
 
 

EPISÓDIO 1 

 
 

Olá? Meu nome é Raí da Silva Pinto (adoro) e esse é o meu Diário. O                
Diário de um machudo. 

Eu tenho 18 anos, sou riquíssima e adoro abafar. Já pedi pros meus pais              
deixarem eu morar sozinho, mas eles insistem em não permitir. Falam que eu             
não aguentaria viver sozinho, que não teria os mesmos luxos. Nisso eu            
concordo. O que seria de mim sem minhas Barbies, meus carrinhos da Polly,             
meu almoço e sem Gibão? Ah, sem Gibão eu não ia aguentar viver não. 

Gibão é motorista da minha família desde que eu me conheço por gente.             
Hoje ele tá um coroa. No auge de seus cinquenta anos, cabelos brancos no              
peito, parrudinho, um tesão. Se antes ele ajudava a minha mãe a trocar as              
minhas fraldas, hoje ele precisa me ajudar a não cagar depois de uma relação              
cheia de satisfação que nós dois temos. Tudo na brotheragem, no sigilo total. 

Hoje, dia 12 de outubro de 2017, eu tenho um compromisso babadeiro.            
Conhecerei Lulu Santos. Sempre foi meu sonho e de Gibão também.           
Marcelino, o jardineiro tesudo que além de cortar a grama daqui de casa corta              
meu furiquinho de pedaços, pediu para que eu pegasse um autógrafo com a             
rainha das poc. 

Chegando lá não deu outra. Lulu ficou caidinho por mim. Tive que            
manter a phyna porque eu sou rica e moro em um Complexo que leva o meu                
sobrenome – Murallde. Fiz a difícil, mas Lulu não parava de me atormentar.             
Pude sentir no olhar triste de Gibão a dor por quase me perder para a rainha                
das pocs. O coitado ficou arrasado. Só não chorou porque é macho e macho              
não chora. Macho goz... Enfim, deixa pra lá! 

Aquele dia tava tudo dando errado para mim. Lulu Santos, minha rainha,            
querendo me pegar, bem poczinha. Meu machudo de anos chateado.          
Marcelino querendo pegar a rainha das pocs e o pior de todos: E-U E-S-Q-U-E-              
C-I DE F-A-Z-E-R A C-H-U-C-A! E se eu cago no pau do boy? Ai, meu Deus. 

Esperei Gibão ir embora e fui ao encontro de Lulu. Acabou que nada             
aconteceu. Apenas batendo bunda. E se não bastasse, Gibão acabou ficando 

 
  



na porta e descobrindo tudo. Voltou pra casa arrasado. E deve ter se satisfeito              
com a esposa. Cá entre nós, ele detesta a esposa. E eu fui para um bar, me                 
acabar por lá. E foi aí que encontrei o Louro José. 

Louro havia acabado de descobrir que Ana Maria, sua mãe, estava de            
caso com Shawn Mendes. Fiquei jogada no asfalto. Primeiro porque fiquei           
morrendo de inveja. Eu queria o galeguinho pra mim. E segundo porque eu não              
sabia que Louro José tinha sentimentos. Jurava que era um boneco, mas tudo             
bem. Bebemos bastante e acabamos indo para a cama. No dia seguinte veio o              
arrependimento, mas aquela noite até que foi marcante. O Louro transa bem. 

Cheguei em casa. Meus pais questionando o meu sumiço e eu sem            
saber o que falar, mas fico sabendo que Gibão pediu demissão. Fiquei            
chateada. Fui para meu quarto e lembrei das noites incríveis que tivemos. Eu             
não estou preparada para largar tudo e ir pedir desculpa para Gibão, sendo             
que eu tenho Marcelino ainda. Se eu me desculpo com Gibão e ele resolver              
namorar sério? E aí? O que eu faço com Marcelino que é um pitel sarado? É                
ruim, hein. 

Mas decidi mesmo assim ir até a casa de Gibão. Não tinha ninguém em              
casa. Ele me disse do lance que tava sentindo por mim. Me entreguei feito uma               
gazela. Chega a esfolar o ânus, mas me satisfiz. Convenci ele a voltar para              
casa, mas quando chego lá, meus pais acabam encontrando Marcelino nu em            
meu quarto. Perguntaram para mim: 

- O que o jardineiro tá fazendo pelado na sua cama, Raí?  

Arregalei meus olhos. Bem drag. 

CONTINUA... 


