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Esta é uma versão de demonstração do livro
“E Cuidado com o Sal”

contendo apenas os 4 (quatro) primeiros capítulos.



ste livro é ofensivo. Se você se ofender, o problema é seu. 
Ninguém mandou você comprá-lo e lê-lo. E





ste livro não é para filhos da puta como você. Se você for 
um filho da puta como eu imagino que seja, não leia. 

Caso seja um filho da puta como eu, que não enche o saco dos 
outros, fique à vontade. Mas fique ciente de que somos todos 
grandes filhos da puta.

E





Capítulo 1

ngústia é o pior sentimento que um ser humano 
pode sentir. Nada é pior que a angústia. Nem o luto, 

a dor, nada. A angústia é torturante, é prolongada, é o inesperado 
que se alimenta da aflição. Uma ansiedade de merda te corroendo.

Minha avó foi hospitalizada. Meu pai me ligou domingo de 
manhã pra avisar. Teve um enfarto, aos oitenta anos. Mas não parava 
por aí, tinha alguma coisa a ver com uma infecção pulmonar e ela 
já estava internada na UTI. Minha tia, que é médica, antes de meu 
avô morrer, mas do outro lado da família, por parte de mãe, quando 
ele fora internado na UTI, disse sobre o próprio pai: “agora já era”. 
Agora já era. Era isso o que uma filha, num ato profissional, falava 
sobre o próprio pai. Ela emendou com algo relativo a só um milagre 
o salvar, mas o estrago estava feito, já era. E realmente o foi. 

– Está tudo bem, está estável – ele disse. 
Ok, pai. Acredito no senhor, mas só até por ali. Aqui era onze 

da manhã e eu acordava com uma ressaca massacrante. Na noite 
anterior, três churrascos consecutivos e uma festa me fizeram beber 
o que pude e não pude. Dirigi alcoolizado, peço perdão por sair 
impune do meu crime. Acordar naquele domingo não estava fácil. 
Meu pai me traria notícias às três horas, na primeira visita do dia. 
Admito que a ansiedade demorou a chegar. Por alguma razão eu 
me via tranquilo, como se minha avó fosse inquebrantável, o que 
de alguma forma ela era. Tinha consequentes isquemias e voltava 
no outro dia pra casa, pra fazer pastel de forno.

Por volta das quatro e meia eu tive que ligar pra saber como 
ela estava. Tanto meu pai quanto eu esquecemos, ambos assis-
tindo, cada um no seu canto, ao jogo do nosso time, que perdia.
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– Tudo bem – ele me disse. – Só não fala coisa com coisa. 
Normal, minha avó nunca falou coisa com coisa. Minha 

avó gritava coisas desconexas, misturadas com onomatopeias. 
– Às oito e meia dá pra ir visitá-la. 
Falei que não ia. Depois mudei de ideia e disse que ia. O 

jogo acabou, perdemos. Eram seis horas e eu estava com fome, 
mas meu estômago doía. Era a ansiedade chegando. A aflição do 
tempo que não passa.

No horário marcado eu cheguei ao hospital. Meu primo 
estava esperando pra entrar. Dezenas de outras pessoas se aglo-
meravam frente à porta de vidro, segurando sacolas de fraldas, 
cobertores e produtos de higiene, tudo exigido pelo hospital. No 
rosto da maioria deles, aflição, como a minha. Uns mais, outros 
menos, mas todos aflitos.

– Ela me disse que quer morrer – meu primo falou.
Não sabia o que responder.
– Não agora – ele seguiu –, mas antes. Não sei se tu conver-

sas com ela, mas ela já me disse que quer ir pra lá.
Fiquei pensando no que “pra lá” significava, mesmo saben-

do a resposta. Admiti que ela sempre reclamava estar muito mal, 
mesmo estando bem, mas nada perto disso.

– Tá todo mundo lá. Os irmãos, os primos, o vô. Ela quer ir.
Fingi espanto para representar o meu próprio espanto, caso 

minhas ações involuntárias não expusessem o quanto eu estava 
espantado. Olhei nos olhos dele e vi tristeza, olhos de quem cho-
rou. Eu não chorei, porque, no fundo, acreditava no melhor, até 
que a situação me provasse o contrário.

Um homem surgiu na porta e começou a chamar um a um.
– Adão.
E duas pessoas entravam.
– Adélia.
Mais duas.
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– Bernardo.
Ninguém veio ver o Bernardo, coitado.
A nossa era Teresa. A última. E até ser chamada, aquela afli-

ção que se condensava cada vez mais, depois de mais de três horas 
de espera até aquele momento, me crivavam o estômago de pan-
cadas. Então formou-se a trupe da UTI Adulta das oito e meia da 
noite. Todos com rostos caídos, moribundos. Uns chorosos, outros 
mais calmos. Passei o olhar por eles e lhes fiz uma promessa men-
talmente: em muito breve, muitos dos que estão aqui sofrerão um 
grande golpe, chorarão à beira de um caixão a perda de alguém. Eu 
me via confiante, por alguma razão, e por mais aflito que estivesse, 
eu tinha uma certeza quase que concreta que não seríamos nós, 
eu e meu primo, que lastimaríamos uma perda. Fiz uma aposta 
mental e apontei em meus favoritos, através do semblante daqueles 
mais fatigados. É triste, eu sei. É trágico, eu sei. Mas nós temos que 
nos contentar com qualquer tipo de conforto.

Até sairmos em marcha, como uma horda de mudos, por 
dentro os longos e frios corredores do hospital, tivemos uma pau-
sa angustiante, como se essa merda de angústia que o tempo há 
de nos enfiar goela abaixo não fosse o suficiente. O tempo é um 
grande filho da puta. Gostaria de poder socá-lo a cara, caso tives-
se uma cara para ser socada.

Às portas da UTI, mais uma pausa. Todos tínhamos que 
lavar as mãos e esterilizá-las com álcool, como se meu bafo de 
canha não fosse suficiente pra matar qualquer coisa que nos cru-
zasse o caminho. Lavamos as mãos como porcos relaxados, de 
qualquer jeito, só para que o tempo cruzasse mais rápido e nos 
deixassem entrar logo naquela bosta de lugar, onde as pessoas 
entram pra morrer ou para serem mortas. Mais uma pausa. As 
portas se abriram como as porteiras de uma coxilha e nós, gados 
do desespero, troteamos ombro a ombro até lá.

Admito que o lugar me tranquilizou num primeiro momento. 
Senti-me na sala de entrada de um hospital de filme americano. A 
UTI era um quadrado perfeito, com uma ilha de monitoramento 
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ao centro e os leitos circundando o local. Perguntei ao meu primo 
onde ela estava. Era o leito número treze, o último dos últimos, no 
canto mais isolado. Até lá, pude olhar, não tão discretamente quanto 
eu gostaria, para cada paciente ali internado. Então eu entendi a 
angústia dos outros. Não era como a minha. Minha aflição era pela 
incerteza, a deles era por uma certeza que nunca chegava. Eles dor-
miam com um olho aberto esperando o telefone tocar com a notícia 
que ninguém quer receber, mas que a grande maioria deles receberia. 
UTI é um dos lugares mais detestáveis do planeta. É o princípio do 
fim. É o fim sendo ele mesmo.

Cheguei à minha avó, desviando olhares. Uma enfermeira 
mexia num aparelho e ela parecia desacordada.

– Vó – disse a enfermeira –, tem visita.
Então ela abriu os olhos e sorriu pra nós, dando um leve 

grito típico, mas sem a mesma intensidade de antes. Estava tudo 
bem. Estava estável. Não falava coisa com coisa, como sempre 
não falou. Mas estava bem e a aflição se ia. Meu primo entrara 
nas suas histórias estapafúrdias e sem sentido e eu apenas ria de-
les. Quando ela falou que faria um bolo ao sair do hospital, tive 
vontade de chorar pela primeira vez, mas não o fiz. E admito que 
até agora sigo sem fazer. Não há motivo pra chorar.

Ela nos contou de uma briga que ocorrera no hospital na-
quele dia e concordamos como se fosse verdade. Ela disse que 
algumas pessoas trocaram socos, mas de leve, no meio da UTI. 
Que ideia bisonha. Depois descobrimos que um homem que 
havia sofrido um AVC enlouqueceu e tentou fugir do hospital 
pulando a janela, depois de tentar ser impedido por enfermeiros.  
Caiu do terceiro andar, com estilhaços de vidro por todo o corpo. 
Nem sempre as situações irreais são tão irreais assim.

O tempo havia se esgotado. A visita durou nove minutos e 
um segurança nos convidou para partir, com uma ordem entre o 
gentil e o grotesco. No fim, apenas uma frase de minha avó ficou 
marcada. “O tempo custa a passar”. Realmente. Há aflição pra 
todo mundo. Culpa desse tempo filho da puta.
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Capítulo 2

ra feriado no dia seguinte. O famoso dia dos gaúchos, 
vinte de setembro. Já passei dessa fase de encher o peito 

em pompa para reverberar arrogâncias a quem não me fez mal 
algum. Mas não exponho isso, entro na onda, buzinando para 
pessoas pilchadas que pensam estar agradando aos outros e a si 
mesmas.

Mas era feriado. E feriados nada mais são que domingos em 
dias que não são domingos, a não ser quando caem no domingo, 
mas aí não faz diferença alguma. Eu sempre cozinho nos almo-
ços de domingo, é uma tradição forçada, em que eu ingiro uma 
quantidade enorme de comida, mais do que eu comeria durante 
todo um dia normal. Cozinhei raviólis. Queria ter cozinhado 
lasanha, para poder tirar uma foto e usar como legenda a frase 
“Sirvam nossas lasanhas de modelo a toda Terra”, mas talvez os 
mais conservadores do tradicionalismo e os mais débeis de inte-
lecto não compreenderiam essa brincadeira. E mais, lasanhas não 
são fáceis de fazer. Então escolhi o ravióli. Claro que não fiz o 
ravióli em si, aquela trouxinha. Comprei tudo pronto e fiz o que 
as instruções me mandaram fazer. É pra isso que servimos, para 
ler e cumprir funções pré-designadas em embalagens de raviólis. 

Fiz mal. Cozinhou demais, mas tudo bem. Eles mandam 
cozer por seis minutos. Não existe relógio no mundo que marque 
seis minutos. É desumano controlar seis minutos. Por raviólis 
que cozinhem mais devagar e não me façam errar, o mundo seria 
melhor assim. De qualquer forma, esse não foi o problema. Na 
primeira garfada, a porra do sal era tão intensa que meus lábios 
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inferiores quase se enrugaram pra dentro do meu rosto. Olhei 
pra minha namorada e ela disse “Tá salgadinho”. Sensacional. 
Salguei todas as etapas daquela merda, do início ao fim, confian-
do no meu instinto. Que filho da puta. Sal filho da puta. Eu, um 
filho da puta. Não comi e abri uma cerveja que me daria uma 
azia mais tarde.

Não soube da minha avó. Presumi que estava bem. Não 
liguei às três nem às oito e meia. Deixei estar. Agora eu confiava 
na própria saúde dela. Falava a mim mesmo, como se falasse com 
o ser impalpável que compõe, sob a soma de tudo que um orga-
nismo contém, designado como “saúde”. 

– Vai fundo – falei pro espelho.
Ontem à noite falei com meu pai. O médico lhe disse que 

ela ficará com sequelas. Então ele se entristeceu porque minha 
avó não reconheceu a vizinha. Mas quem reconhece a vizinha? 
Eu não sei como é a cara da vizinha. Vai lá minha avó saber, aos 
oitenta anos, depois de um enfarto, uma infecção pulmonar e 
uma caduquice habitual que a acompanha a vida inteira. Foda-se 
a vizinha. Ninguém se importa com a vizinha, seja a vizinha que 
for. Não vai ser a imagem da merda da vizinha que vai me abalar.

Abalei. Chorei seco no ombro da Carol. Ela disse que tudo 
ia ficar bem. Confiei. Que merda de mundo esse que nos enfia 
chutes no cu, como se o próprio cu em si, no propósito de ca-
gar, já não nos minasse tanto tempo. A angústia não veio. Pelo 
menos isso. Nada é pior que angústia, já falei isso? Se já, escre-
vam aí, na porra de um guardanapo, depois limpem a bunda 
com ele. Não sou obrigado a lhes dar lições de existencialismo. 
E cuidado com o sal.
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Capítulo 3

ão acordei bem. Estou com caganeira e meu corpo 
inteiro coça. Tenho alergia a ácaros. Nunca tenham 

alergia a ácaros, caso possam escolher suas alergias. Minha vida 
é rodeada de ácaros. É como ser alérgico a camarão na Costa do 
Sauipe. Estou irritadiço. Estou no inferno.

Inferno não é um lugar em chamas que vamos quando mor-
remos. Inferno é a merda da vida. Não é nem quando ela chuta 
seu cu, porque um chute no cu é recuperável. Inferno é quando 
a vida bota fogo no seu cu, te deita no chão com uma bordoada 
e segue chutando sua cabeça, enquanto você ouve aquela pessoi-
nha irritante falando obviedades cotidianas e indignações irrele-
vantes sobre outras pessoas, tendo que, profissionalmente, fingir 
que gosta da Anitta. Tudo isso sem poder desistir. Porque não se 
pode desistir no Inferno, e por isso ele é Inferno. É a vida no seu 
pior estágio, olhando no seu rosto e dizendo que você terá de 
aguentar tudo aquilo por mais duas horas.

No meu caso eram duas horas, porque faltavam duas horas 
para eu sair do trabalho, mas esse tempo pode variar. Eu tinha 
uma coceira infinita que ia do sovaco às pernas. Minha barba, 
que deixei crescer pra parecer um Karl Marx apatetado, coçava e 
não me deixava respirar direito. Fora a porra da caganeira. Quan-
do se tem uma diarreia às oito e quarenta da manhã e não se pode 
desistir de tudo, meu amigo, o capeta está ao seu lado. Sorria pra 
ele. Fiquei tão furioso com aquela situação que soquei o papel hi-
giênico. Não, não é o que você está pensando. Não soquei ele no 
cu, apesar de eu merecer. Eu o posicionei na parede e enfiei uma 
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quantidade inimaginável de socos, com as calças arriadas aos pés, 
pra tentar liberar o estresse sem quebrar a mão. Não adiantou e 
tive que limpar a bunda de uma caganeira filha da puta com re-
talhos de papel higiênico. Isso é importante sobre o Inferno: não 
tente desafiar a lógica do Diabo, ele sempre vencerá e te colocará 
no chão para mais uma rodada de chutes na cabeça ao som de 
Anitta. Nossa, como eu odeio as músicas da Anitta.

Fui à farmácia comprar antialérgico, o que se caracteriza 
em desafiar o Diabo. Se o capeta lhe deu coceira, coce. Tomei o 
remédio. Dez horas da manhã. Que situação filha da puta. Ca-
gando água, me coçando e, agora, com sono. Já não bastasse o 
sono que eu sempre tenho, pelo meu eterno desrespeito à lógica 
comum do mundo, indo dormir tarde para acordar cedo e ter 
sono, agora ele aumentava. E a coceira seguia. Nunca queiram ir 
ao Inferno. Nem ao Céu. Todo mundo que morre vai pro Céu. 
Hitler está no Céu. As vítimas de Hitler estão no Céu. Madre 
Tereza e Gandhi estão no Céu. O Céu é o nada. Um imenso 
e desgraçado nada. Onde ninguém fala nada, não tem coceira, 
músicas da Anitta e caganeira às oito e quarenta da manhã. Não 
se preocupe, após sair do Inferno, você irá ao Céu, só não vai ter 
o que fazer lá. No Céu não tem privada nem ouvidos, para que 
possamos soltar merdas livremente. Porque o mundo nada mais 
é do que isso, gente cagando pelo cu e pela boca, ininterrupta-
mente, até a eternidade. E ninguém se importa com isso, porque 
os dias passam, nos engolem e as merdas viram adubo. Claro, as 
merdas cagadas, não as faladas. E esse é o maior engano do ser 
humano, achar que as bostas proferidas gerarão frutos futuros. 
Deve ser isso que faz com que a Anitta saia da cama todos os dias 
pra pegar um microfone, pra me transportar pra esse inferno.

Sigo cagando água. Deve ter sido o sal daquela merda de 
ravióli, vai saber. Devo ter alergia a sal, além dos ácaros. Se eu 
fosse o Pedro Bial e pudesse dar a vocês alguns conselhos, diria 
para tomarem cuidado ao salgar a comida, não ter alergia a ácaros 
e usar filtro solar.  
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Capítulo 4

evantei de uma sesta mal dormida. É um dos grandes 
infernos da vida, sestas mal dormidas. O propósito de 

dormir de tarde e perder um dia inteiro é descansar. Eu levantei 
pior, exausto, tonto, com dor de cabeça. Não entendia o mundo 
à minha volta e a única coisa que sentia era desesperança.

Fui à academia, num ato de estupidez. Coloquei-me na 
esteira, pra ver se caminhando meu ânimo melhorava. Ao meu 
redor, um número incalculável de mulheres jovens faziam seus 
exercícios com um vigor inacreditável. Pedalavam em aparelhos 
estranhos, em que braços e pernas cavalgam juntos numa mar-
cha coordenada. Estavam indo rápido, aceleradas. E só o que 
eu sentia era uma espécie de inveja. Cadê o filho da puta do 
meu ânimo? 

Meu nutricionista, esse cara que contratamos quando es-
tamos porcas prenhas acavaladas com tetas recontracaídas e não 
aguentamos mais nossa própria existência nesse mundo miserá-
vel onde a gordura é a regra e a infelicidade também, me disse 
que meu metabolismo é lento. Ora, lento. Cago dezenove vezes 
ao dia. Pra mim esse era o maior sinal de um metabolismo rá-
pido. Aliás, recuperei-me da caganeira, obrigado por perguntar 
mentalmente.

De qualquer forma, lá estava eu, com meu metabolismo 
lento, caminhando feito um idoso numa esteira a quatro qui-
lômetros por hora, enquanto mulheres joviais e sem nenhuma 
fadiga em seus corpos em formação manejavam exercícios com 
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a vitalidade de um potro alimentado com ração de carne de 
coelho. Não sei nem se existe essa ração, mas você entendeu 
meu ponto.

Que lugar miserável é uma academia. Talvez o ponto mais 
miserável de toda a humanidade, mais até que a UTI de um 
hospital. Na UTI as pessoas estão cientes da morte, na academia 
não, apesar de já estarem mortas. Numa academia há o maior nú-
mero de almas falecidas do planeta. Pessoas que buscam amaciar 
o ego através da estética e que perdem completamente o senso da 
vida – como acordar de uma sesta mal dormida. Um rapaz da mi-
nha idade subiu na esteira ao lado, e dali, para outro rapaz, num 
canto completamente oposto daquele lugar, gritou algo relativo a 
carros. Carros rebaixados, que é pior que carros. Eu tenho carro, 
mas uso apenas pra me transportar e gritar contra outros carros 
enquanto dirijo. 

Fiquei pensando naquela alma ao meu lado. Será que já fui 
assim? Acho que já. E por um momento dei-me conta que ele 
era a alma viva e eu a morta. Ele tinha energia, não apenas para 
correr ao lado de minha caminhada patética, mas para conversar 
sobre carros rebaixados, gritando. Quem em sã consciência tem 
energia pra isso? Maldito filho da puta. Desci da esteira após 
oito minutos caminhando de andador. Peguei um altere de seis 
quilos, tentei fazer um exercício no meio de toda aquela gente, 
que praticamente transavam com seus aparelhos elegantemente e 
gritavam coisas enérgicas uns com os outros, e não tive força pra 
concluir o exercício. Eu seguia tonto, seguia com dor de cabeça e 
seguia sem vontade alguma de estar onde estava.

Devia faltar-me sal. Às vezes me dizem isso. “Falta sal”. Eu 
estava entupido de sal. Sal até o cu. Eu cagava sal, suava sal. E 
aquela vozinha vinha lá do fundo para me dizer que faltava sal.  

E cuidado com o sal



Fim da demonstração do livro
“E Cuidado com o Sal”

Mais informações em www.estronho.com.br
www.facebook.com/ecuidadocomosal/


