
 

T E M P O R A D A 2 
E P I S Ó D I O 3 

 
Anteriormente nes SA porrA 

Acordei num quarto de hospital, com minha mãe e um médico à minha frente. 

– O que aconteceu? – perguntei. 

– Você não lembra de nada? – perguntou mamys, bem compadecida. 

Eu, de fato, não lembrava até que percebi que estava sentada feito criança no              
colo do namorado da Jojo Toddynho (esqueci o nome do cafuçu corajoso). Nem deu              
tempo de eu aproveitar a voluptuosidade que sentia abaixo de mim, quando ela apareceu              
dando uma cadeirada na minha cara. 

– Prucê aprendê a num mexê cu homi du zotro! – disse ela, a ponto de meter                
um tiro que tá um arraso na cara do viado aqui. 

Jogadíssima no chão, só consegui escutar mamy me dizer aquelas palavras que,            
subitamente, me transportaram de volta para um passado recente, porém sombrio: 

– Você não se lembra, meu filho? Você tava transando com a Jojo            

Toddynho! Congelei. #oioioi 

 
AlGUMAs horAS ANTes 

Tudo foi aparecendo na minha cabeça, começando da hora em que eu estava do              
lado do Alli, fazendo carinho no Plínio e esperando a Anitta. Lembro que ela chegou               
trêbada da festinha que ela tava. Sabe de quem era a party? Neym... PARA BRUNA               
MARQUEZINE LARGA O MEU CABELO!!!!!!! 

Ai, saudade da novela em que ela era cega. Continuando rs, Anira chegou com 1               
litro de vodka na mão e mais 3 no sangue. Loka! Contei a ela a história que o Plínio me                    
salvou da pirocuda e ela me chamou pra comemorar. 

– A gente pode beber um pouco enquanto ouve meu novo álbum! – sugeriu. 

– Não, linda, brigada. Vou ficar só na bebidinha mesmo. 

E começamos o fervo. Ai, monas, eu bebi. E como bebi. Bebi umas coisas que               
eu nunca tinha visto na vida, e quando dei por mim, já tava subindo o morro com o                  
Plínio nas costas e a Anitta subindo de moto táxi, #bemmalandra. A essa altura, o dia já                 
amanhecia, e uma certa feirinha tava sendo organizada. Quando vejo uma silhueta            
imensa tapando o que seria o nascer do sol, reconheço de quem se trata. 

 
  



– Ô, ANITTA, NUM VEM NÃO, QUE EU NUM GOSTO DE CUIDAR 
DE BÊBADO NÃO. – falou Jojo Toddynho, com sua voz serena. 

– Que cuidar de bêbado, mulher, tô ótima. Tô zen. Fiz até um friend. 

– Oi, sou a Chiquinha. – falei, louquíssima. 

– Chiquinha? – perguntou Jojo. 

– Não, Chaves. Tem de laranja que parece limão e tem sabor de tamarindo. 

– Anitta, tu deu droga pra ele, Anitta? – Jojo colocou as mãos na cintu... na               
lateral do corpo. 

– Para de ser chata, Jojo. Foi só um negocinho pra relaxar, pra curtir... 

– Sei... Tão tá. Vumbora, ajuda aqui na feira, que eu tô sozinha aqui. 

Então ela nos levou pra detrás das barraquinhas, que vendiam tudo. Raquete de             
mosquito, pente de plástico, celular roubado, capinha de crochê pra celular roubado...            
Até uma churrasqueira com espetinho tinha. Gente, então é disso que Jojo Toddynho tá              
vivendo agora? Peguei meu telefone e liguei a cobrar pro Geraldo Luís, mas ele também               
não tinha crédito. 

Estava lá, linda, livre, leve, solta, doida pra chup... beijar na boca. Quando de              
repente, Dom Pedro I apareceu montadíssima no cavalo e bradando às margens do             
Ipiranga: 

– Ó o rapaaaaaaaaaa!!!!!!!! 

Menina, só vi todo mundo correndo de um lado pro outro, escondendo tudo,             
levando debaixo do braço, correndo pra dentro dos barraco... Sufoco, mona! E eu, na              
minha lombra, paradinha, sem saber o que tava acontecendo. Foi quando Jojo me puxou              
e me arrastou até a casa dela e trancou a gente lá. Quando eu olhei pra trás, menina... O                   
que é o namorado de Jordana Little Toddy?! Homão da porra, vou te falar! 

Já estava ficando umidificada quando Jojo berrou: 

– O ESPETINHO DE GAAAAAAAAAATO! – e saiu correndo em         
disparada pra pegar a churrasqueira. 

Então fiquei a sós com aquele monumento de homem, e como eu já tava              
alucicrazy por causa do docinho que a Anitta (cadê ela, gente? Sumiu) me deu, não               
perdi tempo: garrei no macho e fiz barba, cabelo e bigode. Tava no meio do coito                
quando a Jojo entrou batendo a porta. 

– QUE SEM-VERGONHICE É ESSA AQUI? EU NUM TÔ 
CREDITANO, MEU DEUS. NUM TÔ CREDITANO. 

– Jojozona, eu posso explicar! – falou o bofe, tendo que usar as duas mãos              
pra esconder a Torre Eiffel. 

– Olha, eu só num te exponho agora porque eu num quero sair como a que 
levou chifre por causa de ôto macho. Meu Deus, que cruz é essa que tá um arraso? 

 
  



E eu lá, olhando de um lado pro outro, lombradíssima. 

Foi quando, de repente, a polícia arrombou o local. O namorado da Jojo,             
desonrando o que tem no meio das pernas, correu feito uma gazela e me deixou lá com a                  
funkeira pra falar com os tiras. 

– Aqueles camelôs são de v... Peraí, quê que cês tão fazendo? – perguntou o              
policial, apontando a arma pra gente. 

– A gente tava transando, senhor! – respondi, hétera. 

Jojo me lançou um olhar ma-ta-dor, e eu só vi o punho gordo vindo na direção                
do meu olho. 

 
 
Agor A 

Depois de ter lembrado de tudo, só consegui pensar em duas coisas: nunca mais 
uso nada que a Anira me oferecer e nunca mais pego o macho das outras... quando elas                 
estiverem perto rs. 

Tudo explicado, voltei toda heterossexual com meus pais pra casa. Coloquei           
Lady Gaga e Beyoncé – Telephone (famoso LGBT) pra tocar enquanto voltávamos, e             
eu ia apreciando os buracos da rua. Ai, como amo morar aqui. De repente, PUNC! 

Ou melhor, POC! O carro de papys atropelou o Mahmoud do BBB. Descemos             
do carro e fomos ver como tava a criatura. Mamys deu uns tapinhas no rosto dele                
(aproveitou pra bater por todos os motivos), mas nada adiantou. A viada tava             
desacordada! 

E agora? Matei um ex-BBB! 
 
 

CONTINUA... 


