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MACONHA, CRACK, COCAÍNA. O PERIGO DAS DROGAS 
Encontramos Robson, 23 anos, deitado na 

calçada da Avenida Paulista dessa terça-

feira. Nossa equipe perguntou se ele tinha 

ingerido algum entorpecente.  Robson então 

disse: “Era 2007. Foi a primeira vez que tive 

contato com uma droga, no caso o CRACK. 

Desde então, eu não sei bem onde estou, 

mas lembro que na primeira puxada eu fui 

teletranspor-tado para o Brasil de 2076. A 

raça humana sofreu uma grave mutação em 

seu genoma, levando a quase total extinção 

dos hoje chamados Feladores, aqueles que 

ainda prati-cavam sexo para procriação. A 

prática de sexo oral em mulheres foi 

declarada crime hediondo com pena de 

morte em todos os 26 estados brasileiros. 

Um grupo de homens, mulheres e 

intersexuais resistentes à mutação se exilou 

no meio da mata atlântica, que agora cobre 

apenas 3% do território nacional. Parte 

desse grupo planeja seguir viagem para o 

reino de Curitiba que se separou do 

território nacional em 2022, na batalha dos 

olhos escuros. O crime de Felação foi 

proposto pela bancada formada por líderes 

religiosos e políticos de extrema direita no 

ano de 2032, abrangendo também a prática 

 

ais por parceiros casados, batizados e 

pré-avaliados para a prática, onde 

poderiam realizar o ato na posição do 

coqueirinho invertido, que foi 

constatado um aumento de chance de 

fertilização superior a 50% em relação 

a outras posições. O sexo era apenas 

praticado por casais sem renda 

compatível com as formas atuais de 

reprodução. Eles são chamados de 

TRANSADORES, moram 

normalmente no interior ou subúrbio 

das grandes cidades, onde só podem 

entrar nos grandes centros para 

trabalhar, mediante a cadastro. Os 

transadores são testados toda vez na 

entrada dos portões dos grandes 

centros, com um exame rápido de 

sangue, onde uma máquina perfura 

seus dedos e analisa o DNA, para evitar 

que FELADORES transitem pelos 

centros urbanos. 

O conglomerado HUAWEI domina 

todos os meios de produção, 

comunicação e saúde. Inclusive os 

métodos de reprodução, patrocinados 

pelo Ministério de Reprodução 

Humana e estudos Bíblicos. Todos os 

servidores nacionais de internet são do 

conglomerado, que controla todas 

conexões, aprovada pela Lei 

9394/2056, conhecida como LEI 

ANTI-FELA.  

Os feladores usam a deepweb, através 

de um grande servidor subterrâneo 

localizado em curitiba, para definirem 

rotas seguras de fuga para 

BINGOLETA TOWN, capital do 

Reino, que fica aos arredores do museu 

do olho, moradia do Grande Rei Lucas 

"O GREGO". 

Mas nem tudo é o que parece... 

Curitiba não parece ser, afinal, um 

reino tão seguro e livre como pensam... 

Caralho!!! que dia é hoje?”. Nesse 

momento tivemos que paralisar a 

entrevista, pois Robson ficou 

extremamente violento e perigoso. 

de anilingus (beijo grego ou cunilíngua), além de 

lambidas cu-saco e boquete clássico com penas 

mais brandas nos casos de relações cis-

heterossexuais com prisão perpétua. Após o 

golpe de 2016 e da emancipação do reino de 

Curitiba em 22, um erro em uma fertilização 

artificial levou a criação de um gen dominante, 

alterando completamente a formação do sistema 

límbico humano, fazendo com que o prazer 

sexual fosse totalmente anulado. O sexo ainda 

era permitido, nos casos de relações heterossexu- 
  

 

 

 

 

Iane Machado @nanimac 

O Doce Perigoso 
 

Tava no bar. Plena terça-feira. Encontrei um 

parça, daqueles que a gente sabe quem é mas 

não consegue desenvolver assunto nenhum.  

 

- Vazio hoje, né? 

- é. 

- Cerveja? 

- Eu pago a primeira  

E fica nessa até alguém ficar bêbado o sufi-

ciente pra ficar sociável. 

- Frio ne 

- É... Fudido. 

- Amanhã vou levar casaco.  

- É mano... Não tem como. 

- É 

- É 

Nisso, chegou um cara de bigode estilo do 

Salvador Dali. 

 

 

 

- Eai... doce? 

- Doce o que? 

- Querem doce?  

- quanto? – Perguntei. 

- Vinte 

- Charile-fic-fic-ow-ow brown 

- Que?  

- Nada fic-fic 

- Que? 

- Brownnn 

- Tá tudo bem, cara? 

- Bómbóm fic fic. Tô pô, por que? 

- Cara... Por que tu tá fazendo beatbox? 

- Que beat tsc tsu pónnn fic fic box, o 

que? BROWNNN? 

- Esquece mano... Vou pra casa. 

- valeu 

- ... 

- browwnnn. 
 

 

 

 

 

 

 



Ciência. 

Pesquisadores de Oxford realizaram 

uma pesquisa durante o ano de 2016 em 

alguns pacientes, em que pequenas 

doses de heroína eram admnistradas 

enquanto lhes foi proposto um 

exercício de escrita. Vejamos um dos 

exemplos. 

Paciente 034 – Texto – DENTES. 

Te encontrei perdida, vagando pelo 

vazio do espaço. Com as asas caídas, 

tentando remendar os pedaços. Eu me 

deixei levar pela sua gravidade, 

acreditando que para sua órbita me 

atrairia. Mas na sua história satélite eu 

não seria. Fui asteroide, VC ME 

ATRAIU E EU CAI DE CARA NO 

CHAO TODO QUEIMADO SUA 

PUTA ARROMBADA. A colisão me 

tirou do eixo, eu sabia que não rodaria 

em volta de um só corpo até conhecer o 

teu. Eu senti cada pedra no caminho. 

Mas eu sei que estaria dentro de mim. 

Doía. Dói o peito, a gente é muito 

quebrado pelo mundo, mas existe você 

pra me reequilibrar. O HOMEM É 

CORNO E CRUEL. É CRUEL 

INDEPENDENTE DE SER CORNO 

E CORNO INDEPENDENTE DE 

SER CRUEL. Orbitei em torno do seu 

corpo, percorri infinitas revoluções. O 

fim da trajetória seria trágico, me 

deixando refém de velhas emoções. O 

percurso foi rápido e cheio de emoções, 

até o inevitável encontro com o seu 

coração negro me sugando para aquelas 

velhas emoções. SIFILIS EH VER-

MELHA, CORRIMENTO TÁ NA 

MODA. NÃO ESQUECE DE USAR 

CAMISINHA PRA NAO TER QUE 

QUEIMAR VERRUGA NESSA 

XOTA. Pensei em Newton e Kepler, 

mas nenhum parecia entender como eu 

entendo a força que nos atrai. É possível 

sofrer tanto assim.? NEUTROX II NO 

RABO É O LUBRIFICANTE DO 

POBRE. Sigo pacientemente nessa 

órbita espiral, esperando a colisão do 

seu corpo com o meu. SUA AR ROM 

BA DA FILHA DE UMA PUTA 

MINHA VONTADE ERA VER 

VOCÊ SUBINDO A ESCADARIA 

DA PENHA EM PLENO MEIO-DIA 

DE DEZEMBRO COM UM GALAO 

DE ÁGUA DE 20 LITROS ENTA-

LADO NO SEU CU, QUEM 

NUNCA QUEIMOU UMA VER-

RUGUINHA? Me seguro com firmeza 

nos anéis e consigo ARRANCA OS 

PELOS DO CU COM PINÇA OU 

ALICATE. EU NÃO LIGO, EU NÃO 

QUERO PELOS ENTRE MEUS 

INCISIVOS. 

 

 

UMA HIPNOSE 

MUITO DOIDA  
 

Rapaz... eu fui inventar de fumar antes de 

ver o programa Roda Viva. Sabe quando 

começa o programa. Aquela porra 

girando. Meu amigo, então... Na hora que 

deu o 3º giro daquela porra, eu voei para 

a terra do nunca. Eu entrei num transe 

sinistríssimo. Cara. Eu moro numa 

república. Tem 12 dodóis da cabeça. E eu 

entrei em transe no sofá da sala. Claro que 

ia dar merda. Eu não lembro de porra 

nenhuma, só da sensação doida quando 

vi aquela porra girando. Depois a galera 

aqui de casa me mostrou os vídeos. 

 

Primeiro eles ficaram me zoando. Botando o 

gato na minha cabeça e tal. Até que alguém 

falou "acorda!" E deu 3 estaladas de dedo perto 

do meu ouvido. Abri os olhos bem abertos. 

"Caralho... Olha a cara desse filho da puta. 

Parece que tá em transe". 

Não demorou muito para me fazerem imitar 

uma cobra. Tava eu lá no chão rastejando 

botando a linguinha pra fora. "Agora troca de 

pele", alguém gritou. Eu tirei a roupa. "Ahh... 

ele tá de sacanagem... Quero ver enfiar uma 

banana no cu... Isso! Boa! Enfia uma banana 

no cu!", fui na cozinha, peguei uma banana 

verde e enfiei no cu, pelo cabinho. Isso!!! 

Agora caga ela de cabeça pra baixo, igual 

chafariz", fui lá eu e fiz. Logo trouxeram um 

abacate e me fizeram executar o mesmo ritual. 

   

"Galera... agora vamos para o grand 

finale", disse algum filho da puta da casa. 

Pegaram um cabernet savignon e 

tacaram-lhe no meu reto, depois da 

garrafa de vinho, foi a vez da rolha do 

vinho, que se seguiu pela taça de vinho até 

o vinho propriamente dito. Desejaram 

uma 278ml de vinho no meu rabo. Um 

deles falou "agora faz a degustação". 

Funguei fundo e disse "vinho de 

coloração vermelho rubi, frutado e 

ligeiramente herbáceo, seco, acidez e 

taninos BEM MARCANTES e bem 

amadeirado, com certeza envelhecida em 

barrica de caralho." 

Cara, na boa... se fumar, não veja roda 

viva. 

 

 


