
 
 

Temporada 4 – Episódio 4 
 

 Não que a besha mais amada do Brasil e de la bengala de los homitos carentes de el 

Brasil encubadito esteja desesperadah para voltar a fama. Acontece que quem tá acostumada 

com o brilho, não se contenta com o farol, né?!  

 Pois bem. Estava eu completamente despida de qualquer moral e preocupação com a 

vida. Beshas, não me matei porque me perguntei: “No céu tem pau?”. Meu subconsciente me 

deu um belo e sonoro não. E aí eu prefiro sofrer pobrita nessa vida, do que sofrer mal-comida 

no Nosso Lar. Até que adivinha quem apareceu? Duvido você saber…  

 Siiiiiiiiiiim! Rafael Antonio Maria José Francisco Miguel Gabriel Gonzaga de Orléans 

e Bragança e Lignle. O príncipe babadeeeeeiro do Brasil. Me mostra essa coroa, que eu mamo 

teu cajado. Aiiiiiiiiin.  

 Eu tava numa festa. Aproveitando os últimos vestígios de acué que sobraram de meus 

investimentos de lo passado distante. Quando chega ele. Porta de rei. Eu, toda princesa. No 

mesmo momento, mudei meu rebolado. Dançava eu aquela música icônica: “Senta devagar, 

pra não se machucar. Em cima e rebola”. Na hora que a música foi para “Para de caô”, subi 

toda contorcionista. Olhei pra cara daquele bofe. Lembrei daquela novela na hora. Como é que 

é o nome? Novo Mundo, né?! Então… O Dom Pedro era o Caio Castro. E yo assistia justamente 

pra ver a trouxa de rolita que Caio carregava marcadíssima nas pernas. E se Dom Pedro comia 

Domitila de jeito, porque o descendente dele não poderia?!  

 Então… Rafaelzito me encarou demais. Eu vi que me desejava. E a Domitila que tava 

pronta. Instintivamente, mi cuzito disse “Vuessa majestade, poussa-me”. Dei apenas voz a ele. 

O príncipe saiu todo pleno. Eu entendi o recado. Era para eu ir atrás. Fui. Meio perdida. Meio 

Cinderella. “ÓOOOO…. Onde estarás meu piru de cristal?”. Repentinamente, ele aparece já 

me segurando pela cintura e me lascando um beijo. Mulher de Deus, naquele momento eu não 

sabia o que sentir. Eu tinha que sentar naquele macho.  

 Conversa vai, conversa vem, e ele me coloca dentro do carro dele. Disse que ia me levar 

para um lugar muito especial. O carro andava, andava, andava. E nunca chegávamos no lugar. 

Eu tava preocupada. Vai que a filhote de rei me entregasse pro Bolsonaro?! 

– Eu vi que teu primo apoia o mito… Você também? - disse com medo, mas bem 

sondadora. 

– Não. Claro que não. Eu sou monarquista. Quero que a monarquia volte. Inclusive, 

você sabia que eu sou o terceiro na linha de sucessão? 

– Sério?! - perguntei imaginando como seria eu de rainha. Se for de sua vontade, sua 

filha está pronta.  

– Pois é… Mas você vai gostar do lugar pra onde vou te levar. 



 Eu já vi gente levar besha pra qualquer lugar, agora, pra comer em lugar em especial 

eu fiquei chocada. Realmente, o príncipe tá me tratando melhor que Dudu. Imagina a cara de 

Dicésar?! Ganhou aquela merda de reality, mas não vai ganhar leitinho de príncipe. É triste, 

né, querayda?!  

 Chegamos… Ai, amém. 18 anos, profissão princesa. Levei um choque. Demorou muito, 

mas eu não sabia onde estava. Olhei para frente e vi uma grande casa. Resquícios de época. 

Putz, nem eu sabia que sabia essa palavra. Perguntei: 

– Onde é que a gente tá, gato?! 

 Ele sorriu. Deve ter pensado que eu fosse burra. Respondeu: 

– Essa é a minha casa. Eu moro aqui com o meu pai e meus tios. É a Casa Imperial do 

Brasil.  

 Nãoooooooo! Para tudo! Eu vou dar pro cara debaixo dos olhos de Dom Pedro I, 

Princesa Isabel e a caralhada a quatro? Eu zerei a vida mermo! Gente, nunca vi. A pessoa vai 

dar na Casa Imperial. Não ri, não ri. 

 Entrei. Não estava acreditando ainda. Do nada, veio uma baita cacura na minha frente. 

Amedrontada, dei um soco imediato na cara. Levei susto. Rafinha ficou preocupado com o 

senhor. Eu achava que era Dom Pedro vindo me atormentar, gente. Mas era só o Dom Luiz. 

Segundo ele, o carinha que viraria o rei do Brasil. Ele até que me recebeu bem. Mas eu percebi 

os olhares dele. Me respeita, cacura. 

 Fomos para o quarto. E sério, menynas. Foi a melhor trepada da minha vida. O leitinho 

do Rafinha tinha gostinho de mel. Docinho. E uma benga gigante. Só não gostei de quando ele 

enfiou a bandeira imperial no meu cu cantando: “Brava gente brasileira. Longe vá. Temor 

servil. Ou foder a besha livre. Ou escalar o Bosco Brasil”. Fiquei incomodadah.  

 No dia seguinte, fui hiper bem tratada. Tomamos café da manhã juntos. Foi o máximo. 

Mas enquanto estávamos tomando nosso leitche com cheiro de império, Dom Luiz recebe uma 

ligação e volta chocado, pasmo, pálido, frio. Eu fiquei chocah. Achei que fosse reação de mi 

soquito em sua face. Mas não. Disse ele, ávido: 

– Nós conseguimos. Vencemos! Saiu o resultado do plebiscito! Nós seremos coroados 

novamente. O Brasil voltou a ser uma monarquia. 

 Eu engasguei na mesma hora. Rafael me ajudou. Passaram algumas horas, e ele me 

chamou. Disse que, infelizmente, não poderia me assumir. Que precisava se casar. Agora, era 

necessário. Mas que Dom Luiz havia gostado muito de mim e que a gente poderia ser amante. 

Falei na cara dele: 

– Você acha que eu sou dessas, minha filha?! 

 Ele ficou em silêncio. Mordeu os lábios. De novo. Meu cuzito piscou.  



– Tá. Sou, sim.  

 Tive que confirmar. Era a verdade absoluta.  

 Pronto… Dei a volta por cima. A República Federativa do Brasil chegou ao fim. 

Agora… Agora somos os Estados Unidos do Brasil. O império brasileiro. E eu… 

Convidadíssima para ser rainha.  

 Cheguei no palácio. Toda menina. Toda trabalhada no deboche. Arranquei a faixa 

presidencial com a boca. Como vingança, arremecei aquele Trump com cheiro de cu fresco 

para bem longe. Bolsonaro foi atrás. Feito uma cadela. Dudu, decepcionado, não teria mais 

esse corpitcho. Rafinha me olhava a todo tempo. Peguei o microfone, peguei meu bofe velho 

e falei pro meu povo: 

– Meu nome é Nati Natini Natiê Lohanny Savic de Albuquerque Pampic de La Tustuane 

de Bolda, mais conhecida como Danusa Deise Medly Leona Meiry Cibele de Bolda de 

Gasparri. A mulher jamais falada. A menina jamais igualada. Conhecidíssima como a noite de 

Paris. Poderosíssima como a espada de um samurai. Eu sou apertada como uma bacia. Eu sou 

enxuta como uma melancia. Tenho dois filhosinho, um zolhudinho, outro barrigudinho, parto 

normal. Casei com o dono da Parmalat. Virei mamífera. Só mamo. Pertenço à família imperial 

brasileira Orleans eBragança. Penetração difícil. Eu não sou a Graziele do corpo dourado, eu 

sou a Leona da Cor do Pecado. 

 Meu marido olhou orgulhoso para mim. Finalizei: 

– A sua rainha imperial! Babadeirah! E as minhas inimigas. Que chorem. Porque a 

partir de agora, quem manda é a Raí! ATÉ A MORTE! 

FIM DA TEMPORADA 

 

 


