
 
 

 

 

 
 

 

 

EPISÓDIO 2 

 
E cá estou, pretérita, mumificada, embalsamada, diante de meus papais 

com Marcelino NUZINHO em pelo. Mamys, nervosíssima exclamou: 

- Diga, Raí, o que um homem faz em sua cama? Você é viado?! EU/... 

Cortou-se ela mesmo de tão nervosa. 

Ainda encurralada, papys me olhou de forma tão incisiva que eu tive que 

reagir. Não quero ser expulsa de casa e perder todo lusho em que vivo. Fiz a 

machuda: 

- Eu lá vou saber?! Acabei de chegar! Marcelino, saia já da minha cama, 

nunca te dei essas intimidades! Agora vou ter que trocar os lençóis da minha 

cama. Deus me livre de deitar aí, onde um macho acabou de coçar o saco, 

pelado. SAIAAAAAAAA!!!!!! – Quase que me revelo. 

Marcelino ainda tentou se explicar, mas não teve jeito. Papys, após ver 

minha reação a lá Maria do Bairro, reagiu e expulsou Marcelino de lá. O coitado 

foi demitido por apenas estar disposto a me proporcionar os mais diversos 

prazeres e fetiches (AMO/SOU). Fiquei arrasada... Marcelino, tão rústico, tão 

macho, 25cm, moreno da cor do pecado... Será que eu vou encontrar outro do 

tipo? Não tive nem a oportunidade de dar uma última sentada, fazer o 

quadradinho de 8, 9, 10... O Kama Sutra inteiro. 

#MeuBuracinhoChamaPorVcMarcelinho. 

Na manhã seguinte, papys e mamys ainda me olharam de forma 

atravessada, acho que não engoliram bem a situação da noite anterior. Tomei 

café da manhã e zarpei para a facul, já falando para eles que iria dormir fora, 

na casa de uma amiga. 

Ao chegar na facul, fui direto para o banheiro e fiquei lá de plantão, 

esperando os touros chegarem para alimentar a bezerrinha aqui. Chegou o 

primeiro e me ajoelhei, fui rezar a missa. Comecei a me alimentar, e chegou o 

2°, o 3°... E soei, e como soei. Mas fiquei satisfeitíssima. O dia transcorreu  

mais cinza que a vida de uma poc que não consegue compreender todas as 

cores do arco-íris que habita dentro dela. Eu ainda sofria pela falta de 

Marcelino. 

A noite caiu e estou eu tricotando com minha best friend quando ela me 

chama para sair, tentei relutar, não tava no clima. Mas pense numa coisa 

chata, pense em amapô. Misericórdia! Ainda bem que não faz meu tipo. Fui 



vencida pelo cansaço. 

Rapidamente fui tomar um banho, fiz a chuca (prevenida, sempre), lavei 

meus cabelos sedosos, fiz uma make bem babadeira e vesti uma calça que só 

faltava fazer uma buceta em mim, de tão apertada que era. Se é pra sair, não 

vamos fazer feio, né, mores? Besha que é besha não sai pra ser coadjuvante, 

mas protagonista. Ainda mais riquésima. E isso eu sou, fui e sempre serei. 

Ao chegar na balada, me desgarrei de minha amiga e fui para o bar. 

Entornei uma vodca, uma beets e uma tequila, só pra abrir os trabalhos. 

Começa a tocar “Show das Poderosas”, da Anira. Não resisti, fui coreografar. 

Rebolei, fiz carão, quiquei, meti a mão na raba e LACRAY! Minha amiga viu 

tudo a distância, embasbacada. Mandei beijinhos. 

A festa foi fervendo. Eu fui dançando, bebendo e fumando um cigarrinho 

de maconha. MANAAAXXXX, a lombra bateu com força e tudo rodopiou mais 

que Letícia Spiller no programa da Na Maria. Eu comecei a rir, loucamente, 

crazy. Doidona. Surtada. De repente, sinto um macho encostar em mim, já de 

pênis ereto, marcando na calça. Fiquei on fire! Viro-me para ver o boy e quase 

caio no chão. Adivinhem quem era: Shawn Mendes. Corta para a cena 

seguinte... 

Já entro me agarrando com a poc no banheiro da balada, grudada nos 

lábios rosinhas dele mais que carrapato em cachorro de rua, mas sentindo-me 

culpada eu parei e afastei Shawn, que perguntou: 

- O que foi? Não tá curtindo? – questionou ele sem entender. 

- Tô! Adorando. Só que... Você não tá com a Na Maria? Você é bi? 

- Sou bi, sim. Eu tava com Na Maria, mas a gente tá brigado. Ela é muito 

ciumenta. Me sufoca. Mas não quero falar disso. Vem aqui, vem. 

Ele já veio na minha direção e me virou de costas. Meteu a mão na 

minha calça. Quase fui aos céus. Neste momento, a porta foi arrombada por  

Na Maria com uma metralhadora em mãos, possuída. Menina, quase caguei na 

mão do boy. Shawn logo se afastou, reticente e tentando se explicar. 

- Sai, Shawn! Sai daqui! Cala a boca! Em casa eu converso com você, 

seu viadinho de merda! Agora a minha conversa é com essa poc aqui! – 

exclamou a mulher, sentindo a dor do chifre e ainda mirando em meu seio de 

menina virgem. 

Shawn saiu e me deixou ali, indefesa toda. 

- Amapô, abaixa essa arma que eu sou uma franguinha ainda, não quero 

morrer tão jovem. – pedi, toda cagada. 

- Adoro franguinha ensopada. – respondeu Na Maria, debochada 

- Imaginei, ninguém gosta de galinha velha – retruquei, venenosa 

Ao ouvir isso, Na Maria engatilhou a metralhadora. Furiosa. No instinto 

de salvar minha vida, dei um salto bem no estilo “As Panteras – Detonando” e 

desarmei Na Maria. 

- Tá nervosa, amore? Tá nervosa por que o Shawn cansou de tomar 

canja de galinha encroada, tá? – provoquei 

- Keridinha, eu sou Na Maria. Global! Rainha das manhãs, Fátima 



Bernardes sonha. Cê acha mesmo que o Shawn vai me largar, acha? Ele 

precisa de mim pra alavancar a carreira dele! Sem mim, ele não é nada! NADA! 

E eu tenho algo que você não tem, isso aqui, ó! – disse ela metendo a mão na 

xana. 

- Tabaco! Tabacão! Gordo, 10 quilos! Ele se farta. 

- Só a pelanca isso aí. KKKKKKKKKKKKKKK – gargalhei super 

debochada 

Irada, Na Maria desceu-lhe a mão em minha cara. Fui silenciada pela 

mão da múmia. Nesse momento, esqueci tudo que a princesinha do pop Ariana 

Grande diz que “Deus é mulher” e parti pra cima dessa galinha do pescoço 

pelado. E foi tapa pra cá, tapa pra lá. Joguei a velha no chão, montei e fiz a 

Maria Clara Diniz na Laura cachorrona em Celebridade. Porém, num golpe de 

sorte, Na Marina arranca meu cílio postiço e eu vou ao chão. 

A cadela levanta-se e já chuta a minha vagina imaginária. Sinto uma dor 

colossal. A galinha velha agora virou o jogo. Monta sobre mim e faz da minha 

cara um pandeiro. Imaginei a Globeleza sambando ao som dos plafts plafts que 

eram provocados pelos bofetões em minha feyce. Tento me defender, em vão. 

Sou uma poc novinha, nunca havia brigado. Ela para e respira por um tempo, 

eu não tenho forças nem pra dizer que odeio Gilberto Braga. 

Ainda não satisfeita por me atropelar, a velhaca me arrasta pelos 

cabelos até um dos boxes do banheiro e começa a me afogar no vaso. Fico me 

debatendo loucamente. Bebendo urina não da forma que eu gosto, não era 

uma chuva dourada. Ao perceber que eu estou desfalecendo, ela me arrasta 

novamente para a área dos espelhos e me joga contra eles. Tudo se estilhaça. 

Eu vou ao chão. Fico ali, mortíssima. Em meio aos estilhaços. Na Maria se 

aproxima de mim e meio ofegante diz: 

- Nunca mais se aproxime dele. Entendeu? Da próxima vez eu te mato! – 

disse ela, ameaçadora. 

Na Maria pega a metralhadora e sai dali. Eu fico jogada no chão. Meu 

estado não era de morte, mas de decomposição. Boca sangrando, cara toda 

roxa, faltando tufos de cabelos e cílios. 

Enquanto eu fico achando que Vou Morrer Sozinha, como o Jão previu, 

eu só peço a Deus que o programa dela perca para o Mundo Disney e o Hoje 

Em Dia. 

E agora, quem poderá me socorrer?! 

 
 
 

 
CONTINUA... 


