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Oi, oi, turu bom? Se lembram de mim? Sou Raí da Silva Pinto e esse é o meu                  

belíssimo Diário. O diário de um machão, um Homão. Só que não. Até rimou. Antes de                

contar o bafão que foi a minha última semana, adaptando aquela música clássica             

famosíssima, queria mandar pros mano um salve, pras mina um beijo e pras mona uma pi…                

Opa! Desculpem-me, cidadãos de bem. 

Então, amygas e amygos, a situação da vez é a seguinte: tava eu, pleníssimo, no meu                

quarto, curtindo a noite com Alli, um motorista árabe que meu pai arrumou. Uma verdadeira               

bênção muçulmana. Sério, minha gente. Alli é tudo de bom. Tem cara de homem, tem pegada                

e, olha, ô se tem… Não é igual esses viadinhos brasileiros, cambada de franguinho, com uns                

cambitinhos. O muçulmano já chegou me apresentou o charuto dele e eu fumei bastante nele.               

rsrs Eu bem achei que ele não ia topar, né. Achei que ele era daqueles bem conservadores.                 

Mas foi só me ver peladinho, ‘‘sem querer’’ pelo corredor, que ficou todo todo. Mas,               

continuando a história, a gente tava lá, pegando fogo, uh-lá-lá. Eu fiz a Jade de O clone,                 

dancei e tudo. Me senti uma verdadeira odalisca. Até paguei um mico falando ‘‘Are baba’’ e                

ele, rindo, me disse que isso era só na Índia. Daí lembrei que aprendi isso na novela. Enfim,                  

sensualizei e fiz tudo o que ele mandou. Só que, na hora do kibe encontrar a esfiha, ele disse                   

que teve um probleminha. É isso mesmo, minha gente. Ele brochou. O pobre coitado ficou               

todo sem graça. Eu tentei, juro. Mas o troço não queria subir nem por um decreto. Tivemos                 

que interromper ali mesmo. 

Com isso, Alli vazou do meu quarto, todo envergonhado. Noite perdida. Já tava tarde.              

E eu não tava a fim de colocar uma roupa coladinha e ir pra balada não. Então, liguei pro                   

Cristian, amigo meu, mais poc do que euzinho. Sim, isso é possível e responde pelo nome de                 

Cristian da BR. O motivo do apelido acho que eu nem preciso explicar. Daí liguei pra ele. 

- Cristian da BR, que que cê tá fazendo, viado? - perguntei, torcendo pra não estar                

interrompendo a foda da bicha. 



- Raí, bicha sumida, que que foi? Faz tempo que não me liga. Tá viva? 

- Palhaça! Claro que eu tô. Mas nesse momento nem queria. 

- Por quê? Tá deprê? 

- Depois te conto. Mas num tá sabendo de nenhum rolê amanhã não? Quero sair. 

- Ih, que milagre! Você saindo de casa. Mas tem sim. Show da Anitta! 

- Show da Anira? Como assim eu não tava sabendo? 

- Isso que dá se isolar no seu mundinho. 

Troquei mais umas palavras com bicha Cristian e já fiquei IM-PAC-TA-DA. Tava tão             

alienado no meu quartinho phabuloso que acabei esquecendo do mundo. Isso tem uma             

culpinha da senhora minha mãe, que me fez remover as redes sociais, depois de ver umas                

mensagens ‘‘estranhas’’. Ah, nesse dia eu me borrei todo. Vou me contar. Tava eu, no               

banheiro, prestes a fazer a chuca. Aí só ouço a louca gritando ‘‘Raí da Silva Pinto, venha no                  

meu quarto agora’’. Aproveitei que tava no banheiro e já me limpei, porque já tava borrado.                

Sério. Mamys nunca me chama assim. Só quando eu faço algo de muito ruim. Continuando,               

tentei fugir, enrolar, mas não deu certo. Ela ficou na porta do banheiro, plantada que nem um                 

poste me esperando. E quando saí de lá, tava ela com o celular aberto na foto de um bofe                   

gostosíssima aqui do bairro. E tava lá também o meu comentário, com aquele emoji babando,               

SEDENTA. Mamys surtou, deu um show. Um show de ignorância. Pensei em me soltar, sair               

do armário, fazer a Shakira, a loca. Mas, meus amores, tenho teto, comida e tantas coisas                

nessa casa. Naquela hora, pensei rápido nisso. Não sei se fiz certo, né, porém menti, inventei                

uma história. E pasmem: a bobinha caiu no meu papo. Uma semana depois, pedi a ajuda da                 

Lys, minha BFF, e ela fingiu que tava de namorico comigo. Ah, às vezes fico achando que                 

meus pais são cegos e surdos. Nunca vi tão tapados.  

Mas vamos voltar ao começo da história. No dia seguinte, Cristian me levou pro show               

da Anira, a rainha do funk. Cheguei lá, louca já, querendo rebolar minha bunda pra cima de                 

todo mundo que nem a dona do show. Só estranhei que tinham umas bichas e umas drags e                  

travestis bem feias. Não sou de falar da mal classe, mas, sério, minha gente, só tinha dragão.                 

Fiquei pensando: ‘‘Anira, minha filha, cadê a gente bonita?’’. E essa gente ficou só no               



pensamento mesmo. Foi escurecendo e o show começou. E nada da Anira aparecer. O povo               

começou a vaiar e a gritar. ‘‘Anitta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver’’. Foi uma loucura. 

Quase uma hora depois do horário anunciado pro show começar, as luzes começaram             

a se movimentar, subiu aquela fumaça no palco. E era o Snoop Dogg fumando. Mentira.               

Antes fosse. Entrou a Pabllo Grittar. Ops, Vittar. Mais uma vez, gente, não gosto de falar mal                 

das gays e das drags, mas essa aí é um mico. Enfim, ela chegou lá, gritando YUKE. Ninguém                  

entendeu nada, óbvio. Afinal, o show era da Anitta e as duas não se bicam há séculos. Tudo                  

isso por causa de um calote da drag maranhense em cima da nossa Anittinha de Honório.                

Você acha, meu bem, que a gente aceita fácil caloteira? Ah, mas não mesmo. Nessa hora,                

todo mundo começou a vaiar e a tacar coisas na pobre esquisita. E ela, então, revelou:                

‘‘Calem a boca. A Anitta não quer saber mais de vocês, cambada. Ela se mandou, ralou peito,                 

chispou, vazou, picou a mula’’. Ninguém acreditou. Dá pra confiar numa pessoa mentirosa e              

caloteira? Claro que não. As bichas já tavam se preparando pra subir no palco e tirar a fake de                   

lá. Mas não foi necessário. Tivemos o nosso salvador, o nosso herói. Ele entrou correndo no                

palco, em velocidade alta, com seu corpo atlético, esbanjando sensualidade e masculinidade.            

AH, QUE HOMEM! Daí ele mordeu a perna da Grittar, que caiu no chão e foi levada pelos                  

seguranças.  

Ah, vocês querem saber o nome do nosso salvador? Plínio, meus amores. O cachorro              

mais icônico dos cachorros. Fiquei até sabendo que ele vai ter um programa a la TV Colosso.                 

Muito chique, né. Depois desse momento, Anira, finalmente, entrou no palco e revelou que a               

Grittar havia prendido a deusa do pop e do funk no camarim, amarrada. Maluca! Saiu dali                

direto pra um hospital psiquiátrico.  

Chegando no final do show, sabem quem eu encontrei lá? Ele mesmo! Alli, o              

motorista árabe. Ele tava de folga lá em casa e pegou um bico de segurança no show. Assim                  

que vi o bofe gringo, lá fui eu, me aproximando e sensualizando. Joguei cabelo, como               

aprendi com a diva Joelma, e conquistei o narigudo, mais uma vez. Não precisei implorar               

muito e, horas depois, estava eu, sentadinho, numa sala, esperando a Anitta. Pra poucos, né? 

CONTINUA... 

 


