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Yo fiquei shokatrícia diante da poc rondoniense apagada. Fiquei tão nervousa que foi             
preciso mamys dar uns tabefes em minha face de bumbum de bebê para eu me               
controlar. Papys continuou a tentar reanimar a poc até que ele parou, desanimado. 

- E então? A poc virou purpurina? Subiu pro vale? – Questionei toda cagada. 

- Mas que vocabulário é esse, Raí? – Devolveu a coroa já nas tamanca. 
- É Pajubá, mamãe. Nunca ouviu falar? É uma língua nativa lá da Oceania. – 
Truquei lyndaaaa. Mamys deu-se por convencida ou fingiu. Enfim, voltando ao babado. 
A poc não estava morta, só 

alcoolizada ao extremo, tinha mais “doce” na veia que sangue. Como a gente ficou 
sabendo? Levamos a mini poc para o hospital e lá os médicos disseram. 

Após esse dia eu tive que escutar meus pais sempre falando mal das mana, aquele               
discurso chato de velho homofóbico. Para fugir disso, decidi que iria para o MÉRRICO!              
Isso mexmooo, manax. Agora a poc vai frescar é na terra do Chavinho e sedenta pra                
encontrar a marreta biônica do Chapolin. Preparei as merdas toda e fui praticar meu              
espanhol que aprendi cantando com Shakira e Anira. 

Cheguei em terras Mexicanas doida pra ficar loquita. Parti para o hotel, me aprontei e fui                
fazer uma tour pela city. Tava tudo muy bom, tudo muy lindo até que esbarro em um                 
lindo bigodudo, que MÉO DÉOS, que MACHO era esse? Fuerte, carão quadrado,            
maludo (sim, olhei logo na bagagem porque yo soy assí). Diante dele só pude agradecer               
a mamacita padroeira daquele país. 

- estás bien? – perguntou encarando minha boquinha. 

- Si estoy. Qualé és tu nombre, pervafore? 

Engatamos um papo babadeiro e ele me contou que se chamava Ramon Machadon de la               
mancha, saquei logo que era podre de rico. De Family tradicional. Vez ou outra sacava               
ele dando umas olhadas para o meu rabetão e eu toda provocativa, só na linguinha, igual                
tia Surica. Inventei de ir para o banheiro e lá eu descobri que jumento não tem só no                  
Brasil, se é que as mana me entende. 

Saímos de lá direto para uma baladhenha e eu me esfregava nesse boy, dançava e os                
caralho tudo. Quando eu estava bem crazy, o macho me chega perguntando se eu não               
queria provar um bagulho lá, que nem lembro agora. Só sei que provei e aí deu ruim.                 
Fiquei possuída, tirei a roupa e fiquei nua feito Eva no paraíso. A boate virou um                
pandemônio. Um monte de macho me agarrando, as racha me arranhando... Foi babado!             
Só sei que daí não vi mais nada. Apaguei. 

No dia seguinte... 

Acordei com um balde de água na minha cara e com Ramon me encarando. 

- O que estais aconteciendo aqui? – Perguntei. 

Eis que o bofe revela que ele, na verdade, é um bandidão traficante de mocinhas como yo                 



e ele ainda disse que seríamos mandadas para os Estados Unidos. Tá que eu sempre quis                
visitar a terra do tio Sam e adoro dar meu botãozinho de ouro, mas não por obrigação.                 
Tentei me rebelar, mas logo levei um bofetão que me deixou mais mansa que um               
viadinho saltidando em campos verdejantes. 

A gente vivia trancafiada num porão escuro, a lá Salve Jorge, com diversas companheiras              
do vale. Fiz amigas e me apaixonei platonicamente por uma passiva afeminada. Olha o              
auge. Passiva com passiva faz o quê? hummm... KKKKK.... Ficamos nesse lugar mais             
de 10 dias até que eles entraram lá e falaram que no dia seguinte iríamos atravessar a                 
fronteira para os EUA. A noite parecia interminável, todas estávamos apreensivas. A            
gente sabia que naquele momento estaríamos mais expostas do que dando de frango             
assado. 

Fomos levadas de carro até perto da fronteira e tivemos que andar quilômetros e              
quilômetros debaixo de um sol escaldante. Agora entendo o sofrimento da Sol em             
América. Teve mana passando mal por falta de água, mas que ficou bem com o leitinho                
que tomou de um amigo que tava em conserva. Teve outra que não fez a chuca e se                  
sujou toda, um horror. Pior que viagem de ônibus de pobre indo pro interior do país.                
Um infierno! Por fim, chegamos a fronteira a noite e tínhamos que passar um rio lá. Ai,                 
gosto nem de lembrar... Quando estávamos plenas fazendo a travessia disparos           
começaram a serem efetuados em nossa direção. Foi uma correria, muitas manas se             
perderam, outras foram pegas, incluindo a minha paixonite platônica, enfim... Só sei que             
eu consegui fugir e entrar na merda daquele lugar. 

Eu e outras manas fomos levadas para uma boate lá. Adivinha quem era a real               
administradora do local? Sim, ela mesmo, Lívia Marini. 

- WTF???!!!! – Exclamei incrédula. 

Pensava que essa merda era coisa de novela. Só pensava mesmo. Todo dia a gente tinha                
que produzir o show, limpar o lugar e cumprir a meta de distribuir pelo menos 20 vezes                 
a purpurina do meu potinho. Confesso que no começo eu odiava, mas depois já ficava               
toda acesa quando dava o horário do serviço começar. Chegava uns caras fedorentos,             
nem depilados estavam, suados, e a gente tinha que fazer a phyna e encarar, porque se                
eles reclamassem do serviço, ahhhh... Era cinquenta chibatas. Inshalá... E Inchava           
mesmo, tanto que eu só vivia de perna aberta, my god! Ai, como era bom o serviço de                  
quenga. Como já dizia uma sábia: “Vida boa é vida de quenga!” 

O tempo foi passando e eu fui ficando com saudades do meu papys, da minha mamys,                
mas a gente nunca podia falar com eles. Tá que eu me divertia, mas ser explorada é                 
horrível. Tentei fugir, ir à polícia e nada dava certo. Queria sumir dali. E quando eu                
pensava que não ia ter mais como ser salva, a polícia invadiu aquele lugar e prendeu                
todo mundo que comandava o babado. Foi um verdadeiro escândalo, pois tinha político             
dos grandes por trás de tudo. Foram vários flashs e eu toda boazuda aproveitando meus               
15 minutos de fama, toda Giselle. 

Como eu era imigrante ilegal, fiquei detida lá esperando ser extraditada. Acreditam que             
eu não pude dar uma voltinha em Miami pra fazer umas compritchas, nada? Fiquei              
nervora de ódia! As cadeias americanas parecem um resort perto das brasileiras, né?             
Ainda bem que fui pega lá, não que eu não iria curtir ficar grudunhada nos cafuçu, mas                 
é que é tudo tão porco e tão nojento, que Deus me free and save! Lá tinha cada guarda,                   



Meus Deus. Só que tinha um esquisitinho, um tal de F. Teixeira, acho que ele era                
brasileiro. Essa poc vivia me assediando, uma psicopata mesmo, mas logo denunciei na             
direção e a besha foi despachada pra Exú! 

Quando voltei para o Brasil, eu tive que encarar mamys e papys que queriam saber como                
eu fui parar num antro daqueles e se eu fui abusada. 

-Não minta pra gente, filho. Você não teve culpa. Você foi abusado! Não foi? – 
Perguntou mamys. 

- Tu deu teu cu, Raí? – Perguntou meu pai todo brucutu. 

Claro que neguei o que papai perguntou e inventei uma história tão louca que nem Glória                
Magadan seria capaz de criar, mas como dizem que o pior cego é o que não quer ver,                  
eles acreditaram, claro. Como sempre. Só sei que a minha história percorreu o mundo e               
eu fiquei famosíssima aqui no Brasil e quando um belo dia eu estou dormindo e mamãe                
acorda-me com um telefonema pra mim, era da Netflix. 

- Alô, é da Netflix? 

- Você tá afim de ter sua história contada em um documentário produzido por nós 
para o mundo todo, Raí? – Falaram do outro lado da linha. 

Pronto. Gelei. Eu fiquei famosaaaaaa, MEU DEUS! Agora eu vou ser uma 

pocstar! CLOSÃO em my face e congela a lá Avenida Brasil. 

 
Continua na próxima temporada! 


