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introdução

Mudou mesmo depois que fui mordido pelo cachorro. Mudei. 
Eu andando numa rua quieta assobiando um improviso no meu 
andar calminho sem olhar pra lugar algum, com o traço da trajetó-
ria desenhado na memória pensando em alguma coisa que gosta-
ria de fazer pelo menos uma vez na vida ou em algum lugar que 
gostaria de ir pelo menos uma vez na vida. Eu de calça jeans, sapato 
novo e um pouco cafona por querer, camisa abotoada e sensação 
de tranquilidade, calma e certeza de que tudo vai dar certo. Quem 
cruzou meu caminho nessa hora e me olhou, assim como todos 
se olham no contacto invisível da rua, captou confiança em meus 
olhos impercetivelmente estrábicos. Mas foram poucos os que me 
cruzaram. Meu caminho corria por ruas pouco habitadas e mais 
silenciosas. Eu era uma pessoa pacata, queimando o combustível da 
autoconfiança e da autoestima, carregando toneladas leves de dis-
posição. Eu que sempre gostei de caminhar em qualquer rua, em 
qualquer espaço de qualquer lugar, que sempre me esforcei para 
transmitir algum calor humano, alguma paz interior, algum sinal 
de beleza. Eu que me lembro perfeitamente de não haver nenhum 
buraco naquela rua. Não havia nenhuma porta, nenhuma janela, 
nenhum orifício, nenhuma boca grande, nenhum cano, nenhum 
bueiro, nenhuma mulher grávida, nenhuma caixa, nenhuma lata, 
nenhum saco, nenhum nada, nenhum. Naquela rua havia dois 
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muros compridos de cimento, um de cada lado do asfalto em que 
não passava carro por enquanto, uma mulher bonita e com muito 
charme que passou por mim e trocamos olhares naturais, um poste 
feio e aceso mesmo estando claro, o céu aberto acima, e um adoles-
cente andando na direção oposta à minha, só que do outro lado da 
rua.

Agora dê movimento à cena: algumas nuvens brancas de in-
fância estão voando, desenhando no céu azul aberto. A mulher bo-
nita e com muito charme que me passou, passou mastigando um 
chiclete de boca bem aberta e fazendo muito, muito barulho! Barulho 
assustador de chiclete sendo agressivamente massageado por den-
tes de mulher faminta. Ficou a impressão de que ela poderia estar 
roncando, arrotando e mastigando chiclete ao mesmo tempo. Um 
verdadeiro trator feminino. A moça usava salto alto amarelo ovo de 
codorna meio pálido e vestido branco e sujo, só um pouco sujo, que 
provavelmente estava sendo usado com fé e ininterruptamente. Ela 
também usava uns óculos moderninhos e chatinhos, que a deixa-
vam um pouco metida e bestinha, porém vestiam muito bem seu 
rosto. Já o adolescente no outro lado da rua estava cagando na cara 
de todos. Ele vinha todo rasgado, manchado e mal-humorado, com 
fones no ouvido e mochila pendurada. Magro, com cara de rato e 
expressão facial de quem estava totalmente endoidecido, não olhou 
pra mim assim como não deve ter olhado pra ninguém ao seu re-
dor. Eu olhei pra ele e gostei, me identifiquei. Havia um peque-
no machucado num de seus joelhos de onde escorria uma única, 
magra e comprida gota de sangue muito vivo, vermelho e pastoso, 
parecendo tinta de pasta de dente. Já no seu cotovelo direito havia 
uma ferida infeccionada que sangrava muito. O sangue escorria em 
rios dali, um sangue água e transparente, parecendo refresco, que 
deixava um rastro na calçada que ficava pra trás. No rosto, entre os 
olhos pretos de escuro luz apagada, havia uma outra ferida de onde 
não sangrava. Essa ferida estava podre. Era uma espécie de fungo ve-
nenoso expelindo um líquido desconhecido. Imagino que o líquido 
desse fungo devia ser muito azedo e difícil de digerir. Uma espécie 
de craca mole. Eu vinha assobiando um improviso no meu andar 
calminho e fazendo tudo o que eu já falei que estava fazendo. Acon-
teceu, de repente, do nada ou do além, sem mais nem menos, que o 
cachorro, um cão mesmo, surgiu e me atacou. Cão com muita raiva 
me atacando sem parar. Não era desses cães ferozes que mordem 
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uma parte do corpo e não soltam mais. Era um cão cheio de raiva e 
de energia que variava os lugares onde mordia meu corpo com tan-
ta força. Primeiro ele pulou em minhas costas, era um cachorro sem 
raça, muito grande e pesado, impressionante, me derrubando sem 
pose no chão, descomposturado. Depois, sem farejar, começou a 
executar as mordidas. Ele sem dúvida alguma pretendia me matar, 
me fazer sumir, me devorar por inteiro. Arranhar meu tutano. Ele 
queria aniquilar minha raça começando por mim. A cada mordida 
seus longos dentes perfuravam minha carne. Antes de desmaiar 
devido à falta de sangue no corpo, recebendo a acupuntura canino-
agressiva, pude ver o adolescente sangrento e discretamente doente 
paralisado no outro lado da rua observando a mim e ao cachorro. 
De onde veio esse cachorro? De onde? Por favor, não consigo en-
contrar resposta e vivo aceso esperando por nosso re-encontro. O 
cachorro me atacou com a necessidade de realizar a transfusão de 
raiva. De lá pra cá tenho tanta raiva... Vivo com ela, me deleitando 
em seus pasmos delírios e ações ingratas e malvadas. Posso dizer, 
e assumo, que é triste viver com raiva, pois estando com ela é ne-
cessário utilizá-la. Saciá-la é inexorável. Às vezes, pensando sobre a 
aparição do animal ao me atacar, entro em suave transe. Só consigo 
pensar na mulher que passou por mim segundos antes com seu 
salto de ovo de codorna. Não havia nenhum buraco, nenhum ori-
fício possível de onde saísse aquele animal violento que quase me 
matou. Ela me olhou com seus óculos modernos e não gostou do 
que viu. Provavelmente se transformou no cão para arrasar meu 
corpo como o fez. Meu corpo ficou despedaçado, distribuído, alei-
jado de si mesmo, completo em sua fragmentação. Quando acordei 
me vi ali no mesmo lugar, espatifado na calçada. Notei meus mem-
bros soltos e desesperei. Gritei por socorro. O garoto sangrento, que 
todo o tempo esteve esperando a retomada de minha consciência, 
me guardou em pedaços dentro de um saco plástico preto e me 
levou para sua casa, uma casa de família, com mãe, pai, irmão e 
móveis. Fui levado a uma sala que parecia ser usada como ateliê ou 
oficina. Me colocaram numa mesa de metal e me costuraram peça 
por peça. Fiquei capenga, com o corpo mole, mas gostei. Tive sorte 
de conhecer o rapaz, jovem precoce e talentoso, génio das cirurgias 
plásticas caseiras. Muito sensível e promissor.

Costurado o corpo, tentando me acostumar com esse meu 
quebra-cabeça poroso e improvisado, pois o rapaz, mesmo sendo 
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o génio que era, ainda não tinha todos os recursos necessários para 
realizar uma recomposição fiel ao modelo original, voltei para as 
ruas, para o meu andar distraído. Me esforcei muito para lembrar, 
tentar lembrar, de onde surgiu o raio do cachorro raivoso. Só pode 
ter sido aquela mulher. Um cachorro não passaria a existir do zero 
para o cem por cento de repente. Com certeza foi aquela mulher. 
Não simpatizou com algo em mim, ou com o conjunto completo 
mesmo, se transformou num cão sarnento e doente e me atacou 
sem pedir licença, sem informar. Foi covardia mesmo. A mulher se 
transformou num cachorro e me despedaçou de surpresa! Por isso, 
após o ataque, quando eu estava nas minhas ruas preferidas ou não, 
andando por aí, todos me olhavam de um jeito diferente. Não era 
como antes, quando me olhavam, predispostos ao contacto invi-
sível e natural que age em parceria inevitável com nosso impulso 
de comunicação compulsiva. O meu andar era de espantalho, de 
boneco Maria Mole, de João Bobo. Eu tinha a sensação de ser uma 
lula com vários tentáculos, porque meus braços e pernas estavam 
soltos e pareciam ser vários, balançando rápido para todas as dire-
ções, com as articulações totalmente fora de si. Andando na rua eu 
parecia um contorcionista descompensado tentando desesperada-
mente ultrapassar os limites do meu corpo de borracha. A vergo-
nha me dominava quando um joelho escorregava e escapulia do 
eixo. Como uma fila de dominó meu corpo inteiro desmontava e al-
guém de virtude caridosa montava-o novamente como se eu fosse 
um jogo de armar. Foram tempos difíceis. Lembro que nessa época, 
contaminado pela raiva do cachorro, comecei a me interessar por 
lutas de boxe, esporte que antes me causava asco. Começou com 
um cartaz num beco informando data e lugar de um torneio clan-
destino. O cartaz dizia: “Dia 15, no Armazém do Beco, às 9 horas, 
o campeonato de vale-tudo Guaraná Porrada traz à arena o invicto, 
o maior: Carne Bau!!!! O homem que nunca apanhou. Também es-
tarão presentes: Língua Cru, Sangue Seco, Pasolini, o Homem de 
Bola de Pelos e mais alguns. Venham e façam suas apostas.” Me veio 
à tona a vontade de apostar dinheiro em pancadaria. Senti um tur-
bilhão frio em meu estômago. Um tufão de fazer a cabeleira dançar 
biruta. Meu corpo reagia à novidade, minha nova vontade: a robusta 
raiva. O rasgo de tudo.
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