprado
três chaveiros e tentei encontrar outro chaveiro com o nome
Alice, na Quinta Avenida, mas, infelizmente, eles haviam se
esgotado. Isto porque, em Salvador, criei o grupo das “Alices”,
e tinha em mente levar chaveiros para todas elas, guardando
alguns de reserva para as próximas integrantes. Assim, já que
eu não consegui encontrar mais chaveiros, o grupo não poderá
ter mais Alices. Para alguém ser admitido no grupo, é preciso
esperar agora uma Alice morrer para poder tomar o lugar dela.
Até logo Nova York! Ainda voltarei aqui para o meu noivado e
casamento. Juro!
Impressionante como tudo neste país é automatizado.
No Brasil ainda estamos no começo da revolução tecnológica.
Parece que, no futuro, não haverá necessidade de se
conversar ou de aprender qualquer tipo de linguagem falada.
Bastará aprender “como pressionar o botão certo”. “Sinto muito,
você apertou o botão errado e um número inválido de cartão.
Por favor, coloque o fone no gancho e tente novamente”. Da
mesma forma, para comprar ou recarregar um cartão de metrô,
você só tem de colocar o dinheiro ou introduzir um cartão de
crédito na máquina e apertar alguns botões.
O povo daqui parece economizar tempo com essas
facilidades para gastá-lo nas ruas, correndo feito loucos. Eles
engordam e ficam doentes. Estão indo para o inferno,
literalmente. Se algo não for feito em benefício da saúde física
e mental dos cidadãos, este país acabará desaparecendo da
face da Terra muito em breve.
Jordan gasta tempo e dinheiro surfando na internet e
com telefonemas, quando está em casa. E, quando não está,
gasta seu tempo bebendo e fumando. Não tenho certeza, mas
acho que ele tem um ou dois provedores de internet, porque é
viciado em enviar e receber mensagens pela rede. Ele é
compulsivo.
Descobri, só hoje, que a Biblioteca Pública da cidade
oferecia acesso gratuito à internet. Se eu soubesse disso
antes, teria vindo aqui todos os dias. De lá então, abri meu email e vi três mensagens de Jordan reencaminhadas para mim:
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piadas e textos sem importância. Deletei todas sem ler, como
sempre costumo fazer com as mensagens superficiais dele.
Por que não envia uma mensagem pessoal, mesmo que seja
para dizer apenas um “oi”? Odeio mensagens reencaminhadas.
E eu poderia jurar que ele nunca lê as mensagens que envia
para mim.
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Capítulo 21
Juanito, um amor cubano
A frenética busca por um amor de verdade levou-me a atirar
pra todo lado. Peguei alguns endereços de revistas e comecei
a mandar textos sobre mim para todas elas. Depois de tanta
insistência, acabei tendo um anúncio publicado em várias
revistas internacionais. Não tenho o controle nem de quantas e
nem de onde essas revistas eram. Os anúncios foram
publicados em português, inglês e espanhol. Uma dessas
publicações foi parar em Cuba, nas mãos de Juanito, por
intermédio de uma amiga, que adquiriu um exemplar e gostou
dos textos. Como eram revistas masculinas, ele ficou receoso
de pegá-las emprestadas, para ler mais tarde, temendo que
sua mãe as encontrasse em casa. Folheou algumas e as
devolveu para a amiga. Porém, anotou um dos e-mails ali
publicados: o meu. O pedaço de papel com meu endereço
eletrônico desapareceu, depois apareceu de novo. Foi quando
Juanito resolveu pedir a um amigo para me escrever, já que ele
próprio não tinha acesso à Internet, tampouco um e-mail
pessoal. Em Cuba, a internet não é disponibilizada aos
moradores locais e, quando eles têm acesso, não podem visitar
qualquer site, nem ter conta gratuita de e-mail.
Assim que recebi a mensagem, respondi prontamente.
Foi o início de uma paixão louca. Trocamos centenas de
mensagens pela internet, ele me enviou fotos via web, recebi
cartas, telefonemas etc. Eu ligava sempre para a casa de uma
amiga dele, que morava próximo à sua casa, em Havana. E ele
lá me esperava para falarmos por poucos minutos. Foi tudo
muito mágico. Era um amor de novela. Com muitas dificuldades
para se falar e para ler uma carta escrita à mão. Apaixonamonos um pelo outro. Mas o problema seria ele sair de Cuba para
me visitar, ou mesmo morar no Brasil comigo. Eu tive que
ajudá-lo. Primeiro, viajei a Cuba para encontrá-lo. Ele me
esperava no aeroporto José Martí, em Havana. Lembro que
nos beijamos muito dentro do carro do amigo dele. Ficamos
grudados um no outro por vinte e quatro horas. Aluguei uma
casa num bairro distante do centro da cidade e ali nos
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hospedamos. Adorei minha estadia em Havana, adorei ter
encontrado Juanito. Fui apresentado a todos os seus amigos e
familiares.
De volta ao Brasil, comecei a me movimentar para trazêlo. Foi um sacrifício. Gastei uma fortuna incalculável para
preparar a documentação e enviá-la à Embaixada Brasileira em
Cuba, tudo traduzido para o espanhol, além das despesas com
passaporte, taxas, passagens etc.
Finalmente, ele pousou em São Paulo, onde fui
encontrá-lo. Foi uma das maiores decepções de minha vida.
Enquanto em Cuba ele era ELE, ou seja, masculino, voz de
homem, andar másculo, bastou desembarcar no Aeroporto de
Guarulhos para soltar a franga, liberar a bichona que estava
presa e sufocada dentro dele. Foi um horror. Odiei-me por todo
o trabalho que tive para trazê-lo ao Brasil. Ele ficou cerca de
vinte dias comigo em Salvador, mas, assim que pude, tratei de
despachá-lo de volta a Cuba, para nunca mais voltar. Além do
mais, fiquei muito decepcionado com as atitudes dele aqui.
Primeiro, não parava em casa. Saía de manhã e só retornava
por volta de meia-noite, quando conseguia acertar o caminho
de volta. Segundo suas explicações, a fome de fazer amizade
falava mais alto que o amor que sentia por mim. “Amizade”, no
entanto, era apenas uma forma polida de se referir às orgias
das quais participava. Comecei a receber telefonemas em casa
a toda hora, sempre procurando pela “cubanita” fogosa. Aquilo
me revoltava demais. Ficava furioso a cada toque do telefone.
Muitas vezes, já atendia as ligações xingando e aos berros,
desculpando-me logo a seguir com a pessoa do outro lado da
linha, quando era o caso de ligação errada.
Juanito fez um cadastro de mais de cem homens em
menos de um mês que passou em Salvador. Ele chegava
radiante em casa, feliz por demais da conta. Quando eu
perguntava por onde tinha estado, o safado me enumerava os
pontos de caça mais podres da cidade. Desde cines pornôs até
praias desertas, nas quais eu nunca tive coragem de ir.
Descaradamente, ele falava que estava passeando, curtindo
sua nova vida, depois de anos de proibição em Cuba. Aquilo
me revoltava; afinal, eu tinha depositado todas as esperanças
nele. Sonhara com um amor para a vida inteira, e o que eu
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tinha, de verdade, era uma puta insaciável, que dava o cu e
chupava pica vinte e quatro horas ao dia. O auge da minha
revolta se deu no dia em que encontrei várias camisinhas
usadas na mochila dele. Mais de dez, todas cheias de
esperma... Fiquei morrendo de nojo e de raiva. Chamei-o para
conversar, e o descarado ainda tentou me enganar, inventando
que aquilo não lhe pertencia, que alguém tinha colocado
aquela nojeira ali por inveja ou vingança... Só não o expulsei de
casa porque eu era responsável por sua estadia no país e,
qualquer atitude grosseira de minha parte, seria motivo para
um processo. Mas conversamos longamente e eu expliquei a
ele que não dava mais para aguentar aquilo tudo. Final da
história: comprei-lhe uma passagem de ida e mandei o
vagabundo embora de minha vida. Depois disso já conheci
outros cubanos, via internet, mas o medo de cair em nova
cilada me afasta de tentar um novo romance com alguém da
ilha de Fidel Castro.
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Capítulo 22
Arrombando e arrombado na festa de Celina
Celina nunca soube de minha homossexualidade. Sempre fui
convidado para participar de festas ou aniversários em sua
casa, e nunca recusei, pois gosto demais dela e me sinto bem
ao seu lado. Ela é uma pessoa espetacular e muito
espontânea.
Em um de seus aniversários, no ano de 2002, ocorreu
um fato inusitado, que muito me marcou. A festa, nesse ano, foi
no interior de sua casa, na periferia de Salvador, ao contrário
de anos anteriores, quando as comemorações se davam no
terraço do terceiro andar. Sempre fui fascinado pelas pessoas
do subúrbio, principalmente por sua espontaneidade e
irreverência. A maioria dos amigos que tenho mora distante do
centro da cidade. E todos eles falam o que sentem, são
transparentes nos sentimentos. Quando gostam, dizem na sua
cara. Quando não gostam, também falam logo e pronto.
Na festa de Celina tinha muita gente conhecida, mas
também muita gente que eu estava vendo pela primeira vez.
De cara, percebi alguns rapazes muito bonitos, jovens e
esbeltos de corpo. Fiquei observando-os, sem dar a menor
pista de que eu estava flertando. Um deles estava
acompanhado de um “amigo” que percebi ser gay. Achei que
os dois fossem namorados, o que se confirmou mais tarde, em
conversa que mantive com o rapaz. Ficamos bebendo juntos,
enquanto o “amigo” dele passeava pela casa e conversava
com todo mundo. Acabei pedindo o telefone dele, mas ele se
recusou a me dar o número, alegando que não tinha
privacidade, essas coisas. Compreendi e não insisti.
Depois de algumas cervejas, ele disse que ia ao
sanitário fazer xixi. Eu entendi que fosse uma senha para que
eu o acompanhasse. Fui atrás dele, mas não entrei no
sanitário. Fiquei do lado de fora. Ele continuou com a porta
aberta e fez sinal para que eu entrasse, o que fiz com cuidado
para que outras pessoas não percebessem. O cara então
começou a fazer xixi e pediu que eu lhe desse uma mamada.
Comecei então a chupar o pau dele, que media mais ou menos
uns 22cm, era muito grosso, uma cabeçona enorme. Um pau
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delicioso, moreno, com gosto de macho. Quando eu estava no
bem bom, bateram à porta do sanitário. Ele botou o cacete
para dentro do short, tentando, a todo custo, disfarçar o
enorme volume que insistia em aparecer. Abrimos a porta e
saímos como se nada tivesse acontecido. Depois desse
episódio, acabamos ficando em lados opostos da sala e não
tivemos mais outra oportunidade de nos aproximarmos para
conversar.
Nessa mesma noite, eu flertei com outro rapaz, que
tinha mais ou menos 1,70m de altura, 20 anos de idade, e era
negro. Ficamos nos olhando por alguns momentos, quando ele
me chamou para o sanitário. Ao entrar, ele tirou a pica para
fora e ficou me encarando. Eu estava acanhado, tímido, meio
envergonhado. Então, ele perguntou: “Vai ficar aí me olhando,
é?”. Em seguida, pegou minha cabeça e empurrou-a para cima
do cacete, que já estava duro feito pedra. Não pude resistir e
mamei divinamente aquele pau de 20cm. Tinha um sabor de
chocolate, e eu me deliciei loucamente, como se nunca tivesse
mamado um cacete antes. Mas não podíamos continuar ali, era
perigoso. Alguém poderia entrar no sanitário e se deparar com
aquela cena. Fomos para o quintal, onde tinha muitas árvores e
um sanitário pequeno ao fundo. O problema era que havia
vários cães por ali, cujos incessantes latidos não me deixavam
concentrar. Mas, no final, acabei relaxando e fazendo um sexo
gostoso. O sujeito tinha experiência em comer cu. Primeiro me
fez mamar seu pau por vários minutos. Batia o cacete em
minha cara, enfiava-o em minha boca, esfregava-o em meu
nariz, me chamando de viadinho descarado e perguntando se
eu aguentaria o pau inteiro dentro do cu. Eu respondia que não
sabia, já que o pau dele era muito grosso. Ele tirou a camisinha
do bolso, colocou-a no cacete, e me pediu para virar de costas.
Obedeci, e o rapaz começou a pincelar meu rabo com aquele
mastro descomunal. Eu sentia que não aguentaria o pau todo,
mas ele fazia tão deliciosamente um movimento de entra e sai
com a cabeça da pica que eu não resisti e deixei que enfiasse
o pau inteiro, apesar da dor que sentia. Com o cacete todo
enfiado em mim, ele começou a fazer movimentos de vai-evem, agarrando-me fortemente, mordendo-me o pescoço,
dizendo palavras obscenas em meus ouvidos, sem parar de me
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foder gostoso. Os cães não paravam de latir, por causa da
nossa presença, mas eu já não mais me importava com eles.
Só pensava naquele momento louco, na pica do macho
enterrada em mim, nas mordidas que recebia, e na ânsia
ofegante dele ao gozar dento de mim, me batendo na bunda e
me chamando de prostituta descarada. Depois de gozar,
esperou que eu me masturbasse para gozar também, com o
cacete inteiro, até o talo, dentro de meu rabo. Depois, tirou a
pica de dentro de mim e saiu rapidamente. Eu me recompus,
me limpei e corri para dentro da casa de minha amiga, à
procura dele, para pedir seu número de telefone ou lhe dar o
meu. Mas o cara já tinha saído, e eu não o encontrei mais. De
qualquer forma, foi uma noite inesquecível esse aniversário de
Celina, que nunca há de imaginar os secretos prazeres que me
proporcionou.

96

Capítulo 23
Cenas bizarras
Com Nelinha - antes Nelinho Pimentel - rodei meio mundo,
literalmente. Sempre viajávamos e sempre nos divertíamos
bastante. Na maioria das vezes, a gente encontrava parceiros
para orgias ou para sexo a dois. Nossas aventuras, no entanto,
jamais incluíam sexo entre mim e ele, ainda que houvesse
alguém mais. Transávamos em ambientes diferentes, com
pessoas diferentes, como se houvesse um acordo tácito de não
nos misturarmos.
Numa dessas viagens, fomos para uma roça próxima à
cidade de Cachoeira com Jeguinho, um amigo que tínhamos
em São Tomé de Paripe, cujo apelido vinha do tamanho
descomunal de seu pênis. Era carnaval e preferimos ficar longe
da muvuca que inunda Salvador nessa época, a cidade fica
lotada de turistas do mundo inteiro. Na roça, um rapazinho
negro, lindo, me chamou atenção. Fiquei bastante interessado
nele e acabei dando algumas indiretas para o rapaz, que
recusou as minhas investidas. Além da recusa, ele ainda
chegou para o pai e contou sobre a minha abordagem,
tornando-se motivo de gozações. O pai dizia coisas do tipo “se
o filho gostasse de cu, que andasse com uma galinha debaixo
do braço”, nesse nível. Fiquei super irritado com a situação.
Durante a noite, resolvi caminhar pela roça, cantando alto e
perturbando o sono de todos. Segui até o riacho, dentro do
quintal desse rapazinho, e continuei a cantarolar bobagens em
alto som.
No dia seguinte, fomos convidados para um caruru na
roça vizinha. Foi a oportunidade que tive para me vingar.
Comecei a fazer palhaçadas e a afrontar as pessoas que ali
estavam. Eu nunca havia aprontado daquele jeito. Enquanto
rolavam as comemorações e as músicas dos orixás eram
cantadas e batidas nos tambores, subi num toco de árvore e
fiquei dançando pagode e fazendo fechação de bicha.
Chamava a atenção de todos os presentes, principalmente dos
moleques e rapazinhos, que me convidavam para caminhar no
matagal escuro, o que eu recusava, por óbvio.
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Horrorizada, a tia de meu amigo Jeguinho, pedia-me,
pelo amor de Deus, que parasse com o espetáculo. Eu não a
atendi, claro. No dia seguinte, o boato estava correndo pelas
redondezas. E esta era a minha vingança. Já que era para
espalhar que eu era gay, que a informação fosse então
espalhada de modo a permitir o acesso de todos, e não apenas
daqueles que privavam das fofocadas.
Saí caminhando pelos arredores com Nelinha. No
percurso, encontramos três rapazes que colhiam caju. Insinueime para eles, que acabaram gostando da brincadeira e
subiram na árvore para pegar cajus para mim e para Nelinha.
Depois dos cajus, combinamos de nos encontrar numa roça
adiante. Voltamos para casa, precisávamos tomar um banho e
almoçar, antes do encontro. Acabei pedindo comida em casa
de desconhecidos, e fui chamado, juntamente com Nelinha,
para lá almoçar. A fome era grande. Quando serviram Nelinha,
imaginei que a comida fosse para nós dois e tentei pegar um
pouco do que tinha no prato. Ela berrou feito Monga, quase me
morde. Protestei e ela continuou irredutível. Depois, recebi um
prato de comida também.
Na hora marcada, saímos para encontrar os rapazes,
mas apenas um deles apareceu. O moleque ostentava uma
peixeira enorme na cintura, o que me amedrontou. Mas o medo
fazia parte do jogo e acabei indo a um canavial com ele e
Nelinha. Trepamos com esse rapaz no meio das plantações de
cana e voltamos para casa satisfeitos e felizes.
Nelinha conhecera muitas pessoas na internet. Uma
delas foi Jayson, que se masturbava todo dia e guardava o
esperma numa jarra, na geladeira. Sempre que escrevia para
Nelinha, o tal do Jayson falava que a jarra estava enchendo.
Houve também um padre, com o qual Nelinha teve um namoro
de seis meses. Cabe aqui salientar que Nelinha era apenas
mais um caso na vida do padre, que tinha uma lista de mais de
cem rapazes, com quem mantinha sexo todos os meses.
Quando Nelinha me contou sobre aquela maluquice da
jarra de esperma, tive vontade de copiar a ideia e resolvi fazer
isso também. Todos os dias, eu ficava na internet procurando
viado para comer. Mas não sem pagar-lhes uma boa grana,
oferecer-lhes uns drinques e sair com eles para dar umas
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voltas de carro. A bicharada adorava, principalmente por causa
das brincadeiras que eu fazia. Fui fazendo um cadastro, para
evitar sair com a mesma bicha mais de duas vezes.
Obviamente, acontecia de eu gostar de uma ou outra e marcar
várias vezes. Mas o normal era dar um pontapé no rabo delas
logo, logo, e procurar uma biba nova em folha para arrombar o
cu. Quando eu não estava a fim de comer viado, batia uma
gostosa punheta e gozava dentro de uma jarra, que,
posteriormente, colocava na geladeira. Depois de uns seis
meses, já havia quase meio litro de gala acumulado. Mas não
parou por aí. Depois de contar essa história para uma bicha
maluca da internet, ela resolveu tomar aquele líquido
asqueroso como se fosse mingau de tapioca. Quase vomitei as
tripas quando vi a cena, mas a cena era tão bizarra que
continuei a olhar, para registrar o inusitado fato para a
posteridade bichal.
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Capítulo 24
A dona da Ilha de São João
Junete, como costumávamos chamá-la, era uma bicha loira,
gorda, desdentada, sempre maltrapilha, mas que andava
rodeada de moleques. Moleque, na gíria gay, são os
heterossexuais que transam por dinheiro ou por um copo de
cerveja. E dinheiro Junete tinha de sobra. Dona de quatro
pousadas, ela andava com roupa de pobre para não chamar
atenção. Havia também um outro motivo, que ela acabou por
me confessar um dia: agia assim para não afastar os
moleques. Como os moradores da ilha eram, na maioria, de
classe média, e todos se vestiam bem à vontade, Junete
resolveu se trajar igual, para poder se aproximar da garotada e
ganhar sua confiança.
Apesar de empresária, ela morava num casebre dentro
de um conjunto habitacional para pessoas de baixa renda.
Fazia seu casebre de bordel, sem ser incomodada por
ninguém. A vizinhança conhecia suas estripulias, mas fazia
vista grossa, não só por causa dos favores que Junete lhe
prestava, como também porque temia a língua ferina da bicha.
Qualquer contrariedade, ela botava os podres na rua. Não tinha
vergonha nem pudor de gritar abertamente o que fazia entre
quatro paredes com os homens casados do lugar. E, como
ninguém queria ver seu nome arrastado pelo lixo, ficavam
todos pianinho, fingindo não ver nem ouvir nada. Mas quem
conhecia bem a danada da Junete sabia que ela era fogo. Já
tinha transado com quase todos os bofes do bairro Ilha de São
João, sem falar nos machos que iam passear por lá.
Para atrair a molecada, Junete dava festinhas
particulares, regadas a feijoada, muita cachaça, cerveja e
música alta. Do pior pagode à música clássica, de MPB a
sucessos internacionais, ela conhecia de tudo um pouco.
Agradava a gregos e troianos. Só não dava dinheiro vivo aos
moleques, para não viciar. Quem quisesse comer um cu e
receber como pagamento um prato de feijão, uma garrafa de
cachaça ou uma boa dormida “enfiado na mamãe”, como ela se
gabava, era só se aproximar. Um moleque vinha, gostava da
100

putaria e chamava outro. Era como isca. Cada um ia chegando,
metendo a rola e trazendo mais vítimas. Todos eram chamados
de “merendinha” por Junete. E ela debochava dos coitados,
pelas costas, é claro. “Só chegam aqui para comer, esses
mortos de fome”. Mas era o que ela mais fazia: matar a fome
dos homens, tanto de comida, como de sexo. As mulheres não
gostam muito de dar a buceta para todo mundo. Uma ou outra
que vira puta não consegue dar conta de tanta pica.
Junete tinha um cu guloso, que não se contentava
somente com uma caceta. Por noite, ela costumava dar o rabo
a mais de dez homens. E se gabava de não “passar cheque”,
ou seja, não cagar no pau dos caras… Ela fazia uma “chuca”,
limpeza do cu com um litro de água limpa, para evitar passar
vergonha na hora H. Não se sabe se o que Junete contava era
verdade ou se havia um pouco de exagero em suas histórias,
já que todo viado é exagerado. Quando saem para uma viagem
e não conseguem dar o cu a ninguém, inventam que comeram
mais de cem chibatas, somente para não “ficarem pra trás”
quando se juntam em grupos, nas conversas e nas resenhas,
para botar o papo em dia. Mas uma coisa era certa: nas poucas
vezes que fui visitá-la, quando estava deprimido, em busca de
carinho e afeto, sempre encontrei a casa dela repleta de
rapazes de todas as idades, cores, alturas e pesos. A bicha
parecia ter um ímã para atrair homem.
Por outro lado, Junete tinha a fama de ser uma bicha
ladra. Nas festas que frequentava, sempre dava um jeito de
afanar talheres, pratos, taças e tudo o que pudesse encontrar
no fácil. A casinha onde ela dava suas festinhas era repleta da
melhor prataria, tudo novo, porém com um detalhe: não havia
dois pratos iguais, tampouco um par de talheres que fizesse
par. Apesar de rica ela adorava afanar essas coisas, pelo puro
prazer de imaginar o proprietário especulando sobre quem
roubou.
Uma vez, fui convidado para “comer” um moleque de
Junete. Arrependi-me depois, mas o homem era um
espetáculo. A bicha parece ter feito de propósito, pois eu era
tido no grupo como a viada mais gulosa, a que armava truques
e comia os machos das amigas. Junete fingiu que era “casada”
com um bofe lá e ficou me fazendo ofertas para eu dar o cu
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para o marido dela. Aceitei e fui me encontrar com ele. Na hora
de foder, saí correndo e vomitando. O sujeito tinha uma doença
no pênis de fazer dó. O pau estava cheio de ferimentos, com
pus escorrendo para todo canto, misturado com sangue. Por
conta disso, passei mais de um mês sem fazer boquete em
macho algum. Só de me lembrar daquela cena, sentia nojo.
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Capítulo 25
Alice e a biba inglesa
Eu conheci Joseph através de Nelinho Pimentel, que, por sua
vez, tinha encontrado a bicha num bate-papo internacional.
Nelinho sempre foi rato de internet. Conhecia todos os sites de
busca de homens, namoro, casamento. Por isso mesmo, se
“casou” várias vezes. Toda semana ligava para mim com uma
novidade: “Casei, amiga. Agora com um italiano de dois metros
de altura.”
O caso não durava muito. Bastava um encontro, uma
foda, e o encanto se desfazia. Assim, houve “casamentos” com
Berni, Paul, Vaca Holandesa (uma bicha estranha), Padre…
Ninguém escapava. No começo, Nelinho sempre dava
preferência aos loiros, ou seja, interessava-se por
dinamarqueses, suecos, irlandeses, islandeses, noruegueses e
outros “eses”. Apesar de ser negão, de beição e bundão típicos
da raça, ele rejeitava qualquer semelhança com os demais
moradores da cidade mais negra do Brasil. Até se decepcionar
com a Europa, onde viveu por anos a fio, trepando com um
sem número de gays daquele continente. Enjoadinho, voltou
para o Brasil e se entregou de vez à orgia com negros
soteropolitados, paulistas, pernambucanos, paranaenses…
Viajou o país inteiro em busca da melhor “pegada”. Acredito
que ainda hoje, mais de vinte anos após sua primeira viagem à
procura de pica preta, Nelinho ainda não encontrou a sua cara
metade.
Voltando a falar de Joseph, a bicha era louquíssima.
Realizava festinhas num apartamento de cinco quartos na
Barra, durante as quais distribuía maconha e cocaína aos
presentes. Todos tinham que cheirar, fumar, tomar drinques
importados e cair na putaria. Quem era ativo aprendia a
receber thola de 20cm no cu e ainda achar pequena, após
umas duas rodadas de drogas e cachaça de boa qualidade. A
festança costumava iniciar na praia, onde se fazia o
cadastramento dos machos que seriam convidados. A biba
ficava de olho. Quando via um moleque ou homem que valesse
a pena, ela chamava para tomar uma cerveja. Durante as mais
103

de vinte vezes em que eu me encontrei com Joseph na praia
do Porto, não me lembro de ter visto um homem sequer
recusar-se a conhecê-lo e a participar das festinhas.
A biba era internacional, cheia da grana, falava
português melhor do que muitos nativos, gostava da putaria. O
babado estava feito. Não tinha pra ninguém. Mas ela não era
boba. Todas as festas eram filmadas, com câmaras escondidas
e posicionadas estrategicamente pela casa inteira. Depois,
descobrimos vários sites internacionais onde ela expunha as
chibatas e os cus dos baianos, com acesso restrito e sob
pagamento de quantias altíssimas. Lucrava muito com o
negócio. Só então pude entender de onde vinha tanta bufunfa
para gastar com orgias, homens, festas e mais festas.
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Capítulo 26
Ricardinho de Vitória da Conquista
Quando eu era adolescente, conheci um cara chamado
Ricardinho, que morava em Vitória da Conquista. O primeiro
contato se deu através de um anúncio na revista Private. Ao
conhecê-lo pessoalmente, foi paixonite aguda. Na verdade, eu
mergulhei fundo numa paixão enlouquecida, mas ele não
sentia a mesma coisa por mim. Mais um capítulo de sofrimento,
cartas intermináveis, quilômetros de poesias, dias e noites sem
dormir e sem comer. Eu me mantinha na ilusão de, um dia, ter
o amor de Ricardinho.
Anos se passaram e o amor não correspondido se
acabou. Mas continuamos amigos, sempre nos falávamos por
telefone ou carta. Posteriormente, já morando em Aracaju,
Ricardinho viu outro anúncio de “Alice”, publicado em outra
revista masculina. O texto parecia copiado e colado: “Procuro
amor verdadeiro, fidelidade, compromisso, respeito e blá, blá,
blá…” Ricardinho respondeu, e me encontrou novamente, mas
o clima não era mais o mesmo da adolescência. Eu já era
agora uma bicha louca, alvoraçada, viciada em pica e
impaciente para conquistar ou reconquistar amores que
costumavam levar meses de paquera, mão na mão, essas
coisas… Eu queria logo a pica no cu, gozada pela cara, ser
chamada de lagartixa e jogada na parede.
Decepcionado e assustado com a “euforia” exagerada
dessa nova Alice, Ricardinho se foi para todo o sempre, amém!
Antes de seu sumiço, porém, a amizade já estava abalada.
Ricardinho pedira um empréstimo a mim, comprou um carro e
não pagou. Eu, como sempre, fiquei no prejuízo. Brigamos feio.
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Capítulo 27
Alice toma murros e chutes no Farol da Barra
Em Salvador, há vários locais que são tradicionalmente
conhecidos como pontos de pegação e sexo fácil. Um deles
fica atrás do Farol da Barra, especialmente durante os dias de
carnaval ou de qualquer outra grande festa que aconteça ali,
como o Réveillon, por exemplo.
Eu já conhecia aquele point, que, diga-se de passagem,
é muito sujo, escuro e perigoso, tendo-o frequentado várias
vezes. E lá fui eu até lá, num desses dias de carnaval, à
procura de sexo.
Ao chegar, deparei-me com muita gente fazendo sexo.
As bichas mais fogosas tinham três machos de pau duro se
revezando em enfiadas de pica no cu e na boca. Havia também
outras namorando, e algumas apenas olhando.
Eu tinha muito fogo no cu e, obviamente, não me
contentaria em ficar somente olhando. Logo tratei de procurar
um parceiro, porém com muito cuidado, pois sabia que ali,
naquela escuridão, o risco de ser assaltado era grande. As
Elzas estavam soltas. No meio do caminho, fui abordado por
um moleque que me pediu um real. Eu disse que não tinha, e,
sentindo o clima pesado, fui me afastando, tentando me
esquivar do assédio do rapazinho, que me seguia a passos
largos. Ao sentir que a coisa ia ficar grossa, eu pus-me a
correr. No entanto, era tarde demais. O moleque não estava
sozinho e gritou para seus comparsas, pedindo que lhe
ajudassem. Uma galera se formou para pegar a bicha. Eu
consegui escapar, no final, mas não sem antes tomar um chute
nas costelas que, se me fizesse perder o equilíbrio, poderia
teria sido fatal, já que eu rolaria ribanceira abaixo, quicando
entre as pedras, até chegar ao mar, provavelmente todo
ensanguentado ou, quem sabe, sem vida. Esse chute me doeu
por meses. Eu fiquei com um hematoma enorme. Precisei ir ao
médico, tomar remédios e fazer quatro meses de fisioterapia
para me livrar das dores horríveis que sentia. Parece que o
rapaz tinha um coice de jegue, o estrago foi grande. Desde
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então, eu resolvi nunca mais passear por ali, com medo que
me acontecesse coisa pior no futuro.
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Capítulo 28
A bicha puta
Andrecita era uma bicha amiga minha, que sempre alardeava
ser “a boa”. Dizia conhecer todos os machos da Cidade Baixa e
controlar uma área enorme, além de ser protegida pelos
homens. Certo dia, quando estávamos indo para uma festa, ela
resolveu passar na casa de uma amiga. E ali ficamos dando
um tempinho, para não irmos todos de uma vez só para a tal
festa. A dona da casa foi na frente e deixou a chave com a
gente, já que confiava muito em Andrecita. Quando estávamos
de saída para a festa, apareceram dois rapazes bonitos,
magros e altos. Minha amiga Andrecita não perdeu tempo,
começou a se insinuar para eles, que pararam e pediram água,
pretexto para entrarem na casa e comerem o cu da bicha. Mas
a bicha tinha um sexto sentido aguçado, que acendeu a luz de
“perigo”. E ela pediu então para os moleques esperarem do
lado de fora da casa enquanto ia pegar a água. Eles tomaram a
água e foram embora. Nós seguimos para a festa. Mas a biba,
muito esperta, voltou por um atalho, para conferir se os rapazes
tinham mesmo ido embora ou se tinham voltado para tentar
entrar na casa em nossa ausência. Não deu outra. Quando
Andrecita lá chegou, flagrou-os tentando arrombar a porta. A
biba começou a gritar por socorro, e logo as monas que a
acompanhavam voltaram para ver o que estava acontecendo: a
biba atracada com os rapazes, distribuindo murros e usando
um caixote de tomate como arma. Os moleques da rua, ao
invés de ajudarem a biba, começaram a espancá-la. As amigas
bibas, com medo de serem espancadas, puseram-se a correr e
a se esconder. Uma se escondeu atrás de um poste, outra
pegou o carro e fugiu, temendo ter o veículo apedrejado, e as
demais escaparam como por encanto. No final, a biba, que
estava sendo espancada, também conseguiu escapar e todos
se salvaram.
Andrecita era a bicha mais enrolada que se possa
imaginar. Tomava dinheiro emprestado de todo mundo e não
devolvia. E eu, mesmo sabendo de sua fama, caí no golpe,
quando, certa vez, ela chegou à minha casa chorando,
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contando misérias: a luz havia sido cortada, a mãe estava
doente, não tinha grana para comer e outras mentiras.
Emprestei-lhe R$ 1.500,00, sob a promessa de receber o
dinheiro de volta em uma semana. Não é preciso dizer que até
hoje espero por ele. E pior: soube, por outras bichas
fofoqueiras, que Andrecita tinha gasto o dinheiro com um
moleque num desses motéis de última categoria. Ah,
desgraçada! Se eu soubesse que a grana emprestada era para
isso, tinha deixado a viada sem dar o cu por um bom tempo.
Afinal, ela só trepava com homens pagando tudo, do motel à
cachaça. Mas um dia pego ela de jeito. Ah, se pego!
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Capítulo 29
Alice atrai “Elzas”
Na gíria gay, “Elza” é sinônimo de ladrão. E eu parecia que
tinha sangue doce para as Elzas. Muita sorte, mesmo. Um dia,
numa cidade do interior, eu saí pedalando pelas ruas e fui
parar num local chamado “Alto da Prefeitura”. Parei por ali e
fiquei contemplando a paisagem, vendo as pessoas passarem,
pensando na vida… Não tinha a menor intenção de fazer sexo
com alguém, mas eis que a tentação apareceu. Um moleque
de mais ou menos um metro e oitenta, magro, pele bem
morena e bronzeada… Usava calça jeans surrada, justa no
corpo, e uma camiseta branca sem mangas. Eu fixei o olhar
imediatamente na protuberância que despontava, com
destaque, do meio das pernas do rapaz. Ali devia ter uma bela
de uma mala, pensei… E fiquei todo animadinho. Chamei o
rapaz e perguntei sobre algum endereço qualquer. Ele foi muito
solícito, tentou ajudar, pois eu me dizia perdido e não sabia
como voltar pra casa, já que tinha pedalado muito e não
observara o caminho percorrido. O rapaz se prontificou a tentar
encontrar a residência dos meus amigos. E eu aceitei segui-lo,
louco que estava por aquele corpo.
O cara era mesmo um grande pedaço de mau caminho.
Seu cheiro inebriava meus sentidos, já há uma semana sem
sentir um talo de pica encaixado no cu. Eu piscava o olho pra
ele e gaguejava, sem me dar conta de que já tínhamos
caminhado mais de cinco minutos em direção a umas ruas
meio paradas. Eu tinha ficado tão encantado com o bofe, que
seria capaz de fazer sexo com ele ali mesmo, no meio da rua.
E parecia que ele estava ficando também excitado, a trouxa
entre as pernas tinha crescido, estava como se fosse uma
banana da terra dentro da calça, marcando do lado esquerdo.
O rapaz parou junto a uma casinha com uma única porta
e janela na frente. Falou que estava com vontade de mijar e
perguntou se eu não me incomodava de parar um pouco. Eu,
com o cu piscando, animei-me com a hipótese de ver a chibata
dura do macho ali, pertinho de mim. E ele baixou o zíper e tirou
de dentro da cueca uma lasca de pica de uns 22cm, tesa como
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uma madeira, torta para cima, a cabeça toda coberta pela pele
morena. O jovem arregaçou o pau e começou a mijar, mijava
como um jegue. Não parava mais de fazer xixi. E eu, de olho
duro naquele picão imenso, doido pra pular na frente do rapaz,
ajoelhar-me, abocanhar aquela vara tesuda e mamar até ele
pedir para parar.
Já ciente do que eu queria, o rapaz fingia continuar
mijando. Amassava o pau, balançava-o de um lado para o
outro, arregaçava e fechava a cabeça da pica, e olhava de
lado, para perceber se eu estava olhando. Segundos após
esse ritual de sedução, ele olhou para mim e perguntou:
– Quer dar uma pegadinha?
– Claro! - disse eu quase gritando, e partindo para o
amassamento da pica, como se quisesse fazer um quibe do
cacete daquele macho.
O cheiro de pica me deixava a biba mais alucinada do
mundo. Eu esfregava a mão na cabeça daquele pau e depois
levava-a ao nariz. O cu já estava em brasa, lubrificado e louco
de desejo de ser arrombado. O rapaz então pegou no meu
pescoço e empurrou minha cabeça em direção à pica. Nem
precisou muito esforço, a chibata já estava toda enfiada na
garganta: eu gemia, engolia a pica até o talo, tirava-a toda da
boca e voltava a engoli-la, fazia isso com tanta gulodice que o
homem já estava prestes a gozar. Ele não aguentou mesmo
muito tempo aquela massagem com a língua na cabeça da
pica, e encheu a minha boca de esperma quente, em jorradas
fortes, estocando o pau em minha garganta. Nem deu tempo
cuspir. Ou engolia a gala, ou ficava com a pica entalada na
goela. Preferi beber o esperma todo.
No final, ele retirou a pica da minha boca, bafou a
bicicleta e correu. Eu, coitado, nem tive tempo de gritar. Fiquei
estupefato, apaixonado por aquele lindo bofe. Nunca mais tive
a oportunidade de vê-lo, tampouco a bicicleta.
Na semana seguinte, outra Elza levou um celular
novinho em folha meu. Nesse mesmo dia, eu levei um murro no
ouvido, que ficou zumbindo por três dias. E, pouco depois, indo
para a praia com a biba Ricardete, fomos apedrejados por
moleques homofóbicos. Se não tivéssemos conseguido entrar
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num ônibus que passava pelo local naquele exato momento,
talvez tivéssemos morrido assassinados pelo ódio dos rapazes.

112

Capítulo 30
Em Ilhéus com Andrecita
O tempo passou e eu já havia perdoado o dinheiro que a biba
levou e não me pagou. A bicha Andrecita era muito fechativa. A
cara redonda feito uma bola rendeu-lhe o apelido de Cara de
Hambúrguer. E ela ficava virada na porra com isso. Apesar de
tudo, era gente boa, mesmo não pagando o que devia. Todas
as bichas gostavam de sair com ela, pois Andrecita fazia a
propaganda. Quem não quisesse ser denunciada como viada
não podia andar com ela. A bicha era a encarnação de todos
os viados do mundo. Cara redonda, voz super fina, que nem
miado de gato. Miava que era uma beleza. Quando andava,
arqueava os ombros para trás, pisava como Gisele Bundchen e
empinava a bunda. Parecia mais uma seriema pisando em
brasas.
Certa ocasião, precisei ir a Ilhéus resolver uns
problemas de trabalho e levei o viado à tiracolo. No sítio onde
fiquei tinha muitos rapazinhos, que não paravam de cochichar
sobre nós. Ouvi um deles dizer que eu não era gay, ou que era
o marido da viada. Mate-me mas não me diga uma coisa
dessas. Só perdoei porque se tratava de rapazes do interior,
que não tinham muita experiência. Dali mesmo a bicha já
piscou para um, fez sinal para outro e, em pouco tempo,
estávamos todos indo para a praia tomar banho. Era finalzinho
de tarde, a noite caindo devagar… Foi uma farra deliciosa.
Corremos nus pela praia, tomamos banho juntos, brincamos
bastante naquele encontro. Fizemos sexo a torto e a direito…
No dia seguinte, resolvemos ir para Joerana, um recanto ermo
que ficava ali nas imediações de Ilhéus. Era um descampado
onde se podia gritar que ninguém ouviria num raio de
quilômetros. E lá aprontamos muito. Abusamos do sexo em
grupo, com seis rapazes fogosos, na faixa de seus 18 anos.
Todos muito roludos e brincalhões. Chupamos pica, demos o
cu no mato, corremos pelo campo com os moleques enfiados
em nós, tomamos banho de rio, trepamos feito loucas… De lá,
seguimos de carro para Uruçuca, desta vez, somente eu e
Andrecita. Deixamos os moleques na Joerana. No caminho,
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demos carona para dois machos. Paramos o carro no meio da
estrada, enfiamo-nos numa roça de cacau e levamos pica por
tudo quanto era buraco. Ao voltarmos para Joerana,
recomeçamos nossa orgia particular, regada a muita bebida.
Eu estava feliz da vida. Chamei um dos rapazes e propus a ele
namoro sério. A resposta foi negativa. Sem dar-me por vencido,
fui consultando um a um, levando um fora a cada proposta.
Voltei triste para o sítio, terminei meus serviços e retornei a
Salvador. Fiz a viagem inteira sem dar uma palavra.
A bicha Andrecita, ao contrário, apontava: “Lá vem um
macho. Vamos parar.” Mas esse só deu tchau. “Viaaaado,
vamos parar naquele posto, que quero dar para o frentista!” E
eu sem dar muita atenção. Estava com a cabeça longe,
pensando na minha vida. Tanto dinheiro, tanta beleza, tanto
carinho represado, tanta vontade de amar e ser amado de
verdade, e nada conspirava para que isso se tornasse uma
realidade.
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Capítulo 31
Festas e finais de festas
Eu sempre fui uma biba festeira, pagodeira. Em Periperi, na
linha do trem, costumava rolar um pagode todo final de
semana. Numa dessas rodas de samba, eu fugi das farras e
nunca mais voltei ao local. Aconteceu um episódio
desagradável. Um casal de namorados começou a brigar, e um
pacifista foi tentar apartar os briguentos. O intruso tomou tantos
murros, chutes e pontapés que saiu dali carregado num
carrinho de mão, sangrando feito boi, direto para o HGE –
Hospital Geral do Estado. Eu fiquei desesperado com a cena.
Chocado, deixei de frequentar o pagode de Periperi.
Mas isto não significa que meu fogo por festas se
extinguira. Na semana seguinte mesmo, eu fui para São Tomé
de Paripe tomar banho de sol na praia, encher a cara de
cachaça e comer peixe frito com uns amigos que acabara de
conhecer. Rolou briga na praia, tiroteio, um dos amigos meus
quase leva um tiro. E eu excomunguei também aquele
território.
Meu point mudou então para a Praça da Revolução.
Curtia os bares dali, os moleques e o lugar. Num belo dia de
carnaval, com banda rolando na praça e tudo mais, eu
presenciei uma briga que deixou um rapaz com braços e
pernas quebrados. A vítima foi carregada por policiais numa
maca, inconsciente. Para mim, aquele homem tão bonito, que
eu admirava de longe, não viveria mais. Depois desse dia, eu
nunca mais apareci em Periperi.
Também desisti de assistir ao carnaval na Praça Castro
Alves, após presenciar cena semelhante, em que um rapaz fora
espancado aparentemente do nada. Ele estava bem pertinho
de mim, que o paquerava e já imaginava mil posições sexuais
com aquele monte de músculos e sorrisos. De repente,
começou um quebra-pau e o pretendente foi escolhido como
bola da vez para tomar murros, socos e chutes, até cair
inconsciente. A polícia chegou, mas não conseguiu identificar
os agressores, como sempre. Eu tremia de medo e pavor.
Prometi não ir mais ao carnaval de rua de Salvador.
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Mas meu fogo por badalações continuava intenso. E lá
estava eu, todo faceiro e rodeado de machos, na festa em
Abaeté. Alguns desses machos eu tinha levado a tiracolo;
outros eu atraí por ali mesmo. Depois de muitas cachaças,
acordes afinados e desafinados e zoeira na cabeça, alguns
rapazes começaram um quebra-quebra no meio da multidão.
Eu, já escaldado de tantos outros contratempos parecidos,
chamei os machos que me acompanhavam e fui saindo de
fininho. No meio do caminho para o fim de linha do bairro, todo
mundo caiu no pau, inclusive eu. A briga era generalizada, todo
mundo batia em todo mundo, com ou sem motivo. Cinco dos
amigos meus ficaram seriamente feridos e foram levados de
ambulância para o HGE, enquanto outros ficaram detidos na
delegacia de polícia local até esclarecimentos posteriores.
Nada disso, porém, foi suficiente para me afastar das
farras da cidade. Dias depois, eu estava em Mirantes de
Periperi para mais um evento festivo. Foi quando aconteceu um
tiroteio entre dois rapazes do bairro. Um deles saiu correndo,
após se dar conta que a munição tinha acabado, e foi
assassinado nos meus pés, que o vi cair, sangrar e o povo
desaparecer do lugar. Impossibilitado de correr por causa do
choque, fiquei ali paralisado.
Aí, sim, eu decidi não mais arredar pé do bairro onde
morava, no centro da cidade. Ninguém mais viu a cara da bicha
Alice nas festas por um bom tempo. Quando queriam falar
comigo, os amigos se dirigiam a uma praça no bairro Nazaré e
ficavam tagarelando até altas horas, sem medo de ser feliz. O
lugar era tido como um bairro tranquilo, por onde circulavam
moradores e nada mais. Até o dia em que o grupinho foi
assaltado por três marginais, que exigiam dinheiro, tênis,
pulseiras e voltas, além dos celulares. Eu consegui correr e me
esquivar de dois tiros disparados em minha direção. Meu
melhor amigo, Xande, de apenas dezoito anos, não teve a
mesma sorte. Tomou um tiro na cabeça, foi levado com
urgência para o HGE e submetido a uma cirurgia para a
retirada da bala, tendo ficado em coma por uma semana.
Sobreviveu, mas ficou com sequelas. Depois do atentado, sua
voz se assemelhava a de alguém que bebeu umas quatro
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pingas. E ele ainda ficou com uma cicatriz enorme perto da
orelha, onde a bala havia se alojado.
Por essas e outras, eu fui me tornando uma pessoa
retraída, assustada, reservada, cuidadosa. De tanto medo de
sair, acabei sozinho. Muitos dos amigos foram desistindo de
minha companhia, achando que eu estava ficando doido ou
que passei a desprezá-los. No entanto, a sucessão de
experiências traumáticas por que passei me levou,
posteriormente, a frequentar ambientes mais refinados e
seguros. Um dos lugares onde se pode ver Alice em cena
atualmente é o JAM no MAM, festival de jazz que acontece no
Museu de Arte Moderna, na Avenida do Contorno, Cidade
Baixa. Certo dia, eu marquei com amigos nessa festinha.
Quando eu estava a caminho do local, um a um foi ligando e
dizendo que não poderia mais ir, que tinha encontrado algo
melhor, que já estava tarde, entre outras desculpas. Eu pensei
em voltar pra casa e curtir um bom filme na TV por assinatura.
Mas pensei nas pessoas bonitas que poderia ver no evento e
segui em frente.
Chegando ao MAM, procurei um banquinho para me
sentar bem perto do palco. Havia vários bancos vazios. À
medida que a hora avançava, os lugares iam sendo tomados.
Ainda sobravam alguns perto de mim. Toda hora chegava um e
perguntava: “Tem alguém aqui?”, ao que eu respondia
negativamente. Assim, todos os bancos desocupados foram
levados, e eu fui me sentindo solitário e vazio, como se
estivesse num deserto. Nessa hora, lembrei-me da fraseameaça de um ex-namorado: “VOCÊ VAI ACABAR SOZINHO”.
E eu chorei em silêncio, no meio da multidão, embalado pela
boa música e pelo álcool da caipirinha. Lembranças me vieram
à mente, recordações dos bons tempos, em que vivia cercado
de bofe, das festas que fazia nos terraços dos prédios em que
morei. Não tinha mais como voltar no tempo. Agora era
amargar a solidão cósmica de que falava um falecido amigo.
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Capítulo 32
As Elzas
Eu pagava pau, o que, na gíria gay, significa um viado que
paga para ser enrabado ou para bater um boquete. Este tipo de
bicha é o menos qualificado no meio gay, o mais odiado.
Quase todo homossexual já fez pagação de pau um dia, mas
nenhum deles admite. Eu, por ser um gayroto de programa,
nunca tive problema de consciência por gastar todo o salário
do mês alimentando rapazes para foder-me a torto e a direito.
No entanto, para quem tinha grana, eu cobrava e cobrava
muito caro. Eu era uma espécie de Hobin Hood do Sertão.
Dava aos pobres e cobrava dos ricos. E nessas fodanças
todas, eu levei algumas “Elzas”, ou seja, fui roubado. Afinal,
mesmo sendo bem pagos, muitos moleques queriam além da
gorjeta. Um episódio dessa natureza ocorreu com a Mona da
Internet. Eu teclava nesses bate-papos online, quando
encontrei um potencial parceiro sexual. Trocamos telefones,
marcamos e nos encontramos. Eu estava todo confiante, pois o
“bofe” era uma viadinha disfarçada. Viado, para mim, tinha que
confiar no outro. Confiei e me dei mal. A biba me roubou o
celular e todo o dinheiro que eu tinha na carteira, enquanto eu
tomava banho, louco para dar o cu. Depois, a bichinha pegou o
molho de chaves, desceu seis andares de escada, abriu a
garagem, roubou vários objetos que estavam no carro e fugiu.
Quando saí do banheiro, me dei conta do prejuízo. Corri para
ver se alcançava o larápio, mas não consegui. Amarguei a falta
de rola e o roubo de meus bens.
Roubada por uma Elza louca na praia da Barra
Eu estava “naqueles dias”, como se diz na gíria feminina,
quando as mulheres ficam em TPM, ou seja, Tensão PréMenstrual, período em que ficam ansiosas, nervosas, agitadas.
Algumas mais, outras menos. E eu, apesar de não ser mulher
de corpo, era uma meio-mulher, ou quase-mulher, como dizia
Vera Verão. Nesse dia apareceu a Elza, querendo dar o golpe.
Deu uma piscada para mim e ficou de longe me observando.
Eu, que àquela altura da vida não era bobo nem nada, esperei
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o bofe se aproximar para ver “qual era de mermo” com ele.
Com aquele tipinho tinha que falar em linguajar de bairro, pois
só assim “tiraria ele de tempo” e não seria roubado, caso o
moleque tivesse o mau costume de levar o que era dos outros.
Atendendo a um aceno meu, o rapaz se aproximou, sentou-se
à mesa e pediu uma cerveja. Era a senha. Se eu não
reclamasse do pedido, ele estava convidado para continuar e,
dali, poderia sair um sexo ou uma “ponta”, quer dizer, uma
graninha de agrado pra ele levar pra casa. Afinal, ele, o garoto,
não era de programa, como qualquer outro baiano daquela
idade, beirando os 19, 20 aninhos. Curtia viado mas não era
garoto de programa (GP) nem gay. Só que não podia deitar e
trepar com uma bicha, assim, de graça. Sexo sem cobrar só
mesmo com mulher de verdade. Aí eles até pagavam o tanto
que fosse… Eu, já puta velha, acabada de guerra, fiquei só de
butuca, esperando a paulada. Sorrisos pra lá, piadinhas de
mau gosto pra cá, eu logo percebi que o bofinho era hétero
convicto, e só estava querendo mesmo era roubar. Não deu
outra, no primeiro descuido, o gatuno agarrou um par de óculos
Rayban que eu tinha acabado de comprar no camelô e
disparou areia afora. O povo gritava: “Pega, pega!” Mas o tipo
físico de quem o perseguia não ajudava muito. Aquelas
pessoas cheinhas, acostumadas a deitar e peidar na varanda
dos apartamentos não iriam nunca alcançar a gazela saltitante
que eu observava de longe. E lá se foi mais uma Elza. Esta
não volta ao local tão cedo…
Paripe com Felipete Pisteira
Eu saí pistando pela cidade, na companhia de Felipete. De
repente, estava em Paripe, assistindo a um jogo de futebol.
Onde tinha homens, estava eu de olho, tentando fisgar algum.
Para mim jogos de futebol era um prato cheio: vários machos
com pernas torneadas, peito definido, voz grossa... E eis que
surge uma oportunidade. Observando o movimento deles,
descobri um lugar onde eles sempre iam, de vez em quando.
Ou para mijar, ou para fumar maconha. Curioso, fui me
afastando de Felipete até chegar atrás da trave, galgando uma
trilha que me levaria, talvez, a uma mina de pica.
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E levou mesmo. Assim que cheguei ao local, avistei,
numa moita, um bofe dando uma mijada. Ao me ver, ele puxou
conversa.
– E aí? Assistindo o jogo, né?
– Sim.
– Percebi que você estava com uma amiga. Vocês vêm
sempre aqui?
– Não, eu ia passando e resolvi parar.
– Tá a fim de um boquete? Cobro R$ 5,00.
Eu pensei e repensei. Poderia ser uma cilada ou uma
chance de chupar aquele e o pau dos outros 23 machos do
time, sem falar na torcida. Resolvi pagar o valor cobrado. O
bofe sacudiu a chibata para um lado e para outro, a fim de
endurecê-la.
– Chegue perto, menina. Vem sem medo, que seu
macho quer ser mamado…
Eu me aproximou e notei algo estranho. Da ponta
daquele pênis saía um líquido espumoso, esbranquiçado, meio
amarelado, talvez… Logo me lembrei de uma doença famosa:
gonorreia. Disfarcei, fiz de conta que estava assustado e
comecei a falar e a gesticular bastante nervoso:
– Moço, eu preciso ir. Acabei de lembrar que minha mãe
vai chegar, e ela não tem a chave de casa. Mas tome aqui o
dinheiro. Depois nos falamos.
– Olhe, viado, eu vou liberar, pois estou notando que
você é uma pessoa boa… Se não fosse isso, ia te encher de
porrada aqui mesmo. Não gosto de crocodilagem comigo. Vai
lá! Tá perdoado desta vez.
Eu escapei de boa. E nunca mais fui assistir a jogos de
futebol por aquelas bandas…
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Capítulo 33
Mais “Elzas”
Eu era um viajante de primeira. Gastava uma fortuna de
gasolina. E todo ano trocava de carro. Sempre comprava
veículos grandes, do tipo pick-up. Quando pegava carros
menores, estes não duravam seis meses, pois eu não tinha
cuidado com os bens materiais e porque esse tipo de veículo
não aguenta trabalhar duro por muito tempo. O que importava
mesmo era ser feliz a qualquer custo. Onde houvesse gente
querendo dar ou comer cu eu estava presente, todo faceiro.
Uma vez, em Vitória da Conquista, mais exatamente na Praça
Tancredo Neves, eu paguei R$ 19,00 para um viadinho
mostrar-me o pau. Ao notar que o rapaz era maludo, bem
dotado, eu me dispus a pagar dez vezes mais para ir pra cama
com ele. Trepamos a noite toda. Dessa vez, no entanto, eu não
levei a “Elza”, ou seja, não fui roubado. Quem deu a Elza foi
Alice. Eu roubei o coração do menino, que ficou apaixonado.
Como eu não gostava muito de repetir prato, dei um telefone
de contato errado para o garoto. Nunca mais se soube dele.
Na volta para Salvador, lá vai eu procurar sarna para me
coçar. Já na estrada, liguei para Silvanete, uma biba inglesa, e
pedi que a ela que fosse de trem até Paripe e me esperasse na
estação final. Assim a britânica fez. Eu passei por lá e peguei a
“menina’ – literalmente, a gringa era uma garota de família,
toda fresquinha e melindrosa. Mas, por trás daquela carinha de
donzela, havia uma vagabunda acabada, que gostava de uma
boa putaria e dava tudo para participar de orgias. Assim que os
machos se puseram à vista, buzinaram, fizemos psiu, eu e a
biba demos pinta e conseguimos chamar a atenção deles. Eu
perguntei se iam para algum lugar. Eles, marotos, sorriram e
disseram que iriam para onde nós quiséssemos. Em seguida,
demos carona para os dois rapazes que seguiam para São
Tomé de Paripe, justo o lugar aonde não iríamos naquela
tarde. Mas o rumo foi mudado em segundos. No caminho, os
homens tentaram assaltar a gente, sem arma, sem nada. Eu
usei de um bom truque, comecei a conversar feito louco, fiz os
machos caírem na gargalhada, e acabamos parando num bar.
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Enchemos o rabo deles de cachaça e partimos para um local
de desova, que ficava ali perto. A Estrada da Cocisa tinha
muitos lugares embrenhados e desertos. Paramos o carro e
ordenamos aos dois bofes que começassem a bater boquete
na gente. Para convencê-los, eu e a amiga biba mostramos um
maço de dólares e um revólver 38 cheio de balas. Não deu
outra, nós esfolamos o cu dos homens, depois de encher a
boca deles de esperma quente. Em seguida, demos no pé e os
largamos no meio da estrada, em plena noite sem lua. Pode
uma coisa dessas?
Nessa mesma semana, eu resolvi viajar com a amiga
biba até a cidade de Mirangaba, onde nos encontramos com
várias monas e moleques do local. Fizemos uma festa. Ali a
inglesa pagou caro por ter comido um bofe no qual eu estava
de olho. A vingança não tardou. Eu comprei ingredientes para
fazer uma feijoada. Preparei tudo com muito cuidado. Coloquei
uma calabresa inteira na panela. Depois de cozida, botei uma
camisinha na linguiça, enfiei-a no cu e bati umas três punhetas
e gozei várias vezes com a calabresa atochada. Em seguida,
retirei a camisinha, recoloquei a linguiça na feijoada e servi
para toda a molecada, inclusive para Silvanete.
Na semana seguinte, eu conheci Marcos, uma bibinha
que andava pela orla de Salvador. Sentamos numa barraca de
praia em Patamares, onde trabalhava um rapaz muito forte,
bonito, moreno de sol. Eu fiquei interessado no bofe, e parece
que o moço também ficou muito a fim de mim. Combinamos um
encontro e, à noite, lá fui eu me encontrar com Gel, o moleque,
na barraca. Entramos e fizemos sexo a torto e a direito. Gel
dava o cu como ninguém. Sentava na pica, gemia, rebolava e
beijava divinamente bem. Eu quase me apaixono. Mas eu era
duro na queda, não entregava o coração tão facilmente. Não
era um palmo de pica ou um cu profundo qualquer que iriam
me fisgar. Mas o dinheiro que Gel me ofereceu para novos
encontros me fez mudar de ideia. Fodemos por meses, e fui
pago regiamente.
Nem sempre era tempo de Elzas. Havia o tempo de
ganhar alguns trocados e ainda sentir muito prazer. Assim, lá
fui eu atender um cliente, que me ligara no meio da tarde. O
local era um prédio de luxo, na Avenida Tancredo Neves.
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Escritórios refinados. Senha para entrar, câmera nos
corredores e dentro de cada elevador. Mas sempre havia um
local desprotegido. E, na escada de incêndio, eu recebi mais
quinhentos reais para bater um boquete num gordinho. Eu teria
preferido não ter recebido a grana e ter ido embora sem botar
na boca aquela pica miúda e peluda, feito um pau de macaco.
Quase vomitando, sentindo a gosma entrar e sair de boca, sofri
por quase meia hora naquela escada de incêndio, torturado,
ainda por cima, pelo cheiro insuportável do perfume do bofe. O
homem tinha cheiro de flores da cabeça aos pés. Tonto e
nauseado, fui para casa correndo tomar um banho com água
sanitária, na tentativa de expurgar a maldição. Nunca mais quis
saber do gordo, por mais que ele pagasse muito bem.
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Capítulo 34
Loucas lembranças
Havia dias em que eu parava para contabilizar quantas
aventuras e maluquices havia experimentado em minha louca
vida. Era o que acontecia naquela tarde de chuva torrencial,
quando morros desabavam e pessoas morriam na Bahia.
Ilhado em casa, dediquei-me a mais uma atividade contábil.
Lembrei-me da vez que fui ao cine Capri, no bairro Dois
de Julho, e, logo na chegada, encontrei um moleque da pica
boa. Parti para o ataque e ele contra-atacou pedindo dez reais
por um boquete. Era muito barato e a pica valia dez vezes mais
que isso. Eu sentei-me ao lado do bofe e comecei a mamar.
Quando o rapaz encheu-me a boca de esperma quente, eu tirei
uma cédula do bolso e entreguei a ele. O menino estendeu
uma cédula de um real e disse para mim que eu havia pagado
menos do que tinham acertado. Sem entender muito bem,
peguei outra cédula de dez e dei ao garoto. Na terceira ou
quarta vez que o carinha aplicou o golpe, eu “acordei” e saí
correndo do cinema. Era uma nova modalidade de golpe.
Nessas lembranças, voltei à época anterior ao advento
da internet, quando os viados sequer imaginavam que,
futuramente, poderiam passar dias e noites conectados nos
bate-papos e sites de relacionamento, como Orkut, Facebook,
MSN etc. à cata de machos. Nessa época, eu usava outros
recursos para atraí-los. Colocava anúncios nos jornais, sob
pseudônimo, procurando “amigos”. Esta era a senha para as
bibas burlarem a censura da mídia. Cada anúncio rendia mais
de duzentos contatos. Depois, era hora de selecioná-los por
idade, preferência na cama, tamanho do pau etc. Todo mundo
queria “casar”, ter um relacionamento sério, mas, na verdade, o
que buscavam mesmo era oferta de chibata e cu para fodas
intermináveis. Viado costuma enjoar rapidamente de uma
determinada companhia, partindo para novas emoções em
outros braços e abraços. Quem fizesse sua agenda e
selecionasse bem, podia ter pica para mais de seis meses.
Quando o estoque acabava, outro nome falso, outro anúncio, e
a temporada reiniciava. Além dos jornais, eu usava também o
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telefone virtual, já citado anteriormente. Havia, ainda, as portas
de sanitários de shopping, estações de ônibus, lojas de
departamentos e os famosos trotes para telefones públicos.
Quem atendia à chamada era convidado a participar de uma
noitada. Muita gente se conhecia assim. Eu nunca gostei de
pistar pela rua, em busca de macho. Achava perigoso demais.
Nas poucas vezes em que saí com amigos do bairro Calçada,
tive experiências traumáticas. Nunca me esqueço do ocorrido
nas imediações do Ferry Boat e da Praça de Nazaré, quando
um motorista passou atirando nos viados. Por pouco não fui
atingido. Em outra ocasião, em São Sebastião do Passé,
quando passeava com uma amiga, eu tomei um murro de um
rapaz que queria dinheiro. Houve também o episódio da praia
do Porto da Barra, quando eu joguei areia no olho de um
moleque, após ameaça e tentativa de assalto. No Jardim de
Alah, tradicional ponto de fodança em Salvador, eu fui
espancado por um rapaz que se dizia policial à paisana. Atrás
do Farol da Barra, onde o viadeiro se encontra para foder,
também fui assaltada e tomei Elza várias vezes. Na boate
“Caverna”, fui esmurrado no sanitário e tive carteira, relógio e
tênis roubados. Nem os mendigos perdoavam os viados. Eu
tinha uma amiga biba, Marriete, que só sentia tesão por
pedintes, ao contrário dela, eu sentia nojo de gente suja e
nunca quis nada com eles. Certa vez, ao ver a amiga atracada
com um homem sujo e fedorento, beijando-o sem pudor, fui
dar-lhe uma bronca e quase apanhei. Precisei correr para não
ser espancado.
Eu não me importava de fazer amizade com pessoas de
variados tipos. Nomes como “Mary Crazzy”, “Shirley Beija-flor”,
“Catarina Te manca, dragão”, entre outros, faziam parte de
meu círculo. Tinha também a Manuela, que trepava noites
seguidas com seguranças e vigilantes da cidade. Ela saía do
Caminho de Areia por volta de meia-noite e caminhava até
Pituba, Itapuã, a depender da noite. Se rendesse muito, voltava
mais cedo pra casa. Numa dessas andanças, Manuela trocou
de roupa atrás de uma pequena árvore de jardim e guardou
seus pertences ali mesmo, temendo sair com dinheiro e relógio
para a caçada. Quando voltou para catar suas coisas, foi
chantageada por um segurança, que tinha pego tudo e
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guardado com ele. Ou fazia sexo, ou não recebia as coisas de
volta. Resultado, mais sexo e mais risco. O segurança era
violento e, depois de uma discussão, queria esfaquear o viado,
que se esquivou das facadas embaixo de uma escadaria. O
mais engraçado é que de tudo o viado ria, inclusive do perigo
que correu, contando que seria morta “como uma virgem”,
referindo-se à letra de Like a Virgin, de Madonna.
Paulete tinha uma amiga evangélica, ex-viada,
conhecida como Irmã Lulu. Depois de ter dado o cu para mais
de quatrocentos mil homens no eixo Rio – São Paulo, ela se
arrependeu, se entregou à religião, casou-se com uma mulher
e teve vários filhos. Irmã Lulu tinha os dentinhos serrados,
formando um círculo entre os dentes. Paulete dizia que Lulu
tinha sido encanadora e que fazia a rosca dos canos com os
dentes. Mas tem gente que conta outra versão: Lulu chupava
tanta pica que o movimento de entra e sai em sua boca fez
com que os dentes se desgastassem.
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Capítulo 35
As carrancas de Alice
Eu não gostava de sair para namorar e depois ter que pagar.
Não que isso nunca acontecesse. Mas uma coisa é dar uma
voltinha com alguém, tomar umas e outras, comer uns tiragostos ou fazer um lanche rápido numa barraca de esquina;
outra, bem diferente, é acertar o preço de um beijo, um abraço,
uma ousadia…
Mas eu, nas horas de crise, não tinha pra quem apelar.
Então, a saída, era dar uma espiada nos classificados de
jornais ou em sites de relacionamentos. E logo conseguia uma
lista sortida de telefones. Após o contato, marcava-se o local do
encontro e a ação era concluída. Mas eu nunca tive sorte
nessas oportunidades.
Uma vez, viajando a trabalho, marquei com alguém num
hotel do bairro Nazaré. Na hora do vamos ver, o rapaz
perguntou como seria a transa. Foi o bastante para que eu
esfriasse e perdesse a vontade de fazer sexo. Paguei o
programa, fiquei conversando o tempo todo com a pessoa e
depois a dispensei.
Dias depois, marquei com alguém através do MSN. Saí
eufórico, louco para dar uma. Encontrei-me com o rapaz em
uma casa cheia de cachorros, na Caixa D’Água, em Salvador.
A residência fedia a xixi de cães e o dono dos bichos era
gordinho e pouco dotado, o inverso da imagem exposta na
internet. Eu brochei, dei uma gorjeta ao moço, fingi nervosismo
e escapei da tortura iminente.
Outro dia, em Dias D’Ávila, eu até senti vontade de
concluir e consumar o ato, mas fiquei cabreiro, com medo de
cair numa cilada. O homem era usuário de drogas e estava
visivelmente nervoso, achando que eu tinha alguma arma
dentro do carro ou fosse algum policial disfarçado. Por via das
dúvidas, eu paguei metade do acordado e fui embora.
Em outra ocasião, interessei-me pelo anúncio de um
rapaz negro, que se dizia bem dotado e muito carinhoso. Após
caminhar longamente sob o sol numa rua de paralelepípedos,
finalmente cheguei a um barzinho esquisito, com cheiro de
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cachaceiros, e dei de cara com o suposto super man. Mas, ao
contrário do que esperava, ali estava um ser raquítico, com
cara de hambúrguer, sujo, dentes podres e mau cheiroso. Eu
tive ânsia de vômitos. Para evitar um confronto, paguei metade
do combinado e fui embora, chocado. Decidi então nunca ligar
para quem oferece "amor e carinho" em troca de algumas
moedas. Pelo menos por um tempo ficarei livre de decepções.
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Capítulo 36
Alice Menstruada
Eu tinha um ex-namorado que conhecia muita gente no
subúrbio. Era de lá que vinham os rapazes mais roludos, mais
sarados e mais gostosos. Eu nunca gostei de gente bombada,
artificial, que tomasse injeções para inchar. O que gostava
mesmo era daqueles moleques sequinhos, por quem ninguém
dava nada, mas que, quando tiravam a cueca, a rola
balançava, grossa e grande, tesuda, cheia de energia, louca
para arrombar um cu. E sempre gostei, também, de dar umas
enfiadas. O problema é que os moleques eram sempre ariscos
e nunca queriam dar o cu.
Quando eu soube que a irmã do meu ex ia se “casar”,
fiquei logo interessado em conhecer o bofe. Afinal, no Alto da
Teresinha, Alto de Coutos, Vista Alegre, Rio Sena e
adjacências, eu, em dupla com o ex, já tinha praticamente
“varrido” todos os homens. Este, surgido do nada, deveria ser
carne nova, da boa. Não iria deixar de cair na rola nervosa, que
não perdoava ninguém.
Mas um problema se ergueu entre mim e a futura
“merenda”. O ex não queria dar a ideia, para preservar a família
cristã. O rapaz era da igreja evangélica e não iria servir de
comida para uma bicha baixa e fudiona como eu. Não
adiantou, a vítima foi localizada e assediada, sem sucesso.
Tristeza para mim. Mas a resistência não duraria muito.
Quando o moleque viu quatro notas de cem reais na mão, que
poderiam ir direto para o seu bolso, ele não titubeou.
Esqueceu, por breves momentos, o que ouvia do pastor e caiu
pra dentro.
Nessa noite eu menstruei. A rola do rapaz era tão
grande, grossa e torta, que, em dez minutos de mete e tira,
atocha e encarca, eu peidei, gemi e comecei a sentir um
desconforto enorme, como se estivesse em trabalho de parto
ao contrário: as enfiadas de pica eram muito violentas e
machucavam demais. Quando o monstro gozou e tirou a
manjuba do meu rabo, o sangue veio junto. E era tanto que
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sujou dois lençóis, alagou o vaso sanitário e assustou a mim e
ao macho.
Eu chorava e temia por uma cirurgia ou tratamento para
recuperar a virgindade do ânus. Fui consolado pelo bofe, que
me acariciou e fez dengo. Logo a dor foi embora e o
desconforto também. Mas, daquele dia em diante, quem
passou a se deitar para receber rola era o menino, pois eu me
recusava a dar novamente o rabo pra ele, com medo de outra
sangria. Para convencê-lo a dar o bufante, não precisei muita
força. Bastava um punhado de cédulas e ele se abria todo.
Gemia, mas aguentava a vara inteira no chicote.
Anos mais tarde, quando eu já estava “casada” com
outro bofe de Castelo Branco, outra sangria desatada se deu
na mesma cama. Para descontrair, o namorado caiu na
gargalhada, dizendo que aquilo era sinal de perda de
virgindade ou menstruação. O constrangimento inicial deu lugar
a uma algazarra de risadas, e logo nos esquecemos do
incidente. O carinho recomeçou e novas rodadas de sexo
selaram o momento.
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Capítulo 37
Apartamento 502
Final do mês de abril de 2006. Trigésimo primeiro dia desde
que tinha sido abandonado, depois de um relacionamento de
quatro anos de amizade e oito meses de namoro, noivado e
casamento. Foi quando encontrei Julio, um cubano de 25 anos.
Conheci-o na Internet, em um site de relacionamento. Marquei
um encontro e lá fui eu.
Aguardava por ele sob a marquise do Barra Vento, um
bar-restaurante localizado na Barra, em Salvador, para me
proteger da chuva fina e insistente que caía naquele fim de
tarde baiano. Quando ele se aproximou, imaginei que a
conversa não duraria muito e que eu voltaria para casa
sozinho, desiludido, em busca de outro alguém para conversar
ou sei lá o quê. Minha autoestima estava em baixa. Não me
imaginava capaz de seduzir aquela linda criatura que viera ao
meu encontro. Mas, ao contrário, fui surpreendido com um
convite: ir até o seu apartamento, que ficava a duas quadras
dali. Aceitei o convite prontamente. Seguimos caminhando por
cinco minutos. Chegamos ao prédio, novo e bonito, pegamos o
elevador e subimos até o apartamento 502.
Ficamos conversando na sala. Julio contou que tinha um
namorado espanhol, e que ele estava viajando. Falou também
sobre um “ficante”, que morava no bairro do Uruguay, e alertoume para que eu me identificasse como sendo amigo de José, o
namorado espanhol, caso o “ficante” aparecesse.
Muito à vontade, Julio tirou a calça e passou a circular
pela casa somente de camiseta e cueca. Não entendi muito
bem aquela atitude, porém não contestei. Mais alguns minutos
de conversa, e ele praticamente me atacou. Fizemos sexo oral
e nos masturbamos. Fiquei muito contente com o resultado
daquele encontro, que daria origem a novos outros que vieram.
Com o tempo, passei a dormir com frequência em sua casa,
mesmo quando o “ficante” estava por lá, o que, aliás, era muito
frequente também.
Nas noites em que eu ficava lá, assistíamos filmes
madrugada adentro, praticamente todos os dias. Foram
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momentos maravilhosos que vivi com Julio. Teve de tudo.
Fomos ao candomblé na casa da irmã de Angélica, uma moça
que morava com ele; aprendi vários passos da dança cubana;
discutimos noites e noites sobre peidos; fizemos poesias;
inventamos uma festa cubana, para a qual convidei, inclusive,
alguns amigos meus; conheci a família de Angélica, que
morava em Sussuarana; brincamos de cabra-cega por uma
noite inteira, sem falar nas incontáveis saídas noturnas: boates,
festas em hospedaria e muitas outras surpresas. Tudo o que eu
precisava para elevar a autoestima e ganhar um novo ânimo de
viver.
Foi uma experiência maravilhosa, que me ajudou a
espairecer, a esquecer um pouco o sofrimento de ter perdido
um grande amor, talvez o maior de minha vida. Também nessa
ocasião perdi meu Pálio 1.8 – Flex 2005, completo. A chuva
torrencial, que caiu durante uma madrugada inteira, destruiu
totalmente o veículo, que ficou mergulhado sob um metro de
água de chuva. Por ironia, no dia anterior, havia comentado
com um amigo, da sacada do apartamento, que o melhor que
tínhamos a fazer era viver os momentos. Meu amigo estava
triste, sofrendo também por um abandono que seu namorado
lhe impusera, e eu, gentilmente, tentava lhe dar uma injeção de
ânimo, comentando que, no dia seguinte, tudo poderia estar
diferente; que um meteoro poderia cair sobre o prédio, destruílo por inteiro, juntamente com moradores e visitantes, e que,
em pouco tempo, as pessoas não mais se lembrariam de nós.
E que o importante era poder, no final, dizer: “tudo valeu a
pena”.
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Capítulo 38
Alice bate em bofe no beco
Eu era daquelas bibas que defendia qualquer um, até os
desconhecidos. O episódio a seguir aconteceu no Beco dos
Artistas (BA), onde eu batia o ponto, como se diz na gíria gay.
Era mais uma noitada, numa cidade que não oferece muita
novidade ao público homossexual. No BA (bê-á,
carinhosamente para as bibas) sempre tinha cerveja gelada,
música bate cabelo, um cantinho onde se podia dar e receber
amassos, shows de aspirantes a transformistas, muita fumaça
de cigarro e gargalhadas sarcásticas de bichas loucas.
Ambiente ideal para quem não encontrava nada melhor para
fazer, clima propício a qualquer coisa, diversão ou mesmo uma
chateação. Eu já conhecera lugares piores, tanto na capital
baiana quanto em outras paradas do país.
Era ali, num beco sujo e cheio de bichinhas bicudas, que
eu me deleitava e me esquecia do mundo... Dizem que rolava
de “um tudo” naquele lugar. E sexo, fácil ou difícil, sempre
tinha. Algumas bichas se faziam de difíceis, viravam os olhos,
fingiam que não estavam querendo ser usadas, mas, no fim da
noite, aceitavam qualquer tamanho de pica e qualquer amasso
no muro. E eu, definitivamente, não era melhor nem pior que
ninguém dali. O que estava buscando, naquela noite úmida e
fumacenta de sábado, era um viado roludo que me enterrasse
a pica até me fazer gemer, dar uma boa gozada, melar as
pernas de gala quente e sair bonita, “vestindo a calcinha”, e
vitoriosa. Afinal, tem dias ou noites em que nada acontece, e
um bom “bolo” (punheta bem batida) é que salva a ânsia e
estresse da biba.
Pois nessa noite, eu, a justiceira, quase me engalfinho
com uma bibinha machuda, toda inchada de “bomba” de
academia. Isto porque a biba “bombada” resolveu tirar onda
com uma mona chocha, magrinha, de cabelo desgrenhado, só
porque esta olhava para os seus músculos.
- Viado, a senhora vem toda “bombada” pra cá, se droga
a semana toda, pra ficar com os braços de caranguejo, e ainda
quer proibir as pessoas de olhar pra você?
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A outra não se deu. Partiu falando um monte de bosta
pra cima de mim, que a empurrei contra uns bofonetes (mistura
de biba, bofe, macho e mulher) que ali se aglomeravam
fumando maconha. Quando a biba percebeu que eu não
estava para brincadeira, saiu xingando todo tipo de nome feio.
Mas desistiu de revidar.
Um dos bofonetes se simpatizou comigo e chegou junto,
querendo conversa. Eu me dei bem com ele, e começamos a
tomar cerveja e nos amassar. De repente, o moleque chamoume para ir até a entradinha da porta de um banco, na beira do
beco. Eu fui. Amassa daqui, amassa dali, e eu logo percebi o
que ele queria: levar vantagem e salvar a noite.
Sorrateiramente, o celular foi retirado de meu bolso traseiro. E
eu “ligado”...
Logo em seguida, eu apliquei o golpe contrário e peguei
de volta o telefone, sem que o carinha percebesse. A vingança
estava sendo preparada. Eu pedi que ele batesse um boquete,
o rapaz hesitou em aceitar, mas foi forçado a mamar ali
mesmo. Abaixou-se à força e engoliu meu enorme cacete.
Engasgava, suava, pedia para parar, mas eu, irredutível,
enterrava a rola até a goela do sujeito, fazendo-o perder o
fôlego e tentar empurrá-la de volta. Depois de muitos sufocos,
ele conseguiu tirar a pica da boca e pedir, por favor, que eu
parasse. Diante da negativa da viada, ele implorou, então, que
não gozasse em sua boca. Aquilo soou como uma ofensa. Eu
já estava louco pra gozar e inundei a boca do bofe com
esperma quente, obrigando-o a mamar cada gota da gala
espessa. A vingança estava feita. E eu saí tranquilamente, fui
para casa dormir e sonhar com novas putarias...
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Capítulo 39
Alice mata um bofe
Era uma tarde daquelas insuportáveis. Calor, agitação, e eu em
casa, pensando em um programinha para a noite. Cinema,
teatro, caminhada na orla? Barzinho, casa de amigos, ler um
livro? Nada atraía minha cabeça de bicha louca. Nem o acarajé
que costumava comer no Largo das Baianas, com bastante
pimenta, para depois sentir o rabo queimando na hora de
cagar.
Sem planos, desci à garagem, peguei a Hilux e fui dar
umas voltas; quem sabe, parar no Farol da Barra e ver o pôrdo-sol. E assim, sem rumo certo, saí do condomínio de alto
luxo em Vilas do Atlântico. Como sempre, nem pra cara do
porteiro olhei. Dele só queria um favor, que abrisse logo a porra
do portão para que pudesse passar. Minutos depois, estava na
Paralela, onde dirigia quase como um sonâmbulo, sem prestar
atenção a nada. Se um carro desgovernado viesse ao meu
encontro, seria fatal. Eu só iria acordar no outro mundo, sem
saber o que tinha acontecido. Seguindo sempre adiante e sem
parar, passei pela Rótula do Abacaxi que, milagrosamente,
estava sem trânsito. Depois, Dois Leões, Sete Portas,
Aquidabã... Semáforo vermelho, pisada brusca no freio. Quase
colidi com o carro da frente. Mas eu não estava nem aí pra
caralho nenhum. Entediado do jeito que estava, daria um coice
em quem ousasse se aproximar. Eu virada na bicha bruta
ninguém segura. Era pior que Monga, a Mulher Macaco, que
ameaça destroçar a plateia nos parquinhos de diversão de
pobre. Quando algum amigo fazia a comparação, eu virava a
porra e fechava a cara. Já ficara três meses sem falar com uma
amiga só por causa da infeliz comparação. Antes de o
semáforo abrir, veio um garoto daqueles que ficam esfregando
panos imundos nos para-brisas dos carros. Eu nem tchum, não
ia pagar mesmo. Assim que o sinal verde se acendesse, eu
arrastaria o carro sem olhar pra ninguém. Mas, naquela tarde,
melancólica como estava, a bicha, ao reparar no moleque,
acabou não resistindo aos seus encantos: um corpo esbelto, de
mais ou menos um metro e oitenta, lindo de morrer.
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“Que diabos um anjo desses está fazendo num
semáforo limpando para-brisas?”, pensei enquanto observava
o rapaz, escondido atrás dos óculos escuros, apesar da noite
que ameaçava a cair como um fantasma sobre a cidade. Eu
abri o vidro, dei-lhe algumas moedas e um cartão de visitas,
sem esperar que ele ligasse, e segui viagem pela Avenida da
França, Contorno, Barra Avenida, Porto da Barra e, finalmente,
o Farol. Parei, mas não quis descer do carro. Preferi ficar ali,
contemplando o sol a se esconder dentro do mar. O celular
tocou. Eu atendi com um ar de tédio, voz melosa e preguiçosa.
Ao ouvir a voz masculina do outro lado, logo despertei. Era o
rapaz.
– Alô, aqui é o cara que limpou o vidro do seu carro em
Aquidabã. Você me deu o número do seu telefone...
– Quantos anos você tem?
– Dezenove, por quê?
– Nada. Só curiosidade - respondi, aliviado. Não queria
encrenca com menores. Bastava a vez em que fui flagrado com
quatro pivetes na praia de Arembepe por policiais militares, que
tentaram me extorquir uma grana preta.
– Você mora onde, rapaz?
– Aqui mesmo. Perto do túnel.
Eu fiquei excitado com a imaginação que tive: trepar
com aquele desconhecido dentro do túnel Américo Simas
enquanto os carros passavam buzinando e as pessoas, de
dentro deles, fazendo gestos obscenos para nós dois. Marquei
logo um encontro, no mesmo semáforo, para dali a meia hora.
Tempo suficiente para o rapaz tomar um banho, se arrumar e
sair para uma noitada.
Anderson - este era seu nome - ficou radiante. Nunca
havia saído com homens, mas sentiu que aquele poderia ser
um encontro legal. Só de pensar em entrar no carrão do viado
ficava com os dentes à mostra, num sorriso incontido de
felicidade. Seria uma aventura e tanto. Correu para casa e
contou à mãe que tinha arrumado um emprego bom, que dali
em diante não precisaria mais trabalhar lavando vidro de
carros. Imaginou-se trabalhando de garoto de mandado, mais
conhecido como office-boy.
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No horário marcado, eu voltei ao semáforo onde
encontrara Anderson, e saí com ele para tomar umas e outras.
Depois de tantas cervejas e caipirinhas, a bicha incorporou e
comecei a falar alto, gesticular feito uma louca desmunhecada,
até começar a pegar no pau do cara. Anderson, apesar de
assustado com tudo aquilo, não demonstrou resistência. O
álcool lhe deixara “alto” também, e sexo para ele era como
beber água ou respirar. Sabia um monte de coisas que tinha
aprendido com as garotas que pegava no Pelourinho, perto de
sua casa. Ia botar o viado pra gemer na pica.
– Você chia?
– O quê? – perguntei, sem entender a pergunta.
– Perguntei se você chia na pica. Só gosto de foder
quando a pessoa chia…
– Ah, sim. Chio, claro… – Achei aquilo muito engraçado,
mas não quis deixar o moleque encabulado.
Fomos para um motelzinho de quinta categoria, para
onde eu costumava levar desconhecidos, onde fodemos feito
loucos… Porém, na hora de enrabá-lo, o bicho pegou. O rapaz
não queria dar o cu de jeito nenhum. Discutimos e entramos
em luta corporal. Eu acabei dando um empurrão no moleque,
que caiu e bateu com a cabeça na quina da cama de cimento.
Ele desmaiou.
Desesperado, tentei reanimá-lo, sem sucesso. Após
alguns minutos de pânico, eu resolvi pegar o rapaz e colocá-lo
no carro assim mesmo. Rodei a cidade inteira com o ferido no
banco do carona, até abandoná-lo na entrada do túnel,
empurrando-o com o pé. Deixei Anderson ali, jogado à beira
da pista.
No dia seguinte, li a seguinte notícia no jornal local:
Rapaz é encontrado morto na entrada do Américo
Simas. Lesões em seu corpo indicam ter havido luta
corporal. O crânio sofreu afundamento e a polícia
suspeita que a vítima estivesse envolvida com o tráfico
de drogas.
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Capítulo 40
Alice chequeira
A palavra “cheque”, na linguagem gay, é usada para se referir
ao ato de sujar o pau do bofe com merda. Checar significa,
literalmente, “cagar no pau”. E eu, como boa biba, era uma das
maiores chequeiras do país. Eu até tinha conta no Banco de
Boston – qualquer semelhança é mera coincidência. Em meu
24º aniversário, recebi como presente um aparelho para
lavagem intestinal. Porém, com o tempo, parei de fazer chuca
(lavagem intestinal) com esse aparelho ou com garrafa pet e
agora não cago mais na pica dos bofes que pego na rua.
Depois de aprender o truque, abri uma escola para bofes que
querem dar o cu sem melar o pau dos moleques. Outro dia
peguei um macho que pediu umas aulas de como ser garoto de
programa. Na verdade, ele queria era uns trocados por uma
trepada rápida e veio com essa armação. Eu logo coloquei em
prática o aparelhinho. Demonstrei como usá-lo e assisti ao
rapaz fazendo o mesmo. Depois disse a ele que todo garoto de
programa deve começar dando o cu. Depois de muita
negociação, o macho aceitou uma aula prática. Era a vez de
Alice incorporar e dar uma lição que ele jamais esqueceria.
Eu peguei uma camisinha e um creme para foder, que
passei na pica, botei o bofe de quatro e enterrei a chibata de
vez no rabo dele. A dor foi tanta que o carinha deu um pinote
pra frente, gemeu e estrebuchou na caceta. Tentou de todo
jeito sair debaixo de mim, mas não conseguiu, pois eu o
dominei com safanões e uns dois tabefes na cara. Ameaçado e
com medo de apanhar ainda mais, ele relaxou e acabou
gozando com o pauzão atochado inteiro em seu cu. Dali em
diante, virou freguês, começou a ganhar uns trocados comendo
o cu dos meus amigos, dando uma de ativo. Quando o pessoal
ia embora, ele abocanhava meu rolão, mamava-o por alguns
minutos e depois se virava, todo dengoso, para ser enrabado...
Já estava se acostumando com “Alice, a professorinha de
Sexo”.
Eu fodia o cu dele contando umas histórias malucas,
como a da “Festa de gala”, cujo prêmio era dez mil reais para
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quem tomasse uma jarra inteira de esperma, que uma bicha
louca havia guardado na geladeira, produto de dois meses de
masturbação. O bofe se entusiasmava com as maluquices, e
morria de rir quando eu dizia que já tinha dado aulas de dar o
cu para vários rapazinhos, os quais sempre começavam
raspando o cu na minha frente para depois serem enrabados
até o talo.
Eu, puta velha na escola do sexo, perguntava ao garoto
de programa, sem esperar resposta:
- Do que viado gosta? Amor, putaria, mentira, truques,
traição, fofoca, fechação?
E, em seguida, completava, respondendo eu mesma:
- Bicha gosta é de amor, carinho, afeto, cuidado, tesão,
atração, terceiro na relação, respeito, liberdade para trair,
mentir, sair, ficar só, terminar com um bofe na sexta, transar
com o novo pretendente no sábado e reatar o namoro antigo
no domingo... Viado gosta mesmo é de pica no cu! Há alguns
que gostam de atuar como ativo, mas a maioria nasceu mesmo
foi para ser entubado, enrabado, receber rola de metro no
chicote!
O menino ria de se acabar. Não entendia nada daquilo,
mas prestava muita atenção em cada palavra da “professora
Alice”. Afinal, foi com esta personagem que aprendeu a sentir
tesão no cu. E, daquele dia em diante, não parou mais de
sentir vontade de sentar no colo da danada professorinha. Eu
tinha que encarnar a Alice para poder foder o cu dele. E o
moleque só sossegava quando estava todo enfiado. A lição
mais importante, porém, ele guardou para sempre: não
“checar” o bofe...
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Capítulo 41
Aluga-se um cu
Eu era uma biba viada - oooops!, viajada. Por isso, conheci
muita coisa, tive contato com gente de todo tipo. Claro que
muito ficou por ser desvendado, conhecido. Afinal, a vida
reserva surpresas a cada dia e, mesmo que a pessoa tenha
vivido tudo, ainda vai restar muito por viver.
Uma dessas exóticas “viagens” eu fiz em Salvador
mesmo, sem sair de casa. Foi num dia em que eu resolvi dar
umas voltas, daquelas despretensiosas, sem intenção alguma,
quando, de repente, percebi um rapazinho me seguindo com
os olhos. Eu estava na Praça Municipal, mirando a Baía de
Todos os Santos - era um de meus programas preferidos:
debruçar-me sobre a bancada ao lado do Elevador Lacerda,
após tomar uns quatro potes de sorvete na Sorveteria Cubana.
Além de tomar sorvete e olhar o mar, eu ficava ali, de vez em
quando, me exibindo, em busca de olhares famintos. Naquele
fim de tarde, porém, aconteceu por acidente. Nada intencional.
Assim que percebi que estava sendo desejado de longe, eu fiz
um leve menear de cabeça e o rapaz logo entendeu. Era a
senha. Ele se aproximou, lentamente, tentando disfarçar o
máximo que pôde.
- Tudo bem? - perguntou, despretensiosamente.
- Tudo ótimo. E aí, o que você manda?
- Nada, só obedeço.
Bastaram estas poucas palavras e tudo estava resolvido.
O rapaz queria foder e eu, já incorporada de Alice, não seria
nem um pouco pudica. Acenei e ele me seguiu. Não falamos
mais nada. Caminhamos até a Estação da Lapa, passando
pela Rua Chile, descendo pela Barroquinha e atravessando a
Avenida Joana Angélica. Nas escadarias da estação de ônibus,
descendo pelo Colégio Central, o rapaz resmungou algo
ininteligível.
- O quê? - arguí. E somente na segunda ou terceira
repetição eu compreendi:
- Estou precisando muito.
- Ótimo - respondi.
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O que eu não sabia era que ele não queria apenas sexo,
queria namorar, fazer romance, casar. Mas Alice era apenas
uma personagem e não era mulher ou homem de uma pessoa
só. Aceitei transar com ele no provador de uma loja de
departamentos em um dos shoppings da região, fiz tudo para o
moleque gozar, beijei na boca, sussurrei putarias, dei um
pouquinho para ele meter e depois atochei sem dó a manjuba
no rabo do rapaz. Ele gemia de dor, parecia que nunca tinha
dado para ninguém antes, mas apaixonou-se pela
donzela/personagem e repetia o tempo todo a mesma frase:
“Estou precisando muito”. Eu fiquei intrigado, achei que o
homenzinho ou estava na seca fazia muito tempo ou era
maluco. Por via das dúvidas, resolvi dar um ninja, dar um
zignau, escafeder-me, sumir, desaparecer da vida dele. Quem
sabe o que poderia resultar daquela relação esquisita?
A caça, no entanto, continuou e eu parti para novas
conquistas, em outras partes da cidade. Desta vez, comecei na
Calçada, bairro da Cidade Baixa. Lá eu conhecia uma casa
onde os quartos eram alugados para bichas que vinham do
interior e não tinham onde morar. Algumas delas vinham com o
sonho de brilhar na noite soteropolitana, casar-se com um
empresário e ficar fazendo bicão o tempo todo, sem ter que
trabalhar ou “bater um prego com barra de sabão”, como eu
aprendi mais tarde.
Nessa casa, para onde eu levava alguns dos bofes que
agarrava na praia de Cantagalo, em troca de umas cervejas e
um prato de tira-gosto, eu fiz amizade com uma biba fogosa,
que varria toda a avenida Suburbana e adjacências. Seu nome
era Felícia. Nunca passava fome de pica, pois tinha uma
agenda recheada de homens. Quando um não aparecia,
sempre tinha outro de reserva. Eram as merendinhas. Num
belo dia, eu cheguei lá de surpresa e encontrei um bofe
escândalo todo enfiado na pica da bicha. O rapaz era
conhecido meu e tirava onda de gostoso, havia recusado as
várias propostas de sair comigo, nem mesmo se eu fosse
apenas passiva para ele. E agora, para surpresa, com a
bichinha da Cidade Baixa o bofe estava de quatro, todo nu,
recebendo mais de 23cm de pica preta no cu e, ainda por cima,
sem chiar, gemer ou fazer a menor cara de dor. Pelo contrário,
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parecia que tinha o cu dormente e já acostumado a levar rola.
Eu não me dei. Pedi logo pra amiga sair de dentro do bofe e
atochei minha pica no cu dele. E o fiz tão ligeiramente que nem
deu tempo de o sujeito peidar... Quando percebeu, eu já estava
cavalgando em cima dele, com a imensa pica toda encarcada...
Ele começou a gemer. Eu não sabia se era de dor, vergonha
ou fingimento. Foram mais de trinta minutos de entradas de
pica no cu do machudo, até que ele gozou feito uma égua,
melando de gala todo o colchonete de Felícia. Para sorte
minha, o bofe era profissional e não passou “cheque”, apesar
de receber mais de meio litro de esperma quente no cu. Desse
dia em diante, o apelido dele passou a ser “Divide o pão com
teu irmão”. Eu e Felícia morríamos de rir quando nos
encontrávamos e recordávamos a cena. Fazíamos mil e uma
brincadeiras com o assunto.
O castigo do sujeito foi alugar o rabo para todas as bibas
do lugar. Eu paguei a elas para lhe comerem o cu. E ele ainda
teria que ficar rebolando, de quatro e olhos fechados enquanto
todas as bibas se divertiam. Moravam na pousada umas vinte
viadas e, a cada semana, eu reunia cinco delas para enrabar o
carinha. Ele apenas ficava com o cu aberto. E elas iam
chegando, enfiando a rola e gozando dentro. Eu copiara a ideia
desse castigo de uma cena que presenciei num cinema de
Sampa, onde eu vi uma bicha na última fileira, de pé, recostada
a uma cadeira, com o cu aberto, enquanto os machos
passavam e se masturbavam. Alguns se aproximavam e
atochavam a pica na bicha.
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Capítulo 42
Enfiando a linguiça no cu
No começo de minha “carreira bichal”, eu era uma verdadeira
Alice, boboca, bobinha... Todas as bibas aprontavam pra cima
de mim. Coitado de mim, confiava na bicharada e sempre
levava a pior. Isso não quer dizer que biba seja boba ou
endiabrada. Mas a pobre Alice que eu era parecia ter um ímã
para encontrar somente pessoas que queriam se aproveitar.
Era bofe, era macho, era mulher, era viado. Bastava se
aproximar da bibinha Alice para perceber que ali dava um lucro
fácil. E a Alice caía em todas as armadilhas.
Em São Tomé de Paripe, havia uma galera que adorava
comer um cu de viado. E não cobravam nada. Bastavam umas
quatro cervejas na praia, um cachorro-quente ou um sanduíche
com refrigerante para levar metros de rola no cu até peidar e
não aguentar mais dar o rabo. Eu financiava as viagens de um
monte de “amigas” para a praia, a fim de se divertir com a
molecada. Todas riam e brincavam, mas, na hora de receber
um palmo de pica no chicote, não tinha amizade certa. Iam
saindo, uma a uma, piscando o olho para o melhor bofe, se
esgueirando pelas esquinas. Depois, se embrenhavam no mato
e voltavam, horas depois, sorridentes e fingindo que tinham ido
“ali”. Eu era babaca, mas não tonto o suficiente para achar que
foram “ali” com um moleque de metro e meio de vara debaixo
das pernas, apenas para dar uma voltinha. Eu sabia que
estava sendo traído. Para mim, sobravam apenas os moleques
menos dotados e os mais feinhos. Foi assim em São Tomé de
Paripe, em Vista Alegre, Alto de Coutos, Invasão da
Constituinte, Mirantes de Periperi, Congo, Ilha Amarela, Alto do
Cabrito, São João do Cabrito e por aí vai.
Houve uma vez em que eu parei na Rua da Glória e
pisquei para um macho musculoso, branco, com um volume tão
descomunal entre as pernas que ficava impossível não
percebê-lo em seu balanço ao andar. Estava comigo no carro a
Dondonga, uma bibinha de 22 anos, mas com cara de 16. Eu
fiquei logo com o cu piscando, louco para sentir aquela tromba
enterrada no cu, o macho gemendo e enterrando tudo, com
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força, a tora de pica. Eu podia até sentir a vara latejando em
minha boca, a cabeça da pica inchando e esquentando, a gala
quente prestes a derramar-se toda... Não me dei e convidei o
cara para entrar no carro. Seguimos em direção a Paripe,
pegamos a estrada do Derba e entraramos no Centro Industrial
de Aratu, imediações de Ilha de São João. Peguei uma
estradinha deserta, que seguia para Mapele, parei o caro, e
pedi para Dondonga dar uma volta. A biba deu um ataque de
histeria e disse que não sairia do carro nem que a matassem.
Eu me assustei com os gritos. Pedi que a bicha parasse,
dizendo que ela poderia ficar ali, assistindo ao espetáculo de
mamada de pica. Mas a biba deu pra ruim e disse que não
ficaria só olhando, que queria participar e pronto. Nada feito. O
moleque começou a se irritar e o pau ia comer se as bibas não
se resolvessem logo. Afinal, ele estava com vontade de foder, e
não de ver duas bichas loucas brigando por pica.
- Eu tenho pica pra vocês duas. Vou lascar esses dois
cus em banda, e ainda quero encher a boca dessa menininha
de gala quente.
Ele se referia a Dondonga, que já estava fazendo “quibe”
no pau do macho durante todo o percurso, sem que eu
percebesse. Não teve acordo. O moleque quis começar a foder
o cu da mais novinha. Eu, que bancava o banquete, fiquei na
mão, pois o macho gozou e o pau não subiu mais, nem com as
mamadas profissionais que eu sabia dar. Uma tragédia.
Imagine, uma biba fogosa, com o cu pegando fogo, ter que
voltar pra casa sem foder, por causa de uma amiga louca.
Aquilo não ficaria assim.
Quando cheguei em casa a mona baixou em mim e
fiquei com o corpo em brasa. Consolei-me com um frasco de
desodorante, depois um pepino, uma banana da terra e muita
punheta. Mas a gozada não vinha de jeito algum. Aqueles
acessórios não me davam tesão. Joguei tudo no lixo e fui tomar
um copo de água gelada. Quando abri a geladeira, tive uma
ideia maravilhosa. Fervi água na panela e, dentro dela, joguei
uma linguiça das grandes e bem grossa. Depois de aquecê-la
por um minuto, retirei-a do recipiente, botei uma camisinha e fui
para o quarto. A Alice incorporada ficou louca e gemia alto e se
requebrava freneticamente com a iguaria enfiada no cu.
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Finalmente, gozei feito uma jega. Depois do gozo, fiquei alguns
minutos descansando, com as pernas tremendo e o corpo
transpirando de tanto esforço.
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Capítulo 43
Amor e tragédia na vida da biba
Eu encontrara, enfim, o amor que tanto procurava. De tão
inspirado, eu, que não era lá muito chegado a escrever sobre
paixões, desta vez me rendi. Sentia que valia a pena contar
aquela história. E, assim, comecei a anotar a experiência num
caderninho:
(...) Conheci Pablo em janeiro de 2007, quando ele
começou a namorar Angélica, a mais fogosa e
brincalhona de minhas amigas bibas. No dia em que o
encontrei na casa dela, quase tive uma crise de riso.
Pablo era muito engraçado e tinha um jeitão de bicha.
Mas consegui me conter e sufocar as risadas. Entrei na
casa de Angélica e fui direto à cozinha. A biba estava no
sofá da sala conversando com Angélica, e lá ficou por
muito tempo. Depois de muito conversarem, ela veio
falar comigo. Certa ocasião, perguntou-me se eu
gostaria de trepar com um de seus namorados. Na
verdade, ela morava com dois homens, Pablo e Thomas,
além de namorar Smith, um amigo meu de Nova York.
Pablo era moreno e Thomas muito branco. Como
sempre tive preferência por negros, respondi que
gostaria de trepar com Pablo. Fiquei meses a esperar
uma resposta de Angélica, que nunca me falava nada.
Quando eu perguntava sobre o assunto, ela respondia
que iria falar com o moleque primeiro e que me diria
depois, enfatizando que tudo dependeria dele, Pablo.
Tempo vai, tempo vem, eu dei umas indiretas para
Pablo, de modo a deixar bem claro que eu estava a fim
de trepar com ele. Desconfiei que Angélica estava
apaixonada pelo moleque... Um dia, Smith enviou rosas
para Angélica, que me pediu para fotografá-las. Trouxe
Angélica e Pablo até minha casa, onde tirei as fotos das
rosas. Na volta, convidei-a para tomar uma cerveja
comigo, e ela recusou. Insisti dizendo-lhe que poderia
tomar um refrigerante, apenas para me fazer companhia.
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Fomos então até a rua Carlos Gomes e entramos num
barzinho, conhecido como “aquário”. No caminho, resolvi
tocar no assunto da promessa que ela havia me feito:
trepar com Pablo. Falávamos em iorubá, para que ele
não entendesse do que se tratava. A própria Angélica
tinha me ensinado muita coisa sobre a língua usada no
Candomblé, religião que professava. Irritado com aquilo,
Pablo perguntou do que estávamos falando. Angélica
disse que não era sobre ele, mas o moleque insistiu e
Angélica prometeu dizer do que se tratava. Quando já
estávamos tomando a cerveja no bar, Angélica falou
bem alto que eu estava a fim de Pablo. Fiquei corado,
envergonhado, todas as pessoas que estavam no bar
ouviram. Pablo respondeu que não sentia nada por mim
e que não dava para sermos mais que amigos. A
conversa morreu ali. Continuei visitando a casa de
Angélica e conversando com Pablo como se nada
tivesse acontecido, mas, a partir da sua recusa, eu
evitava ficar na casa de Angélica se ela não estivesse.
Viajamos juntos para Jequié, eu Angélica, Pablo e
Thomas. Em outra oportunidade, fomos somente eu,
Angélica e Pablo, pois Angélica já havia terminado com
Thomas. Smith continuava na jogada, pagando todas as
despesas de Angélica, inclusive o aluguel da casa onde
ela morava, bem como as despesas de água, luz e
telefone, além de alimentação, plano de saúde etc.
Angélica me pedia conselhos a respeito da relação dela
com Pablo, estava em dúvida se terminava com Smith
ou terminava com Pablo... Eu dizia que ela fizesse o que
o coração mandasse, e que não machucasse meu
amigo Smith. Angélica então decidiu que ficaria com
Pablo e com Smith. Em meados de agosto de 2007,
Smith resolveu vir passar três meses no Brasil com
Angélica, que pediu a Pablo para sair de casa e
encontrar um local para morar durante a estadia de
Smith. Isto ocorreu justamente na época de uma greve
geral de motoristas, que impossibilitava os ônibus de
circularem pela cidade.
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No dia 4 de setembro, quando eu me preparava
para sair e dar umas voltas pela cidade, mudei de ideia e
resolvi tirar a roupa que estava usando. Coloquei-a nos
cabides, vesti algo confortável, e me deitei para assistir
televisão. O interfone tocou. Imaginei que fosse um
pedinte querendo comida ou algo assim. Quando atendi,
não acreditei: era Pablo. Abri os portões, pleno de
felicidade, mas ao mesmo tempo reticente e imaginativo.
O que ele estaria fazendo em minha casa àquela hora?
A um primeiro momento, pensei que tivesse vindo para
pedir algum dinheiro emprestado para o transporte, já
que morava longe do Centro. E eu poderia ser a única
pessoa conhecida por perto que pudesse ajudá-lo.
Quando ele entrou, conversamos longamente, ou
melhor, ele conversou o tempo todo, dizendo que tinha
terminado com Angélica, que Smith estava na casa dela,
que tinha passado num concurso para a Marinha, que
teria de ir para Florianópolis em dezembro, e que tinha
pensado várias vezes antes de me procurar. Disse ainda
que estava pedindo abrigo por quinze dias enquanto
ajeitava sua ida para o abrigo da Marinha, que amava
Angélica, mas estava disposto a esquecer tudo e iniciar
uma nova relação comigo. Pediu-me que tivesse
paciência para esperar até que ele se acostumasse
comigo e bla-bla-blá... Fiquei super feliz. Nem conseguia
raciocinar, jamais imaginaria que aquilo tudo não
passava de uma trama para conquistar minha confiança,
meu sentimento, e com isso aplicar-me um golpe
certeiro, posteriormente. Feito um louco, nada respondi.
Apenas peguei as cópias das chaves de minha casa e
entreguei-as a ele, dizendo-lhe que voltasse na hora que
quisesse. Ele pegou minhas mãos várias vezes, falando
que sentia uma energia muito forte e positiva em mim.
Depois, me abraçou bem apertado e permanecemos por
um bom tempo ali juntinhos. Tudo aquilo me fez perder a
noção do perigo a que eu estava me submetendo.
Ofereci-me para levá-lo a Rio Sena, um bairro distante,
no subúrbio ferroviário de Salvador, onde ele estava
hospedado. Chovia muito e a ida foi bastante
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complicada. Deixei-o lá e voltei para casa feliz, achando
que tinha ganhado na loteria da vida e do amor. No dia
seguinte, fui trabalhar, mas deixei um bilhete em casa,
pedindo para ele me ligar quando chegasse. Por volta
das 10 horas da manhã, Pablo me ligou dizendo que
tinha acabado de chegar. Por um bom tempo, sua
mochila ficou largada num canto do quarto. Após alguns
dias, pedi a ele que colocasse as roupas junto com as
minhas, dizendo que aquela mochila pronta me dava a
impressão de que ele iria partir a qualquer momento, e
aquilo me incomodava muito.
No dia 6 de setembro, resolvi ir com ele até a
Praia do Forte. Levei uma câmara fotográfica e mais
nada. Saímos cedo e, chegando lá, fomos visitar o
Castelo Garcia D’Ávila, onde tiramos muitas fotos.
Depois, almoçamos em um restaurante local, onde
comemos um suculento peixe “à escabeche” e tomamos
cerveja Bohemia. Esta cerveja ficou marcada em nossas
vidas. Aliás, ele já havia comentado várias vezes que um
amigo, que tinha o hábito de tomar Bohemia, costumava
dizer que a referida cerveja trazia “muchas lembranças”.
E assim foi. Tempos depois, sempre que falávamos
nessa cerveja, nos lembrávamos desse primeiro almoço
juntos e do amigo dele, que por acaso não conheci.
Nesse dia, depois de comermos, resolvi fazer uma
surpresa para Pablo, seguindo viagem até Aracaju.
Demos umas voltas pela cidade e assistimos ao filme
“Piratas do Caribe”, sessão das 18:30h, no Shopping Rio
Mar. Pablo estava muito ansioso, não queria dormir em
Aracaju. Então, resolvi voltar para Salvador logo depois
do jantar, quando saímos do cinema, onde saboreamos
uma comida típica da cidade, com muita carne assada,
inhame, farofa etc. O sono tomou conta de mim no
caminho de volta, e achei por bem pararmos para dormir
numa pousada na cidade de Estância. Não nos
beijamos, não fizemos sexo, nenhum contato íntimo.
Sequer um abraço. Dormimos em camas separadas.
Pela manhã, tomamos café e vimos a parada de Sete de
Setembro passando em frente ao hotel. Tiramos mais
149

fotos e seguimos viagem de volta a Salvador. No meio
da estrada, comecei a me sentir mal, uma forte dor no
peito. Ele me ajudou a dar umas caminhadas para me
acalmar e recobrar a confiança. Lembro que, nessa
ocasião, dei a ele uma bala chamada “Kiss me” (Beijeme). Traduzi o que estava escrito no papel da bala, e ele
me deu um pitoque (beijinho nos lábios, não
comprometedor, nem íntimo). Aquele beijo significou
muita coisa para mim. Afinal, tudo não passava de
momentos mágicos para mim, já que eu nutria por ele
um amor platônico, um sentimento muito forte e uma
atração avassaladora. Curti cada instante desse passeio
como se fosse o último de minha vida. Chegamos a
Salvador e continuamos a conviver juntos por mais uns
vinte dias - sem sexo, sem beijos, sem nada...
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Capítulo 44
Drogas e mentiras
As primeiras relações sexuais com Pablo aconteceram algum
tempo depois, e foram muito ruins. Ele trepava com violência,
como se não estivesse gostando de fazer sexo comigo. Estava
sempre drogado, e eu não conseguia gozar, nem sentir prazer
algum. Após a quinta ou sexta vez é que comecei a me
acostumar com ele e a participar mais da relação, me
entregando aos poucos, sentindo as penetrações e gozando
junto.
Ele usava maconha e sempre fumava dentro de casa,
todos os dias. Isto quando não saía para fumar com os amigos.
Tivemos uma séria conversa, quando me propus a deixá-lo à
vontade para usar a droga dentro de casa mesmo. Assim, ele
evitaria essas saídas, onde se relacionava com outros
drogados, situação que o colocava em risco. Desse dia em
diante, ele passou a fumar várias vezes por dia. Aquilo me
deprimia e me deixava muito triste, com uma profunda
sensação de impotência.
Comecei, então, a conversar com ele, mostrando-me
disposto a oferecer-lhe ajuda psicológica ou um tratamento em
colônia de recuperação. Mas ele sempre retrucava dizendo que
não era viciado e que podia parar de usar maconha a qualquer
momento. Nessas horas, Pablo iniciava uma discussão com
agressividade, acusando-me de estar contra ele, de querer
mandar nele, essas coisas. Percebendo que aquilo não
passava de um pretexto para não falar do vício, eu interrompia
a discussão e tentava convencê-lo de que eu não era um
inimigo, mas somente alguém que queria o seu bem. Os
diálogos envolvendo o uso da maconha, no entanto, eram
muito difíceis, e ele sempre se recusava a conversar sobre o
assunto. Bastava eu puxar conversa para ele ficar agressivo e
querer me agredir com palavras ou mesmo fisicamente. Eu
sempre tentava o diálogo, mas parava de falar quando
percebia que a conversa iria esquentar.
Pablo gostava de nadar na Cidade Baixa, na Praia da
Boa Viagem. Eu sempre o levava até lá de carro e ficava
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aguardando o seu retorno, na Penha. Muitas vezes, Pablo
demorava uma ou duas horas para aparecer, apesar de o
tempo necessário para fazer o percurso a nado não ultrapassar
trinta minutos, em se tratando de um bom nadador, como ele.
Inventava as mais esfarrapadas desculpas quando se atrasava.
Bem sabia que Pablo ia se drogar, enquanto eu ficava lá
parado feito um bobo, aguardando o seu retorno. Por
insistência dele, cheguei a comprar uns óculos de mergulho,
para que nós dois nadássemos juntos. Mas eu não conseguia
nadar, devido à insuficiência respiratória, sequela de uma
tuberculose que contraí no passado, e também pela narina
praticamente obstruída, consequência de um acidente de moto.
Em uma dessas saídas para nadar, Pablo me apareceu com
um amigo, certamente um traficante de drogas. O linguajar, as
roupas e as atitudes do rapaz confirmavam minhas suspeitas.
Pediu-me que fosse com ele até a casa desse rapaz. A história
foi a seguinte: Pablo havia comprado uma prancha de surfe na
mão desse cara com um dinheiro que me pediu emprestado
para comprar maconha. Como ele já sabia da minha postura
sobre o fato de ele fazer uso de drogas, por tantos conselhos
que lhe dei, preferiu me enganar, dizendo que tinha recebido
parte do dinheiro de volta, e que compraria aquela prancha
para aprender a surfar. Tudo mentira. Pablo não deixou que eu
entrasse na casa do cara, pelas razões óbvias: não queria que
eu o visse usando drogas. Brigou comigo, me tratou como um
lixo. Eu me sentia um trapo humano, não tinha como
argumentar com ele. Por mais de meia hora, permaneci à sua
espera num local horroroso, dentro do carro, enquanto ele se
drogava. Por fim, voltamos para casa e discutimos bastante.
Revoltado e incomodado, Pablo disse que iria embora. Eu
chorei muito, chorei convulsivamente, mas não tive alternativa
senão levá-lo para a casa da avó. Só que, quando chegamos
lá, ele não saiu do carro. Para minha surpresa, pediu-me para
deixá-lo voltar para casa dirigindo. Permiti e discutimos mais
uma vez. E, assim que chegamos em casa, ele resolveu ir
embora de ônibus. Arrumou tudo o que tinha e saiu, inclusive
com a prancha de surfe debaixo do braço. Dei-lhe o dinheiro
para o ônibus e ele se foi. Depois voltou, dizendo que tinha
esquecido a carteira de documentos. Entrei em casa para
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procurá-la e não encontrei. Ele começou a “enrolar” e acabou
ficando. Muito me arrependeria de ter permitido essa volta...
Pablo gostava de me fazer massagens e, uma vez, me
pediu para lhe pagar um curso de massagista. Estranhei
aquele pedido e neguei, mesmo porque eu já tinha sido
avisado, por Angélica, que Pablo era garoto de programa. Na
ocasião, eu não acreditei muito em Angélica, porém, quando
ele me pediu essa grana para o curso, essa informação acabou
se confirmando. Fiquei muito triste. Não quis acreditar. Sabia,
também, que Pablo tinha um amigo que era dono de uma
sauna em Salvador, e que ele saía todos os dias para a “casa”
desse amigo. Depois, a verdade apareceu: descobri que ele ia
era “prestar serviços” na tal sauna. Quase morri quando vi as
fotos eróticas de Pablo publicadas no site daquele suspeito
estabelecimento.
Tentei de tudo para recuperá-lo. Matriculei-o em um dos
melhores cursos de Inglês da cidade e também no curso de
Informática. Ele gostou de estudar Inglês, mas reclamava da
Informática, dizendo que um amigo tinha comentado que a
escola não era boa. Empenhava-me para ajudá-lo no Inglês,
com as lições de casa, que ele nem sempre fazia. Na maioria
das vezes, preferia ficar ouvindo músicas. O curso de
Informática ele logo abananou. Na verdade, não se adaptou a
nenhum dos cursos. Mais tarde eu viria saber que ele não mais
frequentava essas aulas, apesar de sempre sair de casa
dizendo que ia para o curso.
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Capítulo 45
Tudo em vão
Pensei em várias alternativas para ajudar Pablo a se livrar das
drogas. Cursinhos não adiantavam. Tentei então algo mais
sério, duradouro. Fiz sua inscrição na faculdade de Nutrição.
Isto porque acreditei em mais uma de suas mentiras: disse-me,
certa vez, ter passado para a Marinha Mercante e que iria
morar em Florianópolis, porém seu sonho era ser Nutricionista,
e que trocaria tudo por este sonho. Ele passou no vestibular.
Mas, a essa altura, eu já estava com tantas pulgas atrás da
orelha e decepcionado com tantas mentiras e com as
sacanagens que ele aprontara comigo, que resolvi não pagar a
faculdade. Viajei para Jequié no último dia de matrícula, mas
deixei o cheque para ele se matricular. Pablo havia me dito que
a avó iria ajudar a pagar parte da mensalidade, juntamente
com o tio Domingos, proprietário de uma das maiores
empresas imobiliárias da cidade. Tudo parte de outra mentira:
fazia mais de seis meses que ele não via a avó e não falava
com o tio. Eu tinha outros planos para mim, como viajar pelo
mundo, ou morar seis meses em um país distante. Mas,
quando Pablo entrou em minha vida, preferi patrociná-lo e
desisti de meus projetos pessoais. Fiquei uma semana sem ter
notícias dele, que saiu de casa sem dizer pra onde ia e não
deixou pistas. Sua demora em voltar pra casa me fez
desconfiar que ele estava torrando meu dinheiro. Não deu
outra. Assim que a grana acabou, ele chegou em casa dizendo
que não conseguiu se matricular, e que havia rasgado o
cheque e jogado-o no lixo. Eu, desconfiado, já tinha sustado o
pagamento do cheque. Dias depois, recebi um telefonema do
banco me avisando sobre o ocorrido. Resolvi-me com o
gerente e não falei nada a Pablo. Ele continuou fingindo que
estava tudo bem, me disse que as aulas tinham sido adiadas e
que recomeçariam em breve. Nesse meio tempo, pediu-me
para bancar o aparelho que ele precisava colocar nos dentes, o
que logo fiz. Sempre que eu tocava no assunto do cheque,
Pablo insistia em dizer que tinha rasgado e jogado fora. Certo
dia, senti falta de uma folha no talão. E descobri que ele a
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havia roubado para passar um final de semana na Ilha de
Itaparica, justamente na semana em que esteve sumido.
Segundo sua versão, a viagem teria sido para ajudar uns
amigos a pintar uma casa. Só que, na verdade, ele tinha ido
para uma festa regada a drogas, sexo e rock and roll, com os
amigos da sauna onde trabalhava. A festinha era na casa do
dono da sauna, num condomínio fechado da ilha.
Apesar de todas as provas e evidências sobre o caráter
de Pablo, eu, como que encantado, sempre voltava atrás e o
ajudava a sair de enrascadas. O cara era um ator nato,
demonstrava ciúmes e me fazia acreditar que era apaixonado
por mim. Em suas simulações de ciúmes, mostrava-se
enfurecido quando meus telefones não paravam de tocar,
reclamava que tinha muita gente me ligando. Para evitar
discussões, resolvi mudar todos os meus números telefônicos.
As brigas diminuíram e ele se acalmou. E eu, para
recompensá-lo por estar “bonzinho” comigo, paguei-lhe um
curso de remo no Dique do Tororó. Resolvemos que o remo
seria melhor, pois poderíamos nos matricular, os dois, e fazer
exercícios juntos. Fomos procurar informações sobre o curso,
e, nessa ocasião, ele se declarou “feliz” por ter minha
companhia em todos os momentos de sua vida, inclusive na
ginástica. De posse dessas informações, ele ficou de pegar um
Atestado de Saúde com um médico, cuja consulta teria sido
marcada pela avó. Na verdade, ele nunca tinha ido à casa da
avó. Outra mentira. Tempos depois, inventou que iria para o
Rio Grande do Sul com a tia, irmã de sua mãe. Tudo mentira. E
eu, fingindo que nada entendia...
Mais um prêmio lhe ofereci por tanta falsidade: fomos
jantar na Pedra Furada, na Cidade Baixa, onde nos divertimos
bastante. Na volta, decidimos comprar vinhos para beber em
casa. E Pablo fechou a noite colocando algo na minha bebida,
que me fez desmaiar de sono. Só acordei no dia seguinte, com
uma puta dor de cabeça, que piorou ainda mais quando
descobri que ele havia saído com o meu carro (sem
habilitação) e levado todos os meus documentos junto,
inclusive o dinheiro que estava na carteira. Quase enlouqueço.
Com a cara mais cínica do mundo, ele apareceu na manhã
seguinte, agindo como se nada tivesse acontecido.
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Eu já tinha chegado ao meu limite. Não aguentava mais
aquela situação. Pensava numa forma de terminar aquela
relação sem provocar brigas nem rancores. Eram mentiras
demais. E ele ainda aprontou outras: descobriu o segredo do
cadeado de minha mala, abriu-a e roubou U$ 1.100.00, que
estavam guardados nela. Quando soube, procurei saber dele
por que tinha roubado o dinheiro. Com o maior descaramento
do mundo, ele negou tudo, rindo e me ridicularizando. Depois,
não tendo mais como esconder o óbvio, assumiu que tinha
mesmo garfado o dinheiro, para usar drogas, prometendo-me
que aquilo não mais se repetiria. Passados alguns dias, e após
eu ter trocado o segredo do cadeado, ele conseguiu abrir a
mala de novo e roubou mais U$ 100.00, deixando-me sem
dinheiro. Outra discussão. E, mais uma vez, Pablo negou que
tivesse me roubado.
Houve um dia em que ele chegou desesperado em casa,
dizendo que o tio precisava de R$ 150,00 para comprar um
remédio controlado para a filha, que tinha um problema
seríssimo de saúde. Dei o dinheiro a ele, que, certamente, o
usou para comprar drogas. Vale lembrar que, nas duas vezes
em que Pablo roubou os dólares, ele saiu com o carro e rodou
mais de cem quilômetros na noite. Descobriria depois que, por
várias vezes, ele roubava minha carteira, as chaves do carro e
saía escondido, tão logo eu adormecesse.
Isto para não falar no dia em que ele pegou escondido
minha câmera fotográfica e foi com ela para o curso de Inglês,
onde tirou mais de cem fotografias da festa de Halloween, nem
na noite em que levou a mesma câmera para a casa do tal
dono da sauna, e lá fotografou um monte de bichas e travestis
transando entre si, numa orgia descomunal.
Também houve uma ocasião em que pegou o carro
escondido, levando junto o meu notebook. Voltou com o
computador todo arranhado, provavelmente deve tê-lo largado
pelo chão ou no piso do carro. O mais triste era que, sempre
que ele saía com o carro, eu encontrava vestígios de maconha
no interior do veículo. Lembro-me de uma noite em que ele
chegou em casa de madrugada, roubou R$ 35,00 de minha
carteira e saiu na surdina. Quando fui até a sala, ele já tinha
entrado e saído. Voltou só no dia seguinte. Quis saber por
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onde ele andara, e a resposta foi que tinha estado com uns
amigos, bebendo num bar das Sete Portas.
Além disso, falsificou dados e fez uma compra no site
das Lojas Americanas no valor de R$ 739,90, parcelado em
sete vezes. Tive que negociar com a administradora do cartão
para receber de volta os valores pagos e evitar a cobrança das
parcelas seguintes.
E mais: por várias vezes, eu senti que havia algo errado
com a comida, suco ou geleia que eu fazia. Sempre aparecia
um sabor amargo insuportável. Posteriormente, descobri que
ele colocava maconha na comida para que eu ficasse dopado e
não o flagrasse roubando minhas coisas.
Também não foram raras as ocasiões em que o
surpreendi dentro de minha casa com um “primo” e uma
“prima”, todos fumando maconha. Ainda tinha um tal de
Serginho, amigo dele, que fumava maconha em minha casa
enquanto eu estava no trabalho. Mas o máximo do
descaramento foi quando o encontrei trepando com mulheres
no meu apartamento: primeiro, com duas “amigas”; depois,
com uma tal de Thaís, sua suposta namorada, e na minha
cama.
E a conta do telefone? Cheguei a pagar cerca de R$
600,00. Havia chamadas, inclusive, para Portugal, Alemanha e
Argentina. Ele não queria saber.
Sim, extorsões têm limites, e eu havia chegado ao meu.
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Capítulo 46
Alice em depressão
Eu estava deprimido e me sentindo muito mal, sofrendo com
alucinações e pensamentos obsessivos. Geralmente, tinha a
sensação de que alguém apontava uma arma para mim e
disparava vários tiros na minha cabeça. Na tentativa de
escapar das alucinações, recorri a um remédio controlado,
Diazepan. Pablo adorou a novidade. Era tudo o que ele
precisava para se dopar. Logo, logo, roubou os comprimidos, e,
certamente, alguns usou, outros vendeu. Quando o pressionei,
disse-me que tinha dado o medicamento a um guardador de
carros da Praça de Nazaré, em Salvador. Detalhe: nessa praça
não havia guardador de carros, era uma empresa de trânsito
que controlava os estacionamentos ali.
Em uma nova tentativa de encontrar conforto e fugir das
alucinações, comecei a frequentar o Centro Espírita Leopoldo
Machado, na Boa Viagem, juntamente com ele. Eu acreditava
que Pablo estivesse realmente tentando se curar do vício da
maconha, mas, na verdade, ele fingia o tempo todo, e me
usava para ajudá-lo a manter o vício.
No final do ano 2008, comprei passagens de ônibus para
São Paulo, desejando espairecer a mente e me divertir um
pouco com Pablo. Esperava que isso pudesse ajudá-lo a
esquecer das drogas. Só que, em cima da hora, ele desistiu de
viajar. Disse que iria para um outro destino com a avó, que
tinha comprado passagens para Ilhéus. Alegou que era um dos
netos preferidos da vovozinha, e que ela não poderia viajar
sozinha. Diante dessa desfeita, restou-me levar o amigo
Antônio Bezerra para Sampa comigo. Bezerra era um dos
poucos amigos com quem eu sempre contava, apesar de
quase nunca visitá-lo. Tinha-o em alta estima e só o procurava
nessas situações difíceis. Ele fazia o mesmo comigo.
Temendo que Pablo me roubasse durante o período de
ausência, resolvi juntar as coisas de valor e guardá-las em
lugar seguro. Antes de viajar para Sampa, deixei meus
telefones de contato com algumas pessoas, inclusive com o
síndico do prédio. E, assim que cheguei à terra da garoa,
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recebi a notícia de que Pablo tinha invadido meu apartamento
e roubado muita coisa. Levou calças e camisas novas, sapatos
importados, cintos, vários CDs, entre eles vários de Elis
Regina, Buena Vista Social Club, Abba, A-ha, Enya e tantos
mais. Levou também um dicionário novo de português, sal,
sabão, um guarda-chuva, um aparelho de som portátil, um
rádio-relógio e outras coisas sem muito valor.
Dei ordem ao síndico para chamar a polícia, caso Pablo
aparecesse novamente no prédio. Felizmente, esta foi uma das
últimas vezes que ele teve coragem de aparecer em minha
casa. Esses acontecimentos, no entanto, ficaram martelando
em minha cabeça, e eu acabei pirando de vez. Pensei e
repensei em mudar de cidade, fugir para outro estado. Por fim,
decidi tentar mudar de vida em Salvador mesmo.
Toda essa movimentação me fez replanejar a vida e
buscar alternativas, a fim de me livrar de alguns problemas.
Tinha planos de montar um negócio próprio, mas ficava sem
coragem e com preguiça de aprender, além de ter mais
trabalho, por causa da burocracia. Além dos dissabores com
Pablo, a cidade já estava me irritando. O trânsito engarrafado
me deixava nervoso e tenso, embora eu me esforçasse para
ser mais tolerante e calmo nessas situações. Afastei-me do
trabalho por conta de problemas psicológicos e dramas
pessoais. Foram seis meses de afastamento, do trabalho e da
faculdade. Estive em tratamento psicológico e psiquiátrico,
tentando superar tudo o que me aconteceu. Eu tinha certeza
que retornaria às minhas atividades em breve.
Meu desejo era morar numa cidade menor e me
relacionar mais de perto com pessoas que gosto e com minha
família. Estava amadurecendo essa ideia para tomar uma
decisão firme. Sentia-me sozinho, precisando da presença de
amigos, familiares e de um amor. Quando pensava nisso,
ficava depressivo, angustiado e triste. Mas tinha esperança de
que tudo se resolveria em breve, que eu me aproximaria mais
dos amigos e da família. Quanto ao amor, esperava encontrar
uma pessoa bondosa, carinhosa, honesta e fiel, que me
amasse de verdade, sem interesses. E, enquanto eu não
encontrava essa pessoa, tentava levar minha vida de forma
normal. Voltei ao trabalho, aos estudos, me divertia e
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descansava, quando necessário. Na época, a falta de
convivência com a família era a maior causa de minha
angústia.
Eu fingia não estar preocupado, mas o sono “leve” não
me deixava mentir. O corpo parecia estar descansando, mas o
cérebro estava sempre num “tic tac” infindável. Por isso era-me
tão difícil levantar no dia seguinte, meu corpo demonstrava
cansaço e meu semblante era um misto constante de decepção
e tristeza. Depois de muita luta, remédios, terapias, cursos de
dança, teatro, viagens e caminhadas solitárias, finalmente,
comecei a sair do poço.
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Capítulo 47
Alice briga com a melhor amiga
Passado o trauma chamado Pablo, voltei a sair com Babete,
não sem antes passar um sabão nela. Quando estava
apaixonado por alguém, eu sumia, me enfiava em casa com o
namorado ou viajava mundo afora. Ao terminar o
relacionamento, voltava para as amigas. Uma delas, que
sempre me dava suporte nessas horas, era Babete, a bichinha
de 1,50cm de altura, que barbarizava na Suburbana. Diziam
que ela comandava o tráfico de drogas e era muito respeitada
no pedaço. Apesar de nunca ter matado alguém, sabia ser
cruel com os inimigos. Eu a conheci através de um bofe da
Baixa do Fiscal, com quem passei uma noite de orgias num dos
motéis da Calçada. Eu já tinha ouvido falar de Babete, mas não
a conhecia pessoalmente, até então. Ao saber que Junior, um
bofe que eu comia, era amigo da biba, eu não perdi tempo.
Logo tratei de fazer mais amizade com o moleque para me
aproximar da viada. Foi amor à primeira vista e a nossa
amizade durou muitos anos. Como em qualquer amizade a
gente se atracava, brigava, voltava e brigava de novo. A última
briga se deu porque Babete espalhou para todo mundo que eu
havia me separado de um bofe escândalo, que todas queriam e
ninguém conseguia. Nessa ocasião, eu fui à casa de Babete e
descasquei um rosário de sermões. Aproveitei para recordar
uns bafons sobre um mal entendido antigo. Enviei a seguinte
carta:
“Em relação aos seus comentários sobre minha
separação de Pablo, devo dizer que fiquei muito
desapontada com você. Quando te procurei para
desabafar sobre fatos que tinham ocorrido em minha
vida particular, envolvendo Pablo, não imaginei que, no
dia seguinte, você fosse botar a boca no trombone e
divulgar o ocorrido para todas as pessoas do nosso
círculo de amizade.
Se procurei você, foi porque sempre me desabafei
contigo, foi pelo longo laço de amizade, que me fazia te
ver como uma amiga digna de confiança... Mas não...
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Apesar de eu ter lhe pedido encarecidamente para que
não comentasse nada disso com ninguém, uma vez que
os fatos e os boatos poderiam me trazer graves
consequências, já que esses acontecimentos não
envolveram somente a mim, mas também a terceiros,
você não aguentou ficar calada, não aguentou respeitar
o pedido de uma amiga. Pedi tanto que evitasse
comentar qualquer tipo de assunto que se relacionasse
a mim e ao Pablo... Tudo em vão. Foi o mesmo que
pedir para você sair do confessionário e fofocar tudo
para a galera... Obrigada por isso.
E não me venha com aquela lorota de que não
comentou, de que não falou “diretamente”, pois hoje
recebi a confirmação daquilo que eu já desconfiava:
todos os detalhes de tudo o que te contei estão na boca
do povo. E eu não sei até que ponto isto pode me
prejudicar, caso esses comentários caiam nos ouvidos
de Pablo. Não sei qual será a reação de uma pessoa
que foi capaz de fazer o que fez, por muito menos. Mas
sei que terei mais uma pessoa a quem acusar, caso eu
seja prejudicado.
Você deveria respeitar, pelo menos, todo esse
tempo de amizade que tivemos e os meus pedidos
expressos para manter segredo sobre tudo o que te
confessei.
Agora já sei com quem NÃO mais comentar
qualquer fato que diga respeito à minha intimidade e a
coisas que mereçam segredo. Agora já sei a quem NÃO
pedir para guardar um segredo, pois você é a prova
inconteste de uma pessoa que não é digna e nem se
respeita. Agora já sei que devo meter minha boca no
rabo e me abster de conversar assuntos sérios contigo.
No mais, tudo bem... Obrigada por mais esta lição.
E olhe, viada, vou lhe dizer... Fiquei com tanta
raiva de ti que peguei o teu macho nesta semana. Eu
nunca tinha saído com namorados teus, mas fiquei
furiosa e liguei para Elivan, teu preferido, me oferecendo
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para ir com ele assistir a um show de travesti.
Combinamos, ainda, assistir a uma peça teatral muito
boa, Cabaré da Raça, antes de irmos para a boate. Ele
me ligou, confirmando que iria comigo e avisando que
dois amigos e uma “amiga” também o acompanhariam.
Marcamos em frente ao Grande Hotel da Bahia, no
Campo Grande. Eu tinha convites de cortesia para duas
pessoas, para assistir à peça. Falei com ele, que me
pediu para comprar ingressos para o restante do
pessoal. Nesse dia, resolvi sair de casa para ir ao teatro
somente às 19 horas. Cheguei ao Teatro Vila Velha às
19h30min, mas já não havia mais ingressos disponíveis.
Fiquei puto da vida. Esperei Elivan, que chegou às
20h30min. O bofe não estava muito contente, disse que
eu deveria ter-lhe avisado antes sobre os ingressos.
Propus então irmos para a minha casa e fazermos hora
por lá até a boate abrir. Ficamos em casa até 22h30min.
A “amiga” ligou várias vezes, ouvi quando ele falou que
era pra ela ir para casa e esperá-lo lá, que conversariam
no dia seguinte. No meio do caminho para o Beco dos
Artistas (bares), a menina ligou novamente, e desta vez
falou que estava na Estação da Lapa, esperando por
ele. Tive que passar por lá para pegar a rachada. Fomos
para o Beco. Eu estava fazendo meu papel de
diplomata, sorridente, conversando com ambos. No
beco, encontramos Zezito, aquele que te come debaixo
do Viaduto dos Motoristas, que estava acompanhado de
um amigo. De tanto ver Elivan aos amassos com a
rachada, fiquei irritada, saí da mesa e larguei o sujeito
ali, junto com Zezito e o amigo. Voltei meia hora depois.
Elivan reclamou porque eu tinha saído, deixando-o
“sozinho”. Nada respondi. Fomos para a boate por volta
de meia-noite. Chegando lá, fiquei mais irritado ainda.
Tomei uma caipirinha, depois uma cerveja. A parte de
cima da boate estava “fechada para uma festa de
Swing”. No Dark Room, uma lâmpada enorme acesa. O
local estava praticamente vazio, nem a internet
funcionava. Tudo dava errado para mim. Sem sucesso,
acabei tentando apagar a luz do “quarto escuro”. Depois,
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pedi a uma mona para me suspender até eu alcançar o
lustre. Consegui torcer a lâmpada, mas, com o girar do
ventilador de teto, ela acendia e apagava. Então resolvi
tirar a lâmpada, arranquei tudo de uma vez. Saíram
faíscas de fogo para todo lado. Fui para o sanitário com
a lâmpada, e lá a quebrei. A partir desse momento, as
monas invadiram o quarto escuro. Eu também, lógico.
Quando entrou um bofe de mais de 1,80cm, fiz-lhe um
quibe, ele deixou. Abri o zíper de sua calça e comecei a
mamar o cacetão, que era imenso. As monas atacaram,
e eu deixei que elas mamassem um pouco. Depois,
expulsei todas e fui para um canto do quarto completar o
serviço. Mamei até não aguentar mais e bati meu bolão.
Peguei o fone do ocó. Enquanto eu mamava, Elivan
ligava para meu celular. Não podia atender. Quando
terminei o serviço com o moleque, Elivan já tinha saído
da boate. Liguei para ele, que disse que iria embora com
a rachada e dormiriam em um motel. Fiquei puta da vida,
fui atrás dele, bati na rachada e passei a noite inteira
fodendo teu macho. Foi a foda mais gostosa que tive em
minha vida. Além de Elivan ser um macho muito fogoso
e picudo, eu me vinguei de você, Bebete, sua viadinha
descarada...
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Capítulo 48
Alice e a vingança
Largo de Santana, no Rio Vermelho. Eu vi um rapaz muito
parecido com o antigo namoradinho de infância. Fiquei
assustado com os sentimentos que aqueles olhos me
despertaram. Troquei vários olhares com ele, apesar do risco
de o bofe ser um daqueles heterossexuais homofóbicos e
querer me dar umas bofetadas pela cara. Depois de meia hora
de flerte, repentinamente, o homem some das minhas vistas.
Eu fiquei tonto à procura dele, mas logo desisti de encontrá-lo
no meio da multidão. De tanto encher o rabo de cachaça, senti
vontade de urinar e corri para os fundos do bar, com o chicote
inchado de mijo. Para minha surpresa, me deparei com o bofe
no sanitário. Fiz uns elogios, falei que ele era bonito, blá-bláblá. O rapaz disse que não curtia homem e ficou na dele.
Quando eu retornei para a mesa, tristinho de não ter
conseguido comer mais um espécime masculino, percebi o
carinha relatando o flerte recebido para os amigos de sua
mesa, que não paravam de gargalhar. Revoltado, revidei:
deixei o copo de cerveja cair, molhando todos eles... Nessa
noite, a louca tinha baixado em mim, que resolveu se vingar.
Seduzi todos os quatro rapazes, e saí para uma noitada.
Eu nunca voltava sozinho pra casa. Mesmo que tivesse
que pagar mais caro por cada centímetro de pica que quisesse
engolir. E, naquela noite, não seria diferente. O desafio estava
lançado.
Após a cerveja ter sido derramada na mesa dos
rapazes, iniciou-se uma discussão. Eu, com todo jeitinho
educado consegui contornar a situação e revertê-la a meu
favor. Os rapazes aceitaram as desculpas e foram todos se
sentar numa mesa só, comigo e com os meus amigos.
Altas horas, todo mundo já querendo ir pra casa, eu me
despedi dos dois amigos gays que me acompanhavam e fiquei
mais um tempinho. Logo depois que eles se retiraram, eu tratei
de ir embora também, arrastando comigo os novos amigos.
Paramos no primeiro hotel que vimos e reservamos um quarto
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com três camas, alegando que estávamos de passagem pela
cidade e que deveríamos seguir viagem no dia seguinte.
Foi uma noite inesquecível. O sexo rolou solto, de todas
as formas possíveis e imagináveis, entre eu e três dos rapazes.
O que tinha se encontrado comigo no sanitário do bar estava
bêbado demais para conseguir fazer qualquer coisa. Mas, no
dia seguinte pela manhã, foi a vez dele. Enquanto os demais
dormiam e sonhavam sob o ar condicionado, eu me atracava
com o rapaz, que acordou cheio de gás e muito excitado.
Levantou-se e foi ao banheiro, de pau duro, exibindo um
mastro de uns 23cm, super rígido, com a cabeça coberta por
uma pele, que deixava a ponta querendo sair daquela
proteção. A chibata era muito linda, grossa e ligeiramente torta
para cima, como se estivesse ávida para arrombar o cu de
alguém sobre uma escada ou degrau superior à altura do
macho. Enquanto ele andava, o pau ia balançando, teso,
desequilibrando o seu dono. Eu acompanhava cada movimento
da rola daquele tesão de homem. Ele percebeu, mas fingia não
notar o desejo nos meus olhos. Ao entrar no banheiro, deu uma
balançada sexy com a pica, como que me chamando para uma
brincadeira… Eu olhei para os amigos dele, ainda desmaiados
de sono. Levantei-me vagarosamente, para não fazer barulho,
e caminhei rumo ao meu objeto de desejo. Agarrei aquela pica
com tanto carinho, beijei-a inteira, tentei por várias vezes
engoli-la até o talo, mas não consegui, por causa da grossura e
do tamanho. Contentei-me em recebê-la inteira no cu, pois ali
não tinha pica que não coubesse. O macho cavalgou furioso
dentro de mim, fazendo-me gemer, tremer e suspirar fundo de
tesão. Por várias vezes, eu cheguei perto do gozo e adiei-o,
apertando o rapaz e pedindo para parar. Ele atendia ao pedido
e dava um tempo, compreendendo, sem palavras, que eu
estava segurando o momento final. Cavalgamos por mais de
vinte minutos, em várias posições. Eu fiquei de quatro, de lado,
deitado no chão, em pé debaixo do chuveiro quente, acocorado
no vaso sanitário, segurando a pia e me olhando no espelho…
Até que o macho pediu para encher minha boca de leite
quente, o que foi logo aceito.
Eu sentei no vaso sanitário e comecei a me masturbar,
enquanto o cara fodia minha boca, forçando a pica goela
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abaixo, a ponto de provocar ânsias de vômito, por várias vezes.
O tesão era imenso, e eu arfava, gemia, grunhia e sentia o
gozo cada vez mais perto. A pica do macho ia e vinha em
estocadas, ficando cada vez mais grossa - sinal de que o jorro
de esperma quente estava cada vez mais perto. Finalmente,
ele gozou. Depois que aquele monte de músculos encheu a
minha boca de gala, fiquei preocupado: teria recebido o
presente?! O “presente”, na gíria gay, era se contaminar com o
vírus HIV. Nunca quis saber. Acreditava que eu era protegida
por alguma entidade superior.
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Capítulo 49
Alice cagona
Eu sempre me envolvia com histórias mirabolantes e com
outras bibas mais loucas que eu. Tinha uma amiga fresca,
daquelas bichas que não come na casa de ninguém, não bebe
água na rua, não senta em banco de jardim. Era cara de nojo o
tempo todo, como se o mundo inteiro fosse uma imundície só.
Seu nome era Laurita. Um dia, eu a convidei para viajar ao
interior. No meio da estrada, altas horas da noite, deu vontade
de cagar na biba Laurita. Ela se contorcia toda, virava de
ladinho, soltava umas bufas fedorentas como o bafo do diabo e
fingia não ter sido ela. Eu sentia o bodum subindo e fazia que
não notava, para não constranger a afrescalhada. Era tarde da
noite e a cidade mais próxima ficava a quilômetros de distância.
Sem aguentar mais a pressão do troção de bosta na porta do
cu, Laurita pediu para eu parar o carro.
- A senhora tem papel higiênico, aí, mãe? - pergunta a
fresca, como se estivesse em casa ou num grande hotel de
luxo.
Como eu era uma biba precavida, nunca deixava de
carregar comigo esses apetrechos, que me eram úteis tanto em
situações de emergência como para limpar o pau dos machos
que eu cagava. E entreguei um rolo inteiro de papel a Laurita.
A mona saiu do carro toda torta, tomando todo o cuidado para
a bosta não estufar de vez e melar tudo. Chegou atrás do carro
e baixou as calças, no escuro total. A escuridão não durou
muito, nesse momento surgiu um carro com o farol alto. Do
retrovisor, eu via a mona com o troço de bosta saindo do cu,
um troço imenso, de uns trinta centímetros, duro, pendurado no
rabo. Laurita, desesperada por causa da claridade, começou a
se limpar às pressas e acabou melando a mão de bosta. Como
não havia água por perto, ela gastou quase todo o rolo de
papel para limpar as mãos. Não adiantou, o fedor continuava e
infestou o carro todo. Foi a viagem mais fedorenta da minha
vida.
E, por falar em cagadas, pior do que isso foi o que
aconteceu em Sampa, num inverno rigorosíssimo: eu tentando
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me livrar de um troço de bosta congelada no cu. Eu tive que
sentar numa bacia de água quente para a bosta descongelar e
sair sem cortar as pregas do rabo. Também teve o episódio da
sopa de bosta, que uma bicha fez para dar aos mendigos que
dormiam na porta de meu prédio. Um horror. Ela misturou cocô
com comida e deu aos famintos. Eles nem notaram a diferença
e se fartaram até bufar de barriga cheia. Essa bicha era tão
desmiolada que chegou a fazer, certa vez, uma geleia de baba
para os mesmos mendigos, que comeram tudo sem fazer
careta.
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Capítulo 50
Alice, a desaforada
Certa ocasião, eu fiz uma viagem a Porto Alegre, a fim de
espairecer. Meu único objetivo naquela cidade era me divertir.
Num dos cinemas locais, eu me dei muito bem. Encontrei um
moleque branco, novinho, muito roludo. As monas que
circulavam por ali o estavam atacando, mas ele se esquivava,
ou por medo, ou por ser muito reservado. Eu apelei para um
truque: coloquei-me bem pertinho do bofe, fingindo não querer
nada com ele. Foi o bastante para o pivete ficar excitado e
mostrar a chibata. Era uma linda pica de uns 22cm, grossona,
dura como pedra. Eu falei que não queria transar ali, temendo
ser agredido pelas outras bibas. Nós dois, então, saímos do
recinto e entramos no primeiro sanitário público que
encontramos. Ali, eu caí na rola e gemi de dor, pois o cacete do
moleque era grosso demais. Mas o roludo não quis nem saber,
enterrou a manjuba inteira no meu rabo, que peidei, gemi,
estrebuchei, mas levei a caceta toda no cu. Movimentos de vai
e vem, e gozamos. O moleque se picou e me deixou com o cu
inteiro melado de gala, pegando fogo, todo avermelhado de
tanto levar chibatada. Valeu a viagem e valeu a foda.
De lá, eu voei direto para Fortaleza, desta vez com um
encontro marcado. Apaixonado, eu não pensava em outra
coisa senão encontrar o amado. Ao chegar, fomos direto para o
Hotel Princesa. A surpresa foi quando o bofe tirou a roupa.
Apesar do dente de jegue dele, a manjuba valia a pena. Eu não
perdi tempo. A viagem tinha sido longa demais para eu voltar
de mãos abanando, de cu virgem. Deitei de ladinho, para não
ver a cara do monstro e mandei tafuiar a chibata pra dentro.
Depois que gozei feito uma égua, me levantei, vesti a roupinha
apertada e dei no pé. Deixei o dente de jegue lá para pagar a
conta... Fui rindo, sem parar, do hotel até o aeroporto, dentro
do táxi. Até hoje o bofe deve estar com a pica dura, esperando
o retorno da amada. Duro deve ter ficado, também, o bolso
dele, com a conta do hotel.
Eu era um verdadeiro arruaceiro. Vivia enchendo o saco
das viadas. Especialmente de duas amigas molinhas, que
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viviam juntas, casadas. Eu perguntava como era que elas
faziam sexo. Mas as monas nunca contavam. Eu, então,
respondia por elas dizendo que faziam a posição 96, em que
uma esfregava a porta do cu no pescoço da outra até gozar. E,
quanto às ativas que moravam juntas, essas deviam ter cus
dormentes, pois todo dia queriam meter a rola uma na outra.
De tanto foder, o rabo já não devia sentir mais nada.
Havia também a amiga trava, que tinha dois maridos. A
mona brigava com qualquer um que se aproximasse dos bofes.
Na verdade, os maridinhos dela eram duas bibonas disfarçadas
de machos. Quando a trava saía para fazer programa, os dois
“machos” se atracavam, um querendo se engasgar com o
cacete do outro. Ganhava a briga quem engolisse mais pica.
Outro caso interessante era o de um tio e um sobrinho.
Os dois saíam comigo, e nenhum deles se assumia como gay.
Mas o tio mamava minha rola e o sobrinho me dava o cu bem
gostoso, que eu enchia de gala quente. Ao final da foda, ele se
limpava e ia embora, todo feliz, para encontrar a namorada.
Ela, a ‘ada’, nunca desconfiou que seu macho recebia meio
metro de pica no cu toda semana para garantir a macheza.
Há também a história do um fiscal da prefeitura, que
posava de macho, tinha namorada, saía com os amigos
gabando-se de sua macheza, e mantinha um caso secreto
comigo por muito tempo. O macho tinha uma rola de 23cm,
grossa pra caramba. Muito bom. Quando eu ligava e falava
umas putarias, o homem pedia pra parar, pois o cacete ficava
logo duro e ele tinha que correr para se masturbar. Foram mais
de sete anos de enfiada de pica no meu cu. O macho sempre
deixava a namorada para o segundo tempo. Preferia, antes,
encher a minha boca de esperma, melar toda a minha cara, me
dar uns tapinhas e lascar meu cu com a tora de rola. A maior
parte de suas fantasias eu realizei: ele adorava mijar na minha
cara, encher minha boca de gala quente, me botar pra chupar a
pica com cerveja e vinho, melar a caceta com leite moça e
botar para eu mamar tudo. Nós dois fodemos em tudo quanto
era canto. No trabalho dele, no rio de Arembepe, embaixo de
pontes da Linha Verde, em motéis, na casa dele e em outros
tantos lugares.
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Capítulo 51
Alice filosofando
Considerações feitas para um amigo sobre o tema “Sexo,
Programa, Cliente - o que significam?”
As dúvidas - Sexo: complemento de uma relação? Última coisa
que se faz com alguém que se ama? Ou algo repulsivo, se feito
com um quase desconhecido? Será que a idade de um
teenager não seria mais dinâmica? Será que uma certa
regulação não significaria outra coisa senão a falta de tesão e
de vontade?
Fico orgulhoso de ter te encontrado e, muitas
vezes, surpreso, por motivos vários. E um desses
motivos é a quantidade de pessoas que você conhece.
Então me pergunto: esses amigos são escolhidos, ou
vão surgindo ao acaso? Se for a primeira opção, bom
gosto; se for a segunda, nada de especial. Amigos que a
gente FAZ e amigos que a gente “conquista” significam
um pouco da nossa personalidade. Se são pessoas
bem-sucedidas, seja profissional ou pessoalmente,
significa que estamos tentando buscar equilíbrio para
nossa própria vida; se são pessoas desajustadas,
viciadas,
dependentes,
submissas,
obsessivas,
subalternas, fracassadas, pode significar que estamos
decepcionados com nossa condição humana, ou que
não temos nenhuma missão no planeta Terra.
Dessa forma, SER FELIZ, simplesmente, sem
qualquer dependência de SE FAZER FELIZ, soa solto
no ar, sem importância. Pois, para se SER FELIZ,
necessário se faz que CONQUISTEMOS esta felicidade.
Mas isto, a conquista da felicidade, vai ter outra
significação, caso o SER FELIZ represente apenas
“viver os dias que vierem apenas porque não há outra
opção” ou “acomodar-se com a sorte traiçoeira, já que
pouco ou nada se pode fazer para mudá-la”. Uma
atitude mesquinha e covarde diante da existência, já que
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nosso destino é traçado única e exclusivamente por nós.
Então, vamos SER FELIZES, sim, mas cientes dos
percalços do caminhar; sabedores dos espinhos da
estrada.
As influências das pessoas em nossas vidas não
podem e nem devem ser ignoradas ou menosprezadas.
Nossos pais, avós, tios, irmãos, filhos, amigos, amantes,
TODOS e CADA UM deles têm uma parcela de
contribuição. Alguns contribuem positivamente, outros
negativamente. Cabe a nós, e SOMENTE a nós,
escolher o que vamos levar dessas pessoas.
Encontramos influências positivas nos esportes,
numa boa conversa, num conselho para o bem, nos
estudos, na perseverança e na luta incansável pela
perfeição. Mas as gotinhas que precisam ser secadas, a
todo custo e a todo tempo, podem significar apenas uma
obsessão, e não um plano consciente de direção da
própria vida.
Por outro lado, encontramos também influências
negativas nos esportes, numa conversa com pessoas
pobres de alma, nos estudos, na perseverança em cair e
na luta incansável para JUSTIFICAR os nossos erros de
cada dia. Neste caso, as gotinhas serão as contribuições
que cada um vai dar para que a nossa vida se torne
cada vez mais ingovernável e nosso desejo por algo
vicioso cada vez mais incontrolável. Então, nosso plano
de vida, nosso SER FELIZ, não passará senão de uma
balela para escondermos o próprio medo e
mediocridade.
Cabe aqui chamar esse “lobinho” a acordar e a se
transformar em gente, em gente civilizada, em gente que
busca a sua libertação das diversas formas de vício.
Cabe aqui tentar acordar esse “animal”, que teima em
ser selvagem e não se sente contente com o ambiente
de carinho e de amor que encontra na vida.
As pessoas têm a função de PASSAR por nossas
vidas e depois irem embora, seguindo cada qual o seu
destino. Mas nós temos o dever de COLHERMOS o
melhor dessas pessoas, de caminharmos junto com elas
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até que o próprio destino leve cada um para uma direção
diferente. Se escolhermos apenas esperar a chuva
passar sob um abrigo, ainda assim, continuaremos a
correr desgovernadamente. O fato de pararmos debaixo
da primeira árvore encontrada não significa que estamos
planejando nossa vida, mas simplesmente deixando as
oportunidades no caminho e seguindo como loucos, sem
destino, parando de árvore em árvore.
Meus amigos eu os conquisto quando sinto que
eles têm algo de positivo para dividir comigo. Aqueles
cuja vida pregressa ou atual tenha máculas de
dependência, submissão a um desejo, ou mesmo uma
propensão a sair dos trilhos, procuro conservar LONGE
de meu convívio diário. Não é necessário cortarmos
certas pessoas da nossa lista de amizade, mas também
não é saudável que fiquemos procurando por sua
companhia o tempo todo.
Pense nisto: por que muitos dos teus amigos são
pessoas viciadas, drogadas, sem sucesso na vida e sem
VONTADE de mudar para melhor? Será que tua vontade
inconsciente de punir-se por algo que não cometeu
TAMBÉM SIGNIFICA A VONTADE DE NÃO MUDAR
PARA MELHOR? Será que você vai querer passar a
vida inteira submisso e dependente de alguém?
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Capítulo 52
Alice caçando macho
Papo com o “Negão Velejador”, em chat de internet. Depois da
conversa, acabamos nos encontrando e ele me arregaçou
inteiro.
Alice Caçando diz (19:35):
oi negão...
risos
Moleque do Pau Grande diz (19:36):
Oiee tudo bem?...
Alice Caçando diz (19:37):
tudo... e vc? Sonhei contigo ontem.
Moleque do Pau Grande diz (19:37):
Bem, graças a Deus ...
Alice Caçando diz (19:37):
não vai perguntar como foi o sonho??
Moleque do Pau Grande diz (19:38):
kkkkkkk
Deixa em off kkkkkk
Alice Caçando diz (19:39):
kkk
foi bom o sonho
Moleque do Pau Grande diz (19:40):
...
Alice Caçando diz (19:42):
Tava muito frio por causa do ar condicionado...
E no sonho eu acordava.
Moleque do Pau Grande diz (19:43):
kkkkkkkk
só vc mesmo ...
Alice Caçando diz (19:43):
hehehe
Alice Caçando diz (19:44):
Tava escuro o quarto... eu meio sonolento... e com frio...
acordava no sonho e sentia algo quente perto de mim...
Moleque do Pau Grande diz (19:47):
175

hum ...
Alice Caçando diz (19:47):
perto do meu rosto... algo quente e latejante...
Moleque do Pau Grande diz (19:47):
Ai, era um fantasma ...
Alice Caçando diz (19:47):
eu fiquei com medo, pois não conseguia ver o que era...
Alice Caçando diz (19:48):
encostou em meu nariz..
então senti um cheiro... e desconfiei que era cheiro de
homem... excitado
Alice Caçando diz (19:50):
era algo duro...
Moleque do Pau Grande diz (19:50):
uiii ...
Alice Caçando diz (19:51):
quando senti o cheiro de sexo... fiquei quietinho, fingindo
q tava dormindo...
senti a coisa sendo esfregada em meu rosto... senti que
melou um pouco... e o cheiro do sexo ficou mais forte...
Alice Caçando diz (19:52):
tava muito duro... e quente...
Alice Caçando diz (19:54):
vc tá ai?
Moleque do Pau Grande diz (19:54):
to sim ....
Alice Caçando diz (19:55):
aí senti a coisa dura esfregando em minha boca... eu
estremeci de tesão, mas fingi que tava dormindo... com
medo do que pudesse acontecer...
parecia ser algo muito grande e grosso...
Alice Caçando diz (19:56):
no escuro não dava para ver, mas eu podia sentir a
textura e o sabor... que lambuzava minha boca... cada
vez mais quente... mais duro, parecendo que ia explodir...
Alice Caçando diz (19:57):
apesar do medo e do coração batendo a mil, criei
coragem e abri um pouco a boca... a coisa começou a
entrar devagar... muito devagar...
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Alice Caçando diz (19:58):
latejava muito... e era muito grosso, quase não cabia na
boca... mas a sensação era muito gostosa... e eu comecei
a deixar aquilo ser enfiado devagarzinho.... eu fingia
dormir...
Alice Caçando diz (20:00):
a coisa tava muuito dura e latejava... latejava... entrava e
saía devagar da boca... eu ficava meio sufocado quando
entrava toda e ia até a garganta.... mas eu respirava
fundo e deixava... tava muuito gostoso... e quente... e
salgadinho...
comecei a mamar, feito um bebezinho...
Moleque do Pau Grande diz (20:01):
kkkkkk
Alice Caçando diz (20:01):
e a coisa só ficando mais grossa e crescendo...
Alice Caçando diz (20:02):
mamei gostoso por vários minutos... quase sendo
sufocado... mas não me continha e mamava mais e
mais... chupava todo, da ponta até o talo, voltava pra
cima e mamava a cabeçona... que já tava arregaçada e
gostosa... o cheiro do pau me excitava mais ainda...
Alice Caçando diz (20:03):
os pelos encostavam em meu queixo e lábios... a
pessoa enterrava cada centímetro na minha boca e
gemia devagar... eu continuava a fingir que dormia...
Alice Caçando diz (20:04):
o frio do ar condicionado me fazia tremer de frio e
tesão... com aquela coisa super quente na boca... gosto
de chocolate quente.
Alice Caçando diz (20:05):
em alguns momentos, eu ficava com falta de ar por
causa das enfiadas que ficaram cada vez mais rápidas..
e ia até a goela... enterrando tudo... como se quisesse
entrar em mim pela boca...
Moleque do Pau Grande diz (20:05):
Eitaa ... nervoso, hein ...
Alice Caçando diz (20:05):
risos...
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o sonho foi quase real...
Moleque do Pau Grande diz (20:06):
kkkkk
Alice Caçando diz (20:07):
eu sentia prazer em dominar o macho pelo pênis...
agarrando aquele mastro com os lábios e puxando pra
dentro de mim... mamando como um bezerrinho,
sugando o líquido, sentido a pela quente, a cabeça dura
e macia ao mesmo tempo... os pelos e o cheiro me
embriagando...
e o macho, com vontade, metia toda em minha boca...
Alice Caçando diz (20:08):
eu acho que ouvi ele sussurrar baixinho: "engole
putinho"... engole o cacete todo... ele é todo teu... vai,
vai, mama inteiro"...
eu obedecia como uma criança indefesa... fascinado
pelo tamanho daquele mastro quente e duro, negro e
latejante....
Alice Caçando diz (20:09):
tá vendo que sonho?
Alice Caçando diz (20:11):
oi... tá aí ainda??
Moleque do Pau Grande diz (20:13):
tô sim ...
é vi ...
Alice Caçando diz (20:13):
Achou o quê?
Só acabou na hora em que...
Alice Caçando diz (20:20):
...a pessoa sussurrou de novo, mais perto do meu
ouvido: "vc vai engolir tudo... seu putinho"... eu balancei
a cabeça, achando que era pra engolir o pau... ele
empurrou a picona em minha boca e começou a
movimentar mais rápido... Eu senti o pau dele latejar
forte e vibrar, aí ele enfiou até a garganta... e segurou
lá... nesse momento, encheu minha boca com um
leitinho quente, me obrigando engolir tudo
Pausa de três minutos...
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Moleque do Pau Grande diz (20:23):
tô pasmo .... tenho q confessar .....
Alice Caçando diz (20:23):
e qual foi tua reação? física (risos)
Moleque do Pau Grande diz (20:23):
nenhuma
... kkkk... brincadeira. Fiquei aqui me
imaginando nessa trepada toda. Quase meu pau estoura
de tesão...
Alice Caçando diz (20:24):
se fosse ao vivo... vc ia ver.. risos
eu ia fazer tudo que aconteceu no sonho.
Moleque do Pau Grande diz (20:24):
...
Alice Caçando diz (20:25):
ia mamar todo mesmo
Moleque do Pau Grande diz (20:25):
ai ai... kkkkkkk
Alice Caçando diz (20:26):
ia ficar engasgado, mas ia tentar aguentar os 20cm
inteiro...
Moleque do Pau Grande diz (20:26):
...
Alice Caçando diz (20:27):
chupar a cabecinha, lamber, ficar mamando como um
nenê...
querendo leitinho quente... saindo da mamadeira dura,
preta e grossa..
Moleque do Pau Grande diz (20:27):
...
Alice Caçando diz (20:28):
chupar as bolas... subir a língua pelo pau todo... agarrar
a cabeça do pau com os lábios e ficar chupando bem
gostoso, como se fosse um picolé de chocolate quente.
Alice Caçando diz (20:30):
alguém já conseguiu engolir todo?
Moleque do Pau Grande diz (20:30):
já uma vez, uma namorada que tive, mas ela não dava o
cu e eu sempre reclamava, pedindo para comer a bunda
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dela… Por isso que fiquei fissurado quando te conheci.
Quero fazer de você a minha putinha. Quero lascar teu
cu todo...
Alice Caçando diz (20:31):
até as bolas baterem no queixo?
Moleque do Pau Grande diz (20:31):
AutoMessage: Taking Bath....
Faltou pouko ...
Alice Caçando diz (20:31):
ah, eu iria ganhar dela...
Moleque do Pau Grande diz (20:31):
AutoMessage: Taking Bath... (Nota: Tomando banho)
Alice Caçando diz (20:31):
e ainda ia mamar o leitinho quente todo.
Moleque do Pau Grande diz (20:31):
kkkkkkkkk
Alice Caçando diz (20:32):
vc ia deixar?
sem ninguém saber?
Moleque do Pau Grande diz (20:32):
Putz... parece ser muito tentador... Já estou aqui de
cacete duro feito pedra… Como faço pra enfiar todo em
tua boca, viado?...
Alice Caçando diz (20:33):
seria a mamada que vc nunca iria esquecer...
Moleque do Pau Grande diz (20:33):
AutoMessage: Taking Bath....
Alice Caçando diz (20:33):
botar um cara pra engolir todo o leitinho quente... sentir
a chibata toda enterrada na boca dele... só os bagos de
fora
Moleque do Pau Grande diz (20:35):
Puxa, quero lascar você todo… Vou te enterrar o pau no
cu até você gemer de tesão e gozar na minha caceta,
putinho…
***
Marcamos de nos encontrar no centro da cidade. Dei um ponto
de referência, e lá estava ele, na hora marcada, sentadinho na
praça, à minha espera.
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– Oi! E aí?
– De boa... Você mora aqui perto? Nem demorou pra
chegar.
– É, vamos lá… - sem falar mais nada, caminhamos uns
trezentos metros até o meu apartamento.
Ao chegarmos ao prédio, pegamos o elevador e subimos
até o 12º andar. Parecia que nunca chegaríamos ao nosso
destino. Minha ansiedade era sôfrega. O cheiro dele, naquele
espaço minúsculo, me dava uma vontade danada de abraçá-lo,
beijá-lo, de trepar ali mesmo. Mas o medo de a porta se abrir
de repente freou tal impulso.
– Chegamos - anunciei.
Seguimos para o apartamento 1204. Abri a porta com
dificuldade, estava um pouco nervoso, com a mão suando.
– Bonito apartamento - observou ele. – Posso ir ao
banheiro?
Assenti, com um leve menear de cabeça. Indiquei-lhe a
direção e fiquei esperando. Achei que se tratasse de um rápido
xixi, mas, pela demora, parecia que era algo mais…
Fui até a cozinha, abri a geladeira, enchi um copo de
vinho tinto, e sorvi-o todo, de uma golada só. Mais alguns
segundos se passaram e nada do rapaz… Impaciente, fui até o
quarto e passei em frente ao banheiro. A porta estava
entreaberta. A curiosidade me fez dar uma olhada rápida. Ele
estava em pé, de lado, como se estivesse mijando, e
apontando o enorme cacete para o vaso sanitário. Parecia de
propósito... Mas preferi não me postar ali na frente para olhar
melhor. Do quarto voltei para a sala e olhei-o novamente, de
soslaio. Desta vez, parei. Fiquei ali escondido, só olhando. Ele
parecia se exibir. O clima foi esquentando de tal forma que a
noite durou mais que o horário do relógio. O pau comeu na
casa de Noca, literalmente. A roda do cu ficou esfolada de
tanto a pica entrar e sair.

181

Capítulo 53
Mais filosofia barata de Alice
André tem qualidades e defeitos, como todo mundo. Conheci-o
há mais ou menos quatro ou cinco anos, por meio de um
anúncio publicado nos jornais de Salvador, procurando por
novos amigos. Minha intenção era encontrar um namorado
ativo, negro, discreto, masculino. Dentre as inúmeras pessoas
que ligaram, estava André. Pelo telefone, percebi, de cara, que
ele não tinha nada a ver com o que eu procurava. Mesmo
assim resolvi conhecê-lo para fazer amizade. Fui até a Cidade
Baixa e fiquei esperando em frente ao Bahia Outlet Center. De
longe, percebi que ele(a) estava vindo. Fiquei paralisado com
aquele “brilho” característico das monas fechativas... Fiquei
ofuscado, sem graça e, ao mesmo tempo, curioso para
conhecer uma pessoa tão feminina! Ele chegou, começamos a
nos falar. E nossos laços de amizade duram até hoje...
Inspirado em André, e comparando-me a ele, abordarei
aqui alguns tópicos, que considero interessantes:
Fechação - sou uma pessoa discreta e avessa à
publicidade, lugares badalados etc. Já André é o oposto:
gosta de falar alto, dar risadas escandalosas, fazer
fechação nas festas que frequenta; adora conversar com
todos, faz amizade facilmente. Muitas vezes, fiquei sem
graça por ser notado na rua, juntamente com ele. Quer
dizer, as pessoas o observam primeiro, depois olham
para mim e concluem: “É bichona também!...” Não me
incomoda o fato de ser reconhecido como homossexual,
pois sou mesmo, e daí? Mas nem sempre a gente quer
ser “visto” e cortejado; afinal, tal situação, por vezes,
pode gerar um desconforto desnecessário. Mas estar
perto de André e não ser notado é um pouco difícil...
Tive que mudar muitos conceitos e preconceitos para
continuar com sua amizade. Afinal, também tenho a
minha maneira de ser, que pode ser discreta ou não, e
sei que muita coisa em mim deve incomodá-lo também,
apesar de ele nunca ter feito um “relatório” a esse
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respeito. Espero receber um em breve. Quantas e
quantas vezes pedi a André para que tivesse cuidado e
se
“trancasse”
quando
estivéssemos
juntos,
principalmente ao passarmos pela rua onde moro, pois
fico roxo de vergonha se alguém ousa fazer alguma
gracinha ou piada comigo... Chega a ser um sentimento
contraditório: nós, gays, desejamos ser notados e, ao
mesmo tempo, queremos permanecer anônimos. Vá lá
se entender uma coisa dessas...
Família - Em relação à família, sempre percebi que
existiam conflitos sérios de relacionamento entre André,
os pais e os irmãos, motivados por incompreensão ou
falta de diálogo. A esse respeito, sempre o aconselhei a
relevar as falhas da família, pois é com ela que a gente
se socorre nas horas mais pesadas da vida.
Ultimamente, percebo que André tem modificado muito o
seu comportamento em relação aos familiares, e que já
até impera entre eles uma tolerância e até um respeito
mútuo que evolui... Não, não tenho muito contato com a
família dele, mas esta é a ideia que André hoje me
passa, quando fala da mãe e dos irmãos. Quanto ao pai
adotivo, o conflito ainda é grande, devido talvez à falta
de diálogo entre os dois. Como esse pai adotivo “tomou”
de certa forma o lugar do verdadeiro pai de André, é
natural que haja uma resistência por parte de André para
uma maior aproximação, mas penso que este quadro
deve se diluir com o tempo. Afinal, dona Rosete
necessita de alguém para dividir com ela a
responsabilidade de tomar conta de uma família. E, quer
André queira, quer não queira, a figura do padrasto vai
existir sempre em sua vida.
Em relação ao verdadeiro pai, André sempre fala
que é um Juiz de Direito etc., que mora em São Paulo,
mas, sinceramente não tenho dados concretos para falar
sobre sua existência. André comenta, ainda, sobre
primos que moram na Itália, e, da mesma forma, não
tenho como afirmar nada a respeito. Irmãos que moram
em Santo Amaro, servindo na Polícia Militar ou no
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Exército Brasileiro, também são citados, porém não os
conheço nem por fotos.
Trabalho: Quando conheci André, ele trabalhava na casa
de Suzete, fazendo doces e salgados. Suzete era uma
amiga em comum. Várias vezes fui visitá-lo ali, e o via
sempre na labuta, fazendo coxinhas e quitutes, por sinal,
muito bem feitos - já tive a oportunidade de saboreá-los.
Ele fazia a entrega dos salgados em vários pontos
comerciais da cidade. Lembro-me das vezes em que ele
sempre me ligava da Baixa dos Sapateiros ou da Praia
do Cristo, pela manhã, quando ficávamos batendo papo
e colocando a conversa em dia. Passado algum tempo,
André resolveu sair da casa de Suzete. Nessa ocasião,
me pediu opiniões, queria saber o que fazer em caso de
pedido de demissão e quais direitos trabalhistas que
teria. Aconselhei-o adequadamente e deixei a decisão
com ele, que resolveu continuar trabalhando. Passados
dois ou três anos desde que nos conhecemos, ele
resolveu sair de vez da casa de Suzete, e já faz um bom
tempo que não mais trabalha formalmente. Acredito que
André se daria muito bem, se pudesse contar com algum
incentivo para se estabelecer com um negócio próprio,
principalmente no ramo de alimentação.
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Capítulo 54
E Alice sumiu do mapa...
Alice escafedeu-se. Virou purpurina. Mas ninguém sabia que
ela havia passado desta para uma melhor, que tinha ido comer
capim pela raiz, que bateu o pé na cerca... Um belo dia, ela
simplesmente saiu para uma “caçada” e não voltou mais. A
princípio, as amigas bibetes não se mostraram tão
preocupadas, pois era useiro e vezeiro a biba aprontar uns
sumiços de vez em quando. Mas, quando sua ausência
ultrapassou quinze dias, as monas organizaram uma
convenção para discutir o assunto. Palpites não faltavam.
Umas diziam que a viada tinha se casado com algum herdeiro
dos reinos do petróleo, outras que a mona estava enfiada com
algum picudo em algum de seus vários apartamentos ou
fazendas no interior de Goiás. Conversa vai, conversa vem, e
ilações surreais à parte, decidiram, então, procurá-la nos
lugares mais conhecidos, ligar para seus amigos e ‘clientes’.
Ninguém dava notícia. A preocupação inicial passou a apavorar
o reino bichal, e a situação assumiu ares mais dramáticos. Uma
delas sugeriu procurar Alice em necrotérios, hospitais,
delegacias, terrenos baldios e lugares de desova. Cada uma
seguiu para um lugar diferente. Dois dias se passaram e
nenhuma pista. Agoniadas, apelaram então para centros
espíritas e casas de médiuns, em busca de notícias do além.
Em uma dessas casas, a resposta veio bem rapidamente. Um
médium recebeu uma mensagem do além, vinda da própria
Alice:
Meninas,
Estou no reino encantado das picas. Aqui as árvores têm
chibatas penduradas feito ramos, todas duras e doidas
pra foder. Meu corpo, neste lugar, tem cu em tudo
quanto é canto. Na cabeça, ombro, pernas, costas,
braços, pulmão, em todos os órgãos. Tudo virou buraco
para enfiar pica. Ando feito louca pelas florestas,
correndo e me jogando no meio do mato. Gozo todo dia,
toda hora, todo minuto. E o melhor é que não me esgoto
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nas gozadas. Quanto mais dou o cu, mais vontade e
tesão eu tenho. E as árvores ficaram viciadas em meus
cus. Eita, vida boa! Se eu soubesse que, do lado de cá,
era tão bom assim, teria me jogado na frente de uma
carreta ou num despenhadeiro o mais breve possível.
Perguntada sobre o motivo da morte, a mona explicou
que tinha saído com um bofe escandaloso, de 22 anos,
1,80cm, pele alvíssima, olhos grandes e negros, naturalmente
musculoso, fogoso e ativaço. Nunca tinha visto um homem
daqueles, nem em todas as suas andanças pelo mundo mortal.
Ficou apaixonada pelo moleque e foi logo se entregando, sem
saber sequer o seu nome direito. Foram para a Rua 28 de
Setembro, no Pelourinho, Centro de Salvador, entraram num
casarão abandonado, através de um buraco na parede. Lá
dentro era tudo escuro, parecia um porão, não dava para
enxergar quase nada. E ali a mona começou a bater um
boquete dos bons no macho precioso. O rapaz gemia de tesão
e enfiava, com violência, a pica na boca do viado, que adorava
aquele tipo de sexo. Antes de gozar, o moleque pediu para
Alice virar de costas, pois queria lascar-lhe o cu. A mona, com
o rabo pegando fogo, não pensou duas vezes. Virou o bufante,
numa posição meio desconfortável, ficando quase de quatro,
sem poder se aprumar direito entre os pedaços de pedras e de
madeira podre espalhados no local. Ele então enterrou o rolão
em brasa no chicote da biba, que deu uns peidos e pulou pra
frente, por causa da dor. O macho agarrou-a com vontade,
impedindo-a de escapar de sua pica, e enterrando-a mais
fundo ainda dentro dela. Antes de sentir o jorro quente de gala
no cu, a mona começou a se masturbar, para gozar junto com
ele. Na hora do gozo, porém, sentiu uma facada perfurando-lhe
o pescoço. Só que a sensação da pica enchendo-lhe o cu de
esperma era tão deliciosa, que ela não conseguiu distinguir se
a dor no pescoço fora provocada por um corte ou pela
sensação da gozada. Depois disso, não viu mais nada. Quando
acordou, percebeu-se dentro de uma floresta de rolas.
E foi assim que Alice deixou o mundo dos mortais para
viver eternamente no céu das picas. FIM.
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