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EDITORIAL

BANHEIRO

É no banheiro que nos mostramos mais verdadeiros, onde 
nos despimos de todas mentiras e hipocrisias.
Onde não temos vergonha de sermos podres, vulgares e 
depravados.
Um mundo inteiro, complexo e diferente, se abriga 
entre pequenas portas e azuleijos.
Se mostre, não tenha medo.

Eduardo Burger
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155 textos sobre os mais variados assuntos 
para você se ilustrar e fazer bonito em happy 
hours e festinhas em geral
André Fischer e Renata Laureano

“...vergonha de saber que tinha alguém ali comigo vendo fazer 
tudo que se faz dentro do banheiro...” Raul Seixas, na música 
Paranóia

Tranqüilidade, privacidade e... concentração! O banheiro - 
sim, o banheiro! - reúne pelo menos estes três requisitos 
básicos para quem quer se envolver com uma boa leitura. Ler no 
banheiro é um hábito muito mais comum do que se pensa. Porta-
revistas e, até mesmo, estantes fazem parte de quase todos os 
projetos assinados pelos grandes arquitetos da atualidade. 
Muitas livrarias, no Brasil e no exterior, já têm uma seção 
dedicada à “leitura de banheiro”. Mas ler o quê? Os especialistas 
têm resposta praticamente unânime: textos curtos, leves, bem 
escritos e bem-humorados. Se, além de tudo isso, a leitura 
trouxer informações úteis, melhor ainda. Esse é o caso do 
divertidíssimo e ousado 1º Almanaque de banheiro, escrito por 
André Fischer e Renata Laureano, com projeto gráfico de Guto 
Lacaz.

Sim, há muito o que se ler no banheiro, mesmo estando à 
espreita o temível... fantasma das hemorróidas! Uma vez, em 
uma entrevista, o escritor Moacyr Scliar declarou que ler no 
banheiro é uma boa opção, apesar do medo de algumas pessoas de 
que isto cause hemorróidas. Mas o Dr. Fernando Lucchese, do 
Complexo Hospitalar Santa Casa, em São Paulo, no livro Fatos 
& mitos sobre sua saúde, responde em definitivo à polêmica: 
“Infelizmente, se permanecermos longo tempo no vaso sanitário, 
podemos ter hemorróidas. Mas o banheiro continua sendo a melhor 
sala de leitura para muitos. Porém, é bom selecionar livros com 
capítulos curtos”.

Pelo que se vê, o 1º Almanaque de banheiro tem a medida certa 
para uma leitura descontraída e relaxante, bem como o momento 
pede... A grande verdade é que o 1º Almanaque de banheiro é 
uma leitura empolgante, divertida e muito instrutiva, seja no 
banheiro, no quarto, na sala ou em qualquer outro lugar.

retirado de:
http://www.editorajaboticaba.com.br/

ObJETOs DE bANhEIRO
Curiosos objetos com o tema banheiro.
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Estou à vontade. quando a porta se fecha, do lado 
de fora ficam pudores, preconceitos e roupas. Estou 
eu comigo mesmo. Em frente ao espelho encolho a 
barriga, puxo o cabelo e faço caretas para testar 
um novo rosto. 

Posso ser eu mesmo ou quem quiser, de Audrey 
Hepburn, em Bonequinha de Luxo a Slash Rose, no 
último show do Guns. Simples assim, sem ter que 
fingir concordar com ninguém, sem ter que parecer o 
que não sou, sem querer fazer parte de nada. Apenas 
o exercício de ser eu.

Aqui o verdadeiro eu aparece nu e cru, 
literalmente.

LUGAR PRIvADO
por rafael carieri 

ilustração: eduardo burger
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Eu admito. Tomei ácido neste carnaval. Tomei, sim, 
e dos bons. Daqueles que em menos de um minuto 
embelezam todas as meninas até onde a vista alcança. 
que levam pra longe os odores dos banheiros químicos 
Big Walley. que esfriam a cerveja e de lambuja ainda 
dão um refresquinho no sol. que transformam algumas 
das pessoas mais insuportáveis do mundo em amigos 
de longa data. Foi uma good trip daquelas, em que 
as ladeiras sujas de mijo e vômito se transmutaram 
em highways de propaganda de Corvette.
Acabei esquecendo de perguntar qual era a marca do 
ácido. O pior é que, agora, fica muito mais difícil 
descobrir. As mulheres já embarangaram. O fedor de 
uréia queima as narinas.  Sobrou apenas Nova Schin 
no fundo do isopor sem gelo e não tenho a menor 
vontade de perguntar pros meus amigos bissextos, 
que a essa altura nem mais amigos são.
Só me resta esperar o ano que vem.

ficção em primeira 
pessoa
por deco vicente

ilustração: eduardo burger
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EsPAÇO

A WOOF!MAGAZINE acredita e aposta em novos nomes do 
design, fotografia e ilustração e reserva esse espaço 
para quem manda bem.
A cada edição novos nomes, novas artes, novas 
possibilidades. Colabore você também envie seu trabalho 
para woofmagazine@gmail.com no formato 24(altura)x17cm 
com 150dpi.

Ponha a mão na massa e comece a criar.
O tema para a próxima edição é PORNOGRAFIA.

Colabore/////////////////////////////////

TEATRO NEGRO - Oviedo, España 

http://www.flickr.com/teatronegro
http://www.myspace.com/teatronegro
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Emílio Dossi - Rio de Janeiro, 
Brasil 

http://www.estudionove.net/
emiliodossi
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Eduardo Burger - São Paulo, 
Brasil 

http://www.eduardoburger.com
http://www.flickr.com/photos/
eduardoburger
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Tati viana - Natal, Brasil 

http://www.tativiana.com
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viola&Attila - Milano, Italy 

http://www.flickr.com/photos/viola_
attila/
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Heron Dias - Minas Gerais, Brasil 

http://www.hdm.art.br/
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Luiz Perez - São Paulo, Brasil 

http://www.lentinidigital.com.br/
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Adriano Batista - Covilhã, 
Portugal 

http://www.olhares.com/rambaldi47
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Candybird - Languedoc-Roussillon, 
França 

http://candybird.free.fr
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Corcoise - Portugal 

http://www.flickr.com/photos/
corcoise/
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Corrado Dalcò - Itália 

http://www.urto.com/
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Mario Ladeira - São Paulo, Brasil 

http://www.marioladeira.com.br
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Ana Paula Martinez - Espanha

mellamancrimen@yahoo.es
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Lupencia

http://www.flickr.com/photos/
lupencia/
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Martina Uderzo

martina.uderzo@gmail.com
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Gil Rocha - São Paulo, Brasil

http://www.flickr.com/photos/gilrocha



110 111

Raul Becerril

mi_tvdecolores@hotmail.com
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Ricardo Comanche - São Paulo, 
Brasil

http://www.ricardocomanche.com/
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Jurate Bang

http://amazingtreehouse.net/
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Sandro Bueno - São Paulo, Brasil

http://www.sanbueno.com/
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Matthew Scott - Londres

http://www.divinepaperhouse.co.uk/
http://www.flickr.com/
photos/13806146@N05/
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Juliano Oliveira - São Paulo, 
Brasil

http://juliano-outromundo.blogspot.com
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Silêncio
Na casa
Ressoa a descarga.

Amor incondicional
Aceita aberta o meu pior
Cuspe
Porra
Bosta
Peido
Mijo
Em nenhuma garota 
consegui esfregar
Na cara, essas minhas 
taras.
Já você, não se priva de 
nenhuma delas
E, em privacidade, te 
faço a mulher ideal

Cuspida
Esporrada
Cagada
Peidada
Mijada
querida,
privada...

No banheiro da rodoviária
Coloco o ouvido no glory 
hole
Esperando escutar
Te amo
Mas só ouço hole hole 
hole...
Sem glória.

Frestas do box
Cheias de gordura
Entre os ladrilhos...
A umidade estufa o teto
Mofa as paredes
Esverdeia o azulejo

E o chão tem muita areia
que trouxe da praia, da 
última vez que Já fui só.
Arranham-se os pés entre 
os grãos.

Sequer posso sentar e 
chorar,
Enquanto a água cai em 
meu pescoço,
Como fiz das outras vezes 
que me deixou.
volta. E traz de volta a 
faxineira.

Privada
Lugar sagrado
Cemitério de peixinho 
dourado.

bANhEIRO
por gustavo vinagre
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Superfícies ferrifrias
que se esbaldam em 
silêncio
Sobre minha solidão.

O oco dos canos que 
ressoa
Como vento de janela meio 
aberta.

O metal da torneira 
gotejante, incontinente,
Que reflete a mim:
Distorção de atração de 
parque de diversão.
 
O piso frio cor de gelo 
que é inverno
Para os pés e olhos.

A corrosiva umidade
que enferruja o espelho
E embaça e faz suar.

A pia branca:
Excessão entre tudo o que 
aqui me oprime.
Bacia de cerâmica 
resplandecente
Leitosa e pura,

Em que lavo o rosto como 
pia batismal
Desgrudando remelas 
matinais...

Ergo a cabeça
Olho no espelho (casa das 
escovas de dente)
E não me vejo...
Meus olhos ainda estão 
grudados
Estão neles as ferrugens
Da noite de inverno só...
E eu borrão. 
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EsTRANhO DEsEJO
por pierre c cortes 
Evandro se apaixonou por Tânia logo que a viu. 
Conheceram-se na casa de José, que era um amigo 
em comum. Era uma festa surpresa. A casa estava 
lotada. Beijaram-se por longas horas. Foi num dos 
banheiros da casa, naquela mesma noite, que tiveram 
o primeiro contato sexual.
Não tardou a noivarem. Logo se casaram. Tudo era 
perfeito, ou melhor, quase perfeito.

Meu amor, é necessário que você conte tudo. 
Estou certa que ele irá te ajudar. - disse Tânia, 
expressando um ar de preocupada.

você acha mesmo? - exclamou Evandro ao mesmo 
tempo em que esfregava as mãos e demonstrava 
insegurança e inquietude.

A porta do consultório se abriu de repente e o 
Dr. Fernando apareceu. Ele era um dos nomes mais 
respeitados na área da psicologia e sempre obtinha 
sucesso com seus pacientes. Olhou fixamente para 
Evandro.

Senhor Evandro Lopes?
Eu mesmo! – respondeu o próprio com os olhos 

arregalados.

Antes de adentrar a sala, Tânia lhe deu um beijo.

Meu querido, conte tudo. Lembre-se que eu te 
amo muito. - sussurrou a esposa em seu ouvido.

Após algumas sessões, Evandro conseguiu falar 
abertamente, sem nenhum medo ou pudor.

Não consigo entender, Doutor. Tem que ser no 
banheiro. É só lá que dá certo, me entende?

O Dr. Fernando olhava sem emitir qualquer som.

E tem mais, Doutor. Já reparei que o tamanho 
do banheiro também ajuda. quanto maior, melhor. Se 
for um banheiro grande e confortável, sou capaz de 
ficar horas. Minha esposa reclama. Quer entender por 
que não pode ser na sala, no quarto ou na cozinha. 
Ela já sugeriu até a lavanderia. vive dizendo que 
a gente tem que ser como qualquer outro casal. Mas 
é só no banheiro, doutor. É só lá que eu consigo. 
É só lá que a coisa funciona.

As semanas foram se passando. Evandro confiava no 
tratamento. No psicólogo também.

Doutor, ontem nós fomos num motel maravilhoso. 
Foi ótimo.

O Dr. Fernando o ouvia com paciência e atenção.

Entramos no banheiro. Fizemos tudo ali mesmo. 
Era um banheiro lindo, grande. Observei todos os 
detalhes. Tinha um espelho enorme, hidromassagem 
confortável, torneiras douradas, a pia era decorada, 
os azulejos estavam impecáveis, o ralo era grande, 
a ducha tinha um jato forte, o porta toalhas era 
moderno. Tinha uma janela bem pequena e de lá 
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tínhamos uma vista para a rua principal. Isso sem 
falar no vaso sanitário. Um dos mais aconchegantes 
que já experimentei. O cheiro de eucalipto era 
delicioso.

Evandro demonstrou entusiasmo e euforia ao descrever 
o banheiro. Complementou.

Sabe Doutor, tudo isso me deixou louco. Foi uma 
noite e tanto. Depois tomamos um banho e dormimos. 
De manhã, antes de deixarmos o quarto, levei minha 
esposa novamente para o banheiro. E foi melhor 
ainda.

Os meses foram se passando. Evandro deixou de confiar 
no tratamento. No psicólogo também.
Tânia não agüentou a situação. Abandonou Evandro.
Evandro abandonou o tratamento.
Meses depois, conheceu outra mulher. Apaixonou-se. 
Casou-se.
Era uma tarde de verão intenso. A porta do consultório 
se abriu de repente e o Dr. Fernando apareceu. Olhou 
fixamente para a jovem que se encontrava sentada.

Senhora Sofia de Almeida Lopes?

Dentro da sala, aos prantos e desesperadamente, a 
mulher revela:

É o meu marido, Doutor. Eu o amo demais, mas a 
coisa só funciona no banheiro.
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banheiro, banheiro meu: 
Existe alguém mais puto 
do que eu?
por Lufe Stefen

Pedro Ernesto era um rapaz sensual. Gostava 
de tomar banho com a porta do box aberta, porque 
o espelho era bem em frente. Era espelho grande, 
desses antigos, então ele ficava se admirando 
enquanto se ensaboava. E claro, se excitava com a 
própria imagem. “Bonito!”, murmurava para a imagem 
refletida. “Gostoso!”

E ensaboava o órgão sexual, que ficava duro 
como uma rocha, e coberto de espuma. E seguia-
se uma masturbação intensa, que terminava numa 
mistura insólita de espuma com esperma, espuma 
com esperma, espelho na frente, espuma, esperma, 
espelho, esporrando no box.

Depois da fase onanista, Pedro Ernesto passou 
a levar acompanhantes para transar em casa. Mas 
nunca no quarto. Sempre no banheiro. Homens, 
mulheres, travestis, o que fosse, não importava, 
o importante era o banheiro. Com o espelho lá, 
claro. vendo tudo.

Era sexo debaixo do chuveiro, com o box aberto, 
Pedro Ernesto nem olhava para a pessoa, só olhava 
para sua imagem refletida na transa. “Eu sou bom 
nisso, né, fala a verdade”, dizia para o/a parceiro /a. 
“Fotografo bem, olha lá”.

Um dia levou uma mulher paraplégica que conheceu 
num bar da Praça Mauá. Enfiou a cadeirante debaixo 
do chuveiro, com cadeira e tudo, e foi despindo 
a mulher, molhada e excitada. “vou possuí-la”, 
anunciou, para deleite da mulher. E deu um de 
seus melhores desempenhos. O espelho, sempre lá, 
adorando.

Uma manhã, enquanto botava a gravata, Pedro 
Ernesto se olhou no velho amigo e perguntou: 
“Espelho, espelho meu, existe alguém mais puto do 

ilustração: juliano oliveira
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que eu?” E sorria. Ficou pálido de repente ao ouvir 
a voz cavernosa e sinistra, como a voz de Nelson 
Rodrigues, o dramaturgo:

“Sim, meu caro. Existe sim. E muitos!”
Pedro Ernesto levou tamanho susto que caiu 

no chão, bateu a cabeça no bidê e quase teve um 
ataque cardíaco. Levantou-se grogue, ressabiado, 
e olhou atrás do espelho, revirou o banheiro, a 
casa toda, o que podia ser aquilo, um ventríloquo? 
Algum vizinho voyeurista?

Por fim se convenceu de que era o espelho mesmo 
quem falava. E resolveu retrucar.

“Então você acha que eu não sou puto o 
bastante?”

“Eu tenho certeza”, decretou o espelho do 
alto de sua sabedoria milenar. E passou a desfiar 
histórias que tinha presenciado ao longo de 4 
séculos de existência. Assistiu orgias em navios 
piratas, bacanais na corte espanhola, encontros 
de alcova em bordéis franceses, transas furtivas 
na primeira sede do Banco do Brasil, surubas da 
burguesia imperial brasileira, a primeira transa 
entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, sacanagens 
no quarto da manicure Dircinha, que morava ali na 
Rua da Paz, punhetas de rapazes que alugavam quarto 
na pensão de Dona Julieta no Bom Retiro, enfim, 
diversas peripécias que foram sendo conferidas 
pelo espelho conforme o local para onde ele havia 
sido levado.

Pedro Ernesto ficou com ódio do espelho. Resolveu 
dar o troco. Passou a levar multidões ao banheiro. 
Tinha de provar para o espelho que ele, Pedro 
Ernesto, era o mais puto proprietário do espelho 
em toda a existência do petulante objeto.

Levou um time de futebol de várzea e deu para 
todos os jogadores. O espelho bocejou. Levou um 
grupo de mulheres carpideiras solteironas e virgens 
e deflorou todas. O espelho dormiu.

Levou uma seleção de políticos, prostitutas 
e artistas de tevê, e rolou um super bacanal. No 
dia seguinte, o espelho comentou que tinha sido 
decepcionante. Pedro Ernesto se enfureceu e tomou 
uma atitude drástica. Atirou um cinzeiro no espelho, 

que se partiu em pedaços.
Ainda tomado, Pedro Ernesto arrancou o espelho 

– os restos mortais – e atirou-o pela janela. O 
espelho caiu na cabeça de uma crente que vinha 
passando, a mulher desmaiou.

Desse dia em diante, Pedro Ernesto passou 
a tomar banho com a porta do box fechada. Não 
colocou mais espelhos no banheiro, nem levou mais 
ninguém para transar ali. Nem se masturbava mais 
no banheiro.

Passou a freqüentar banheiros públicos. De 
metrô, de rodoviária, de shopping, de repartição 
pública. E transava lá mesmo. Parecia recuperado. 
Trepou em praticamente todos os banheiros públicos 
da cidade, do Jabaquara ao Tucuruvi, passando pelas 
linhas verde e vermelha.

Numa dessas ocasiões, num banheiro de uma praça, 
depois de gozar, Pedro Ernesto deixou o parceiro 
num canto, e caminhou em direção ao espelho grande 
e comprido que havia em frente ao lavatório. Sorriu 
feliz.

“Espelho, espelho meu, existe alguém mais puto 
do que eu?”

A voz de Nelson Rodrigues deu uma risada mórbida 
e cravou:

“Sempre, meu caro! Sempre vão existir!”
Pedro Ernesto ficou branco, e saiu correndo, 

pelado pela praça, berrando desesperado. Ao longo 
daquela noite, diversas viaturas procuraram o homem 
pelado que foi visto correndo em vários pontos da 
cidade, mas ninguém encontrou o suspeito.
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Evento: 3ª Mostra Curta Fantástico realiza 
concurso de cartazes

Concurso será realizado pra promover o evento

A edição deste ano da Mostra Curta Fantástico incluiu 
uma novidade implementada pela organização, um concurso para 
criação do cartaz 2008. O concurso, voltado para estudantes 
de artes visuais e gráficas do Brasil, tem premiação em 
dinheiro no valor de R$ 2.000,00 para o melhor trabalho. As 
inscrições estarão abertas a partir de 1º de março e vão até 
o dia 30 de abril.

A Mostra Curta Fantástico foi criada em 2006 e teve 
suas duas primeiras edições realizadas na cidade de Ilha 
Comprida, litoral sul de São Paulo. A primeira edição recebeu 
a inscrição de mais de 70 projetos e teve 50 selecionados 
de oito estados brasileiros. Já a segunda edição teve 77 
inscritos e 46 selecionados.

A terceira edição da Mostra será realizada na cidade de 
São Paulo, entre os dias 26 e 30 de novembro, e apresentará 
várias novidades como oficinas, mesas-redondas, workshops, 
além do Concurso de Criação do Cartaz. Os objetivos do 
concurso são, além de criar a imagem publicitária do evento 
para ser usada no cartaz da Mostra, promover o design gráfico 
brasileiro e incentivar o desenvolvimento e capacitação dos 
estudantes de design.

A 3ª Mostra Curta Fantástico conta com o apoio do Programa 
de Ação Cultural (PAC) da Secretaria de Estado da Cultura 
de São Paulo, da Associação dos Designers Gráficos do Brasil 
(ADG).

Mostra Curta Fantástico
www.mostracurtafantastico.com.br

PARTIcIPE
-------------------------------
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Roteiro: Geraldo Escudero
Ilustração: Juliano Oliveira
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INTERNET
-------------------------------

vERMEERsch

http://www.vermeersch.ca/
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bREAKINGbAD

http://breakingbad.com

sAMsUNGMObILE

http://www.samsungmobile.com/promotion/yourmusic/
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PRÓXIMA EDIÇÃO /////////////
PORNOGRAFIA

visite:
www.woofmagazine.net


