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Podem ter um calendário de filmes e séries planeados para verem comigo. Eu não vou ver. 

Podem estar na merda de um jogo que vos diz que têm de ver o filme não sei de quem para 

passarem ao nível a seguir. Não me metam nessas merdas convosco. Vocês parecem putos 

que só se sabem é atrasar a vocês próprios. Cresçam. Abram os olhos. Vejam quem é que 

está por detrás do jogo. Vejam quem é que programou o jogo de merda das vossas vidas de 

merda. Larguem-me! Eu odeio os vossos jogos. Odeio! Odeio os vossos filmes. Não são os 

vossos filmes. Não foram vocês que os realizaram, porque se ofendem tanto por eu não 

querer ver convosco os filmes ou não conhecer os atores ou o realizador com que vocês 

secretamente se masturbam? Se eu não andei com eles na faculdade nem fui com eles para 

a cama, como querem que eu saiba quem é que eles são? Não sei, não os conheço. E mesmo 

que tivesse ido com eles para a cama, sou casado. Não me masturbo a pensar nos Cavaleiros 

Tecnológicos de Barac Bielke. Já fui com todos eles para a cama. Mas isso foi noutro tempo. 

Agora estou casado! Vocês deviam era masturbar-se a pensar nos vossos maridos e mulheres 

e não nas mulheres dos outros! A vossa masturbação faz-me vomitar! Eu vomito-me todo a 

ver os vossos pensamentos! Parem de me trazer merdas para a frente dos meus olhos. Eu 

não quero que os meus olhos tecnológicos vejam os vossos filmes tecnológicos ainda por 

cima com uma câmara por cima do ecrã a ver-me a ver a merda do filme. Que filme de merda 

em que vocês me meteram! Saiam! Saiam-me da frente! Tenho mais que fazer! Tenho mais 

que escrever. Parem de me atrasar! Parem de atrasar a minha escrita! Não vou ao cinema 

convosco, já disse! Não vou ver essa porcaria de filme! Mas eu quero lá saber que está toda 

a gente a ir! É o quê??? Até a Psicologia está indignada porque eu nunca vi o filme que toda 

a gente viu? A Psicologia é que está dentro de um filme. Eu não vou parar ao mesmo filme 

que a Psicologia. A não ser que a Psicologia esteja num filme da Jupiter Editions. Se é um 

filme da Jupiter Editions eu entro. Tragam-me o calendário dos filmes e das séries da Jupiter 

Editions. É esse o meu calendário. Porque também eu estou a correr com o meu argumento 

ao Prémio IO da Jupiter Editions. Não veem que estou a escrever a correr? Não me veem a 

escrever, enquanto corro? Parem de me atrasar com os vossos filmes e jogos. Joguem vocês. 

Vejam vocês os filmes. Se eu já disse que não quero, porque insistem? Porque ficam com 

esse vosso ar ridículo indignado? Não somos todos livres? Parem de meter os vossos filmes 

e os vossos jogos à frente da minha corrida, ou querem dar cabo do meu argumento? Querem 

dar cabo do meu filme? É isso que está no vosso calendário de filmes e séries? Dar cabo do 

meu filme? Só porque sou um pedreiro livre? Só porque sou marido do filho do patrão? 

Deixem-me estar aqui sossegadinho a trabalhar na minha obra. Passem-me o martelo! Opá!!! 

Passem-me o martelo!!! Parem de esconder o martelo! Parem de se rir! Quero acabar a obra 

rápido! Quero ir para casa cedo! Tenho um marido! Não vou convosco ao cinema, já disse! 

Vocês são muito chatos! Convidaram o meu marido e o meu marido vai convosco ao cinema? 

Pronto, vai o meu marido, eu não vou. O filme que vocês vão ver já eu o realizei. O realizador 

roubou-me o argumento. Agora, tenho de pensar noutro argumento para concorrer ao 

Prémio IO da Jupiter Editions. Tenho de trabalhar. Não veem que quero sair da obra? Não 

quero ficar com a obra a meio. Puseram-me nas obras. Mas eu quero acabar a obra para sair 

da obra. Ó, pedreiros!!! Vocês devem achar que são os meus patrões, não? Agarradinhos aí 

ao telefone a verem todos o mesmo filme e eu aqui de martelo na mão e com os vossos 

martelos a martelar por vocês… Assim nunca mais acabamos a obra… Eu martelo por vocês, 

não é? Claro… Eu faço tudo… Martelo, escrevo, corro… Isto é uma festa! Quero ver como é 

que vai ser quando o patrão chegar… Esquecem-se é que eu sou o marido do filho do 

patrão… Mas vá… É esse o filme que querem? Eu faço esse filme de merda. Estou já a dizer 

é que vai ser um filme de merda… Vá… Desliguem lá a merda dos telefones e peguem lá 

nos vossos martelos… Vamos lá fazer um filme com os nossos martelos. Vamos ver se isto 

pega. Peguem nos martelos!!! Vá! Mãos à Obra! 14h36 Gil de Sales Giotto, 27 de outubro de 
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