
Fodi-me todo numa página 

Tive de evoluir. Tive de introduzir novas expressões na minha escrita que não queria como “cagar” e “merda” quando 

comecei a ver câmaras por todo o lado! Porque eu não me estou a cagar para as câmaras que passam um filme dos diabos 

numa merda de um mercado negro de dados! Eu quero todas as minhas imagens na minha mão! Todas! Tenho a merda de um 

Código Civil e de um Código Penal que me faz gritar como eu estou a gritar! Não parece, mas eu estou a gritar! É assim que 

eu grito! Também sei escrever “foda-se” e “caralho”! Foda-se! Não me fodam o filme, caralho! Foda-se! Não me fodam a 

escrita! 

Queria ir ao Bowling com os meus amigos e não vou, porque tenho lá a merda de uma câmara a apontar para o sofá da pista! 

Tenho de andar a arranjar desculpas para não ir… Foda-se… Mas que merda é esta, ó Direito do caralho??! Foda-se! Acorda, 

caralho! Meteram-te num filme dos diabos! Parece que estás todo charrado, ó caralho! Abre os olhos, foda-se!!!! 

Não! Não quero ver o meu namorado a rir-se para o segurança do bowling! 

Não fui ao bowling! 

Não! Não quero o filme do segurança a fazer-se ao meu namorado no bowling! Não foi o meu namorado que se fez! 

Nem quero ver o filme do PT a fazer-se ao meu namorado no ginásio! Eu sei que o PT faz-se todos os dias ao meu namorado! 

O meu namorado é bom como o caralho! Eu sei que o PT mete-se sempre à frente da cabine de duche do meu namorado… Já 

sei disso tudo, foda-se… Eu sei das merdas, caralho… O meu namorado conta-me as merdas… Conta-me como é que as 

merdas são e eu vejo como é que as merdas funcionam… 

Sim, eu sei que o meu namorado do ginásio foi ao bowling! Não preciso de ver o filme das câmaras do ginásio e do bowling! 

Sim, eu sei que o meu namorado estacionou o nosso Jaguar no lugar nº 66 do parque de estacionamento e que entrou um 

colega dele para lhe entregar um broche de ouro em forma de 6!  Tenho um amigo a operar as câmaras lá do parque de 

estacionamento. O meu amigo disse-me que o colega entrou no carro só para lhe entregar o broche e subiram juntos para o 

bowling. Afinal, que filme é que me querem mostrar? 

Foda-se! 

Chamem o Direito, caralho! 

Tá a fumar uma com os amigos? 

Foda-se…. C’um caralho! 

Tá o quê? 

Tá a mandar um risquinho com os barões? 

Foda-se! Barões do caralho!... Já me estão a foder o Direito… 

Ó, Direito!!!! Abre os olhos, foda-se! 

Abre os olhos senão eu fodo-te, caralho! Fodo-te a doutrina toda! Toda, caralho! Larga a merda da droga, SEU DROGADO DO 

CARALHO! ÉS UMA MERDA, Ó DIREITO! TU DROGADO, ÉS UMA GRANDE MERDA! SABES A MERDA! SABES A MERDA DA GROSSA! 

TU DROGADO, NÃO PRESTAS PARA NADA! ABRE OS OLHOS! ESTÁS METIDO NUM FILME DO CARALHO! ESTÁS A SER FILMADO! 

OLHA PARA AS CÂMARAS! VÊ O FILME EM QUE ESTÁS METIDO… QUEM ESTÁ A OPERAR SÃO OS DIABOS! SÃO ELES QUE TÊM A 

TUA VIDINHA NAS MÃOS… ESTÁS NAS MÃOS DELES… ÉS MESMO BURRO, CARALHO! A QUE É QUE SABE A PILA DELES? A QUE É 

QUE SABE A ESPORRA DELES? DEVE SABER A MERDA! ELES SÓ TOMAM É MERDAS! SÓ SABEM É TOMAR MERDAS! QUEM TOMA 

MERDA, SABE A MERDA! ISTO É LÓGICO! É O LOGOS DA VIDA! É A MATEMÁTICA DA VIDA. 6X6 É 36, NÃO É 66, Ó BURRO DO 

CARALHO! 

DEIXASTE OS DIABOS ENTRAR! OLHA PARA ESTA MERDA!!!!!! OLHA SÓ PARA ESTA MERDA!!!!! FODA-SE!!!!!! FODA-SE!!!! QUEM É 

QUE VAI LIMPAR AGORA ESTA MERDA???? SOU EU???? Foda-se…… Dá cá a merda da esfregona que eu limpo… Ai o caralho!... 

Bancos do caralho que te financiam! Vá! Diz-me lá qual é que o banco em que eu vou ter de entrar para financiar esta merda! 
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