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Então, amados, senti algo vindo por trás. Bem que podia ser o Prior, meu 

serviçal, vindo me fazer uma surpresinha, pra mostrar o pudinzinho, ou melhor, 

pudinzão dele. Mas não foi isso que aconteceu. Lavei uma porrada na cabeça e só voltei 

ao mundo horas depois. Acordei meio grogue, deitada na minha caminha, com meu 

travesseiro de pena de pavão. Mas percebi que eu tava com uma roupas que não eram 

minhas. Blusa e calça social, sapatênis. Tudo cinza e preto. SURTEI! 

– Que palhaçada é essa? – gritei, me debatendo, quando percebi que tinham me 

amarrado na cama. 

Mas eu esperneei muito. Onde já se viu? Uma lady como eu se vestindo com 

roupa de heterotop? AH NÃO! Fiz a louca mesmo, até que vi um vulto vindo pela porta. 

Não dava pra ver direito a cara do indivíduo, mas usava uma roupa bem colorida. A 

bicha veio vindo e eu gritando, pedindo, pra pelo amor de Lady Gaga, que tirassem 

aquela roupa horrorosa do meu corpitchio. E logo a pessoa entrou no meu quarto. 

Confesso que tava com certo medo pensando em quem podia ser. Afinal, fiz várixs 

inimigxs nos últimos anos. Pensei que podia ser o bolsa de cocô ou o filho dele 

querendo relembrar nossa experiência com o Trump. Ai, saudades desse dia. Aquele 

Trump me levou à loucura. Também achei que podia ser Namaria querendo me dar mais 

uma coça. Mas dessa vez eu ia poder atacá-la melhor, jogando nela as comidas vindas 

de Chernobyl que minha tinha Viny vive postando e mandou pra minha casa. Mas 

vamos parar de mistério. Quem entrou em meu quarto foi Dicésar, aquela poc poc 

ridícula que eu conheço de outros carnavais.  

– Que bom te ver, Raí. – chegou falando aquela dissimulada, com uma roupa 

cafonérrima. 

– Dicésar, amiga. O que faz aqui? – tentei fazer a política da boa vizinhança, 

afinal, tava algemada e presa, né. 

– Te vi na TV aí descobri que a senhora tá famosa. 

– Pois é, menina. E você? Vejo que tá um verdadeiro canhão. 

– YUKE? – gritou a poc, fazendo a Grittar. 

– Furacão, amiga, furacão. 

– Para de falsidade, Raí, que eu não nasci ontem.  

– Ah, querida, Raí não! Mudei meu nome. 

– Mudou pra qual? Marmitinha de motorista árabe? 

– Tá desatualizada hein. Faz temporadas já isso. Agora mudei, tô em outra. Sou 

Rayanny Thelminha de Manugavassis Kalimann. 

– Não acredito! RACISTA! 

– QUE? – perguntei eu, sem entender nada. 



– Você não torcia pro Babu! 

– Não, eu até gostava dele, mas as mulheres.. – comecei a falar, mas já fui 

interrompida pela poc histérica. 

– RACISTA! Vou te cancelar na internet! 

– Tá louca?  

– RACISTA! RACISTA! 

Sinceramente, eu não entendi o surto da poc. Mas aí nessa hora eu fiquei 

pensando em como ela tinha achado minha casa. Então, nesse mesmo momento entrou 

uma pessoa no quarto: Prior. 

– Foi você, seu vagabundo, que falou que eu morava aqui. 

– Foi, foi. – falou ele, bem retardado, como sempre. 

– Eu confiei em você e você faz isso comigo? 

– Pô, tropa do Prior, né, Dicésar?! 

Nessa hora, os dois deram um beijão. E eu ainda me debatia na cama. Por que 

caralhos eu tava com roupa de macho? Já tava me dando urticária. 

– Vocês podem me explicar o motivo dessa roupa? – perguntei, interrompendo a 

beijação das duas. 

– É que temos uma surpresinha pra você. – disse a Dicésar, fazendo a linha 

Carminha, megera. 

Eis que ele saca da bolsa a minha arma mais letal de gays, a buceta. NÃO! Gritei, 

implorando por piedade. Mas a desgraçada veio se aproximando com aquilo e esfregou 

aquela coisa horrorosa na minha cara limpa, de skin care feito. Foi traumatizante. Até 

hoje não me esqueço dos pelos na minha boquinha. Urgh! Nojo! Enquanto isso, o Prior 

só ria. Terminado isso, que foi a pior coisa da minha vida, fui libertada da cama. Fiquei 

alguns minutos ainda em estado de choque, mas o espírito de vingança e de ódio logo 

subiu. Abri meu armário, peguei minha tesoura e fui correndo atrás da Dicésar, que tinha 

acabado de sair. Cravei a tesoura na coxa da piranha. Já tava tranquila achando que ela ia 

cair no chão e implorar pela minha compaixão. Mas não! A escrota fez a Lady Gaga em 

‘‘Rain on me’’ e mesmo atingida veio pra cima de mim, toda toda. Eu logo coloquei em 

práticas os golpes de karatê que aprendi quando tive um caso com o Tiagão. Mas ela, 

bicha suja e baixa, veio querendo chutar meu Raizinho. Dei-lhe uma porrada na fuça que 

ela voou longe.  

Prior logo veio querendo acudir a peguete, com o telefone na mão. Mas eu, boba 

nem nada, logo ameacei: 

– Se ligar pra polícia, eu chamo o Bacci! – gritei, porém continuou mexendo no 

celular – Tá ouvindo o helicóptero? Zuuummm, zuuuummmm. Leva contigo esse ser. 

– Tá, tá. Já to indo, Raí. – respondeu, mas, percebendo meu olhar furioso, 

continuou – Desculpa, dona Rayanny. 

O ratinho logo agarrou Dicésar, que tava vivíssima, e saíram da minha casa logo. 

Finalmente pude tirar as roupas de macho. Tomei meu banho de espumas com sais 

árabes, lembrando da minha viagem pras Arábias. Inesquecível! Depois, coloquei meu 

roupão rosa pink e pude deitar na minha caminha. Aí peguei meu telefone e tava cheio de 

mensagens. A primeira era da Anitta, minha friend, perguntando: ‘‘bicha, como assim 



você forjou o tiro no cu?’’. Já fiquei choka! Vi também uma mensagem da Jojo: 

‘‘caralho, porra, por que tu não falou que o tiro no rabo era mentira?’’. Aí já tremi na 

base. Quem que revelou isso pra elas? Nem quis perguntar porque não tava com saco, 

aliás, nem visualizei as mensagens. Fui logo no Twitter ver que história era essa. Lá, 

fiquei sabendo que deu no programa da Sonia Abrão que eu tinha forjado isso. Ah, na 

mesma hora, coloquei uma roupa bonita e fui no quintal. Hadson não tava lá. Devia ter 

ido pagar algum mico na vizinhança. Tive que ir no Lucas. Que bicho arredio. Mas pelo 

menos foi bem rápido.  

Logo cheguei na casa da vesga fofoqueira. Já fui chutando a porta, que eu tava 

sem paciência. Tava a velha deitada no sofá, na siririca. E sabe com quem? Pois eu fiquei 

chocada de verdade! Com a Acosta. Tavam num Dj dos bons, só fazendo a mixagem. 

– Que bonito hein! – dei logo o berro. 

Acosta logo se jogou no chão, como se fosse adiantar alguma coisa. A fofoqueira 

profissional se enrolou nuns trapos lá e se levantou. 

– O que você tá fazendo aqui na minha casa? 

– Vim saber por que você tá falando de mim naquele seu programeco. 

– Me respeita que a gente tem pico de 2,5. 

Não me aguentei. Soltei uma gargalhada.  

– Eu quero saber quem te falou sobre o tiro no cu. 

– Não revelo minhas fontes. 

– Ah, é. Então seus telespectadores vão adorar saber desse showzinho do Alok 

aqui, né. 

– Tá, tá. Eu conto. Foi o Léo Dias. 

– Ué, e por que ele não falou no programa dele? 

– Tava com medo de você atacar ele de novo, aí eu comprei a informação. 

– Safado! 

Sai dali correndo, cheio de ódio. No caminho mesmo, em cima de Lucas, 

convoquei as yags, Anitters e fãs da Jojo (nem sei se existem) pra uma manifestação na 

frente da casa do Léo. Fui a primeira a chegar. Tirei minha roupa e gritei, com todas 

minhas forças, ‘‘machista!’’, ‘‘escroto’’. Logo foram chegando as yags, que fizeram o 

mesmo. Cerca de uma hora depois, chegou a polícia, aí todo mundo se mandou. Léo, 

covarde, nem apareceu. 

Então voltei pra casa e, finalmente (agora sim), me deitei pra dormir. Na manhã 

seguinte, recebi uma ligação assim que acordei. 

– Alô? Raí? Aqui é da produção da Fazenda, da Record. Você aceita participar da 

nossa próxima temporada? 

Ah, meu queixo foi na chon. Chocada, mumificada, passada, tudo isso e um 

pouco mais fiquei. 

  

CONTINUA... 


