
 
 

Temporada 4 – Episódio 3 
 

Continuando amores de mi corázon, estava yo completamente impactada pelo telefona 

do Carelli me ligando pra participar de A Fazenda. Logo, reagi putíssima: 

– Ô, meu filho! Com quem cê acha que tá falando? Eu sou Raí, amore, a poc mais 

babadeira do momento, a coolzinho de ouro nos trending topics mundial, amore! Galaxial, 

sucursal, bacanal, putazonal! - falei, toda afrontosa. 

E não é que aquele diretorzeco, de emissora vagabunda, quis enfrentar a de cá? 

– Essa é a sua chance de dar a volta por cima, Raí. Depois de tantos barracos e de todos 

descobrirem que você é uma farsa, cê tá mais queimado que Biel em 2016 e mais cancelado 

que Anitta em 2018. Você é uma sub da sub da subcelebridade. – falou Carelli. 

Ain, gnt... Eu não pude acreditar e corri para meu apple match babadeyro e constatei que 

tudo era verdade. Eu estava CANCELADAH, DESTRUÍDAH, ARROMBADAH (no pior 

sentindo, infelizmente). Diante disso, só me restou o fim de carreira mermo. 

Meses depois lá estava eu indo para Itapecerica da Serra, bem cow gil, num shortizinho 

mais curto que salário de proletariado neste país e o gloss do “chora na minha xana” em mios 

lábitos de mocinha virginal. 

Ao chegar naquele lugar, a primeira surpresa: Shawn Mendes. 

– Shawn, amado, o que você faz aqui? – perguntei, toda facinha. 

– A Camilla me largou por uma mulher. Não que eu gostasse dela, nem de mulher eu gosto, 

na verdade, mas é que eu gastei tanto com GP que vendi meu violão e como ele era a única 

coisa que me fazia fingir que cantava alguma coisa... – disse Shawn. 

Fiquei tão compadecida que fui consolar fazendo um carinho na cabeça circundada dele, 

RSRS... ao olhar para lado: Jojo Toddynho, Tokinho, Inês Brasil, Nadja Pessoa, Ana Paula 

Renault, Gominho, Pabllo Vittar, Hadson, Prior, Dicésar, Lucas Galinha, quer dizer, Galina.  

Pensei: 

– Fudeu, karalho! 

Fiquei no pior grupo: Ratson, Galina, Prior e a “invegosa” da Dicésar. Todas minhas 

inimigas prontas pra me boicotar. Logo na primeira prova primeira prova já me encaralhei, pois 

eu fui boicotada pelo Ratson e fui tirada da prova. Fui tirar satisfações, lógico. 

 Por que tu me tirastes da prova, lixoso? 

– Pra tu me pagar por ter me feito de jegue, me explorando, sua bichinha quaquá! Aqui é 

Grandão sem medo, porra!  

 Só se for no ego, porque de piroca tu não nem em Plutão! 



Ai, gente, foi babado essa briga. Por fim, Dicesar ganhou a prova e na votação, Ana Paula 

foi indicada pela casa e eu fui pelo Galina que ganhou a prova, de troco, puxei MC Cidade 

Alerta. 

Prior ficou tão putínea que ameaçou me socar a cara. Como não sou boba e nem nada. Disse 

que “só deixo você socar em mim, se for a minha c*cetinha!”. Meninaaaaxxxx, pra quê falei 

isso? Shawn ficou on fire! 

Chorou, disse que me amava, que ficava magoado e eu respondi pra ele com todo carinho 

do mundo em coro com a minha amiga Grittar: 

– Eu só quero que você entenda, que o meu amor! É amor de quenga! Eu sento, tu sente. 

Eu sento, tu sente, assim é a gente... 

Por fim, a gente se acertou e acabamos os 3, eu, ele e Prior, no menage da porteirinha. Bom, 

eles eram a cerca, e eu pulava o pau. HAHAHAHAHAAHAHA... 

Outro momento icônico foi quando a Jojo ganhou uma prova e quis botar eu para catar o 

lixo da sede. 

 Não cato! Não cato! Não cato! - protestei. 

Ela ficou nervosa e já quis me bater:  

 Ah, mas tu vai, seu baitolinha! 

 Ah, mas num vou! Sua B17! Flopada, dona de um hit só! - revidei 

 Hit que me rendeu milhões, more. - ela devolveu 

– Tanto que você tá aqui! Agora chupa meu pinguelo e faz meu c* de chupeta, se tiver 

achando ruim! - afrontei afrontosa.   

Jojo ficou nervosa e já começou a dar tapão na minha cara. 

– Toma sua vagabunda! Folgada! Preguiçosa! Ainda vai mandar eu te chupar, vai? - falava 

ela enquanto me ensopapava. 

– Se fizer isso, tem presentinho no final. No meu pinguelo, é leite e na minha c*cetinha é 

achocolatado. 

Ela ficou mais furiosa ainda e meteu mais porrada. Foi preciso metade da produção pra tirar 

essa mulher de cima de mim. Ain, como eu sofro! 

Mas vocês acham que eu afrontei de bobeira? Não amados, eu queria era isso mesmo. 

Apanhar e sair como vítima. O povo adora uma vítima e eu seria a da vez. Jojo foi expulsa e 

eu fui ficando, ficando, ficando... todo mundo foi sendo eliminado até que chegou a grande 

final: Eu, Ana Paula e Dicésar. Eu tava crente que ia ganhar e exclamava: 

– É hoje que eu saio milionária dessa porra! Vou voltar para os braços do meu povo amado! 

Serei novamente a rainha dessa bodega! 

Quando o gostoso, karalhudo, pauzudo, narigudo, do Mion foi anunciar... Eis que eu fui 

tombada: Dicésar ganhou a temporada. Aquela besha pilantrária ganhou e eu fiquei em 

segundo? Como assim, BRÁSEL? MEU BRASÉL PICONIL!  



 NÃO PODE SER! É MENTIRA! - falei em negação. 

– Aceita, meu amô! A de cá que ganhou e tu só apanhou! - provocou aquela piranha de 

óculos de fundo de guaraná Dolly. 

Parti pra cima daquela uó e arranquei não só o óculos da drag, mas a dentadura dela! Só 

que não teve jeito, fiquei com o prêmio de segundo lugar e um processo por agressão física. 

Eu estava derrotada, irmãs. Não queria pedir ajuda para mi mamacita e nem mio papacito, 

mas não tava dando. Mais nada surgia. Aquela bosta de reality só serviu pra me afundar de vez. 

O prêmio de segundo lugar, tô esperando até hoje aquele barraco me pagar. Nada.... 

Eu ainda tive uns lances com o Shawn, mas logo ele voltou para a Namaria, comprou um 

violão e voltou a ser estrela... Enquanto eu... Ah, eu... O que será de mim? Uma mocinha 

indefesa jogada ao covil? Uma putinha que terá que fazer pistão pra comer um PF?  

Um dia, eu no auge da minha seca sexual falei: 

– Todos que me condenaram a este martírio, pagará: Eu juro! O meu prêmio não recebido, 

eu hei de receber! Todas as minhas chucas em vão, todas as minhas curiricas batidas e todas as 

minhas unhas de gel perdidas serão vingadas... Eu juro!  

Ai, irmãs... Eu tava desesperançosa quando eis que surge o meu salvador da pátria, que 

possibilitou o meu plot twits fuderoso. 

Não! Não era o Lula, não era o encubado do Dudu Lixonaro e muito menos o Shaw 

Mendes...  Quer saber quem é e como eu me vinguei de TODAXXXXXXXX?  

Vai ter que ler o último episódio da temporada, gays!  

CONTINUA... 


