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Anitta sempre muito simpática. Ai, gays, nada disso de Bolsonaro. Ain, esquece            

isso. Eleição passou, besha. Relaxa e goza. A mulher é babadeira, lacração. Me deu              

águinha tudo. Pediu dicas pra chuca. Ajudei. Plínio me amou e eu amei ele. Mais que                

amigas, friends. 

Os dois se passaram e tava eu doida pensando em Alli. Me sentia uma besha na                

menopausa. O calor subia pelas minhas perninhas de franguinha depenada e logo estava             

no #$xx&**. 

Alli já tinha voltado para a Arábia Saudita. Ain, que saco. Quando eu acho um               

boy magia ele some da minha mão. Mas aí fiquei sabendo de uma excursão pra lá. Não                 

fiz outra coisa senão chegar até mamãe: 

- Mãezinhaaaa..., disse eu com toda minha pinta de galã de novela turca da              

Band, sqn. #BemSherezade. 

Ela, nada boba, sacou que eu queria alguma coisa e já foi logo tirando dinheiro.               

Rainha, dona do meu coração. Disse a ela que era uma oportunidade única e pasmem. A                

veia acreditou. Mas pensando bem não menti, né? É a oportunidade única mesmo. 

Chegado o dia da viagem, arrumei minha mala de unicórnio bem chamativa,            

coloquei uma roupa nude representando uma mulher casada e decente, um batom quase             

nada chamativo e um cachecol que poderia servir de pano pra cara em caso de me                

esconder. Bahuan andi... Estava eu indo para o outro lado do mundo. 

Enfim... Cheguei ao meu destino. Chocada que o povo é todo sério, né? Gente, cadê               

a simpatia que a Glória Perez me prometeu? Raj era tão legal. Eu não via a hora de botar a                    

medusa de Alli pra comer na minha toca do Saci. Eu andava ainda meio perdida, sem achar                 

o hotel. Até que um homem másculo, viril, tudo de bom, gente, chegou até mim. Ficou me                 

encarando. Aí fiquei pensando: “Misericórdia, Alá. Que esse macho vai me arrebentar as             

prega aqui mesmo. Are baba, ishalá”. Ele me pegou pelo braço e eu já me impus: “No                 

direito não que eu fiz tatuagem”. Me posicionei e deixei ser levada. Ai, gente. Nada de me                 

chamar de louca. Para, hein. 

O homem me levou até um homem velho, aparência de Matusalém, com os olhos              

fixados na minha cara. Ele falou umas coisas árabes lá, mas aí apareceu a Mônica 

 

  



Pecegueiro do Amaral e traduziu pra mim. Ele queria me ter em casamento.             

Ahlasutra maquebec. Pra sempre ali. Disse que iria pagar um dote a minha família. Me               

manteve presa ali. Eu não conseguia pensar em outra coisa senão voltar pra minha casa.               

Quando olhei pro lado estava lá Sia. Beyoncé, no auge de sua maldade, tava macumunada               

com o homem velho pra Sia escrever sua nova música: Ô lá laô ô lalaô. Aí depois Inês                  

Brasil, minha amiga roubou, mas não vale a pena contar tudo. A Inês virou pra mim e                 

falou: 

- Viado, cê sai daqui que esse homem joga o corpo em cima da gente e               

ninguém agüenta sai. É come e case. 

Eu já tava toda cagadinha. Foi então que Inês me mostrou o caminho e consegui               

fugir. Fui feito gazela até um lugar estranho, que tinha uma ponte que parecia arco-íris. Ai,                

meu Deus. Será que o cara pulou em cima de mim, eu morri e vim parar no Vale? Gritei                   

alto. Me belisquei e ainda senti minha carne. Ery Jhonson então apareceu. Dei só um               

selinho e ele me disse: 

- Siga por esse caminho. Você vai enfrentar alguns obstáculos. Cuidados com           

os Gigantes de Pau. Eles te arrombam e te enfraquecem. 

E eu: 

- Que porra é essa? Eu perco vida se eles me arrombarem? 

- Perde o cu e a vida. Você tem que fugir deles. 

Ai, gente. A gente custa pra achar homem dotado, aí quando acha tem que fugir.               

Bom, segui né. Era um caminho colorido, passava pornô ao lado. Sedenta. Quando olho o               

primeiro homem era justamente Kid Bengala. Corri feito uma condenada. O homem corria             

de maneira absurda, gente. Eram as duas pernas e o pau que ia projetando ele como se                 

tivesse fazendo pirueta. O primeiro desafio foi cumprido com sucesso. Quando cheguei um             

pouco mais a frente encontrei Ana Maria Braga jogada no chão. A mulher foi pega pela                

piroca mutante de um sugar daddy. Chorei, né. Toda jogada na lama. Tadinha de Ana. Mas                

ainda desconfio que a safada perdeu a vida porque quis. Quando olho pra frente, quem está                

na minha frente? Isso mesmo. David Brazil. A bicha chegou pra mim falando já: 

- Mu... mu... mu.... mu... mulher, tu cuidado hein. Tu cuidado que tem Leo             

Santana lá na frente. 

Fiquei doida. Gente do céu. E agora? Deve ser a fase mais difícil né? Naquele               

momento eu descobri que tinha poderes sobrenaturais. Eu tinha o poder água de chuca.              

Quando algum macho de pica gigante se aproximasse, minha água de chuca acumulada o              

jogaria para fora do arco-íris. 



Já era possível ver o final do arco-íris. Foi quando Plínio apareceu e me disse: 

- Au, au, au u au. E eu: 

- Perfeitamente. 

Aí aparece a Mônica Pecegueiro do Amaral: 

- Ele quis dizer: Você precisa se disfarçar. Eu: 

- De que? Ele: 

- Au au au ué. Mônica: 

- De Super Bicha ué. 

Gente, de maneira mágica a Xuxa apareceu. Me vestiu de roupa de Super Bicha e               

eu saí andando por ali. De maneira quase robótica, Léo Santana tentou me pegar. O pau                

dele girava, gente kkkkkkkkkkkkkkk Eu sedenta. Chorei até de chateação. Que merda. Até             

que achei Alli, no fim do arco-íris, ereto. Cheguei e vi um buraco na roupa. Sentei.                

Naquele momento o arco-íris se fechou. A natureza voltou em harmonia. As bichas             

continuaram vivendo suas vidas. Mas existia um problema: o sultão bicha velha. Ele             

chegou com uma bengala e ficou me encarando. Naquele momento Alli me abraçou e              

disse: 

- É minha. 

Me senti a protegida, sorri: 

- É dele! 

O sultão então desmanchou como uma purpurina. Nada entendi, aí apareceu a 

Mônica Pecegueiro do Amaral. Fiquei puta. Tava de saco cheio já. Mas ela disse: 

- O sultão só existia na sua cabeça. Assim como Alli e todos aqui. 

Aquelas palavras foram ficando distantes e eu acordei numa cama de hospital. 

Minha mãe a minha frente e um médico. Perguntei: 

- O que eu tô fazendo aqui? 

E minha mãe, bem compadecida disse: 

- Você não lembra de nada do que aconteceu? Eu de fato não lembrava, até 

que... 

Eu sentando feito criança no colo do namorado de Jojô Toddynho, até aquela 

apareceu e só me deu uma cadeirada na cara: 

 

  



- Prucê aprende a num mexe cu homi dosoutro! 

Aquela cara de brava. E eu jogada no chão. Voltei a mim e mamãe me disse: 

- Você, meu filho. Você tava transando com a Jojo Toddynho, lembra? 

Desmaiei. 

CONTINUA... 


