
 
 

EPISÓDIO 3 

 
 

Perdi as contas de quantas horas passei no chão daquele banheiro,           
caída feito os peitos da inimiga... Não que estivesse muito ruim. Tenho fetiche             
em cheiro de urina de macho. Abafa. 

Quando achei que não havia mais esperanças, e que meu fim seria ali,             
derrotada por Namaria no banheiro de uma balada, eis que ouço uma voz de              
macho. “É meu príncipe encantado!”, pensei. 

A imagem do boy foi se revelando aos poucos, e conforme as            
características iam ficando mais claras, eu ia pensando em alternativas. 

Primeiramente, pensei ter visto uma careca. Logo fiquei loka,         
imaginando ser o Ciro Gomes. Sempre fui doida de vontade de me atracar com              
esse sugar daddy. Imagina, gente, cavalgar naquele coronel enquanto ele          
sussurra no seu ouvido: “SPC, SPC, SPC!”. 

Mas depois, fios curtinhos de cabelo se revelaram. OVULEI com a           
possibilidade de ali estar Chay Suede, caracterizado como Ícaro – cá entre nós,             
o boy mais gostoso da novela (Rosa sortudíssima). 

Mas aí, queraydas, quando eu notei uma pinta no lado esquerdo do            
rosto, não tive dúvidas de que era o homem dos meus sonhos. 

— Tá tudo bem? — disse, lentamente, aquela voz rouca que me           
deixou U-MI-DI-FI-CA-DA. 

Era ele, gentem. Eri Johnson ali, na minha frente, todinho meu. Na hora,             
não fui capaz de falar uma palavra, pois estava em transe com aquela             
gostosura de homem. 

— Eu posso te ajudar? — ele insistiu, claramente com vontade de           
visitar a Disneylândia que carrego aqui na retaguarda. 

— Eu... tô com um pouco de dor. — falei, fazendo a gatinha manhosa. 
— Esses machucados estão horríveis! Vou te levar num hospital. 
E então, MORRAM DE INVEJA: Eri Johnson me carregou no colo desde            

o banheiro até dentro do carro dele, na frente da balada. Ai, sinceramente?             
Foram os melhores 45 segundos da minha vida. Parecia que eu estava num             
sonho. 

 
  



Quando ele já estava dirigindo, muito caridoso e preocupado com o           
estado da de cá, não consegui segurar a louca vontade que tava dentro de mim               
e fui passando a mão no Eri-Pinta-Johnson-Borda dele. Naturalmente, o boy se            
assustou, mas não demorou muito a se acostumar, e logo eu estava com             
minha boca ocupadérrima. Qual era o nome do personagem do Eri em Fina             
Estampa mesmo? Ah, sim. GIGANTE. 

Chegando ao hospital, já sem nem sentir dor depois da aventura dentro            
do carro, Eri acompanhou todo o processo ao meu lado. A cada curativo que              
aplicavam sobre mim, eu ficava mais apaixonada naquele homem. 

Depois, o boy, todo gentil, se ofereceu pra me deixar em casa. Aí fiz a               
phyna dizendo que não precisava, pois iria chamar um Uber. Truck meu! Voltei             
de ônibus, mas não podia me passar de paupérrima pro macho, néah? Mas,             
como não sou boba nem nada, peguei o número de Erinho (já estamos íntimas)              
pra ligar quando chegar. 

Querem saber? Me arrependi de não ter aceitado a carona do boy.            
Entrei no ônibus, passei pela catraca bem plena, me sentei lá no fundo, e              
quando olho pro lado, qual não é minha surpresa? Dicésar, me olhando com             
cara de coruja parida. 

— Oga, oga! Paguece que o destino quis que nos encontgássemos          
novamente! — disse a bicha, com a qual já bati de frente no passado. 

— Dicésar? — falei, levando a mão ao peito, assustadíssima. 
— Eu mesma, meu amô! Vai me pagar o que me deve não? 
— Que história é essa, fofa? Te devo nada, linda! 
Devo sim, gente. Antes da bicha entrar no BBB, ela vendia Mary Kay.             

Compray bem linda um kit inteiro na mão dela, e nunca paguei. Mas eu ia               
imaginar que, mesmo depois de famosa, a bicha ia se lembrar das minhas             
pendências com ela? Tive que fazer a desentendida. 

— Agoga vai se fazer de sonsa, amor? A senhoga me deve cento e             
vinte reais desde o ano novo de 2006! — a bicha é rancorosa, a bicha. 

— Tá de truck pra cima de mim, querayda? Tem vergonha de mentir            
assim num ônibus cheio de gente não? 

— Você que não tem, bonitinha. Cadê meus cento e vinte? 
— No olho do seu toba! 
— Deve ser bem no seu, sua viadinha encubada! 
Ahhhh, meu bem. Nessa hora ninguém me segurou, não. Pra aquela           

poc, é SENHORA VIADINHA. Pulei em cima dela e comecei a puxar aquele             
lodo que ela chama de cabelo. Foi o maior bafo dentro do ônibus! Mas não               
deixei a peteca cair, não. Vou lá aguentar desaforo de bicha quá-quá? 

Acabay com a cara daquela drag flopada. Mal fala o “r”, vai querer falar              
que sou caloteira? Sou calotayra mesmooooo, mas agora é que faço questão            
de não pagar um centavo pra aquela viada. 

— Me solta, sua fudida! Me larga! Eu vou chamar a polícia! — ela             
gritava. 

 
  



— Solto não, sua flopada! BBBosta! Foi passar vergonha na frente do           
Brasil todo e agora quer dar uma de Seu Barriga cobradora. Se enxerga, bee! 

— Eu vou te colocar na Justiça! — Dicésar ameaçou. 
— Eu que devia te colocar, por vender perfume pirata! — joguei na roda. 
— Respeita meus perfumes, que é tudo importado! 
— Importado lá de Bangu, só se for. Sua falsificada! Made in China!            

Não tem vergonha de vender coisa mais fedorenta que certos autores virtuais? 
E assim rolou a viagem toda. Muita gente tirou foto, fez vídeo, se acabou              

de rir... E quem tentava se meter pra apartar, levava na face também. Já tinha               
apanhado da Namaria, não ia apanhar da chacota daquela trava. 

Só quando chegamos na parada daquela bicha desavergonhada é que          
soltei o pescoço dela. 

— Eu vou acabar com você! Você vai ver! Eu vou me vingar! — ela              
disse, tentando fazer a Nina, mas tava mais pra Luzia Batista. 

— Não tenho medo de você, poc da língua presa! Gente, se essa            
travequinha oferecer perfume pra vocês, não comprem! É tudo de sétima,           
oitava categoria. O nome dela é Dicésar! Dicésar da Méri Quêi! Ela vende Méri              
Quêi! 

E assim expulsei aquela bicha sob vaias de dentro do ônibus. Arrasay,            
né?  

O resto da viagem foi tranquila. Fui encostada na janela, lembrando do            
blowjob em Eri Johnson, e ouvindo minha playlist de Pebe, artista do momento.             
Achei que minha noite terminaria assim, tranquilérrima. Mal sabia eu o que me             
esperava... 

Chegando na frente da minha casa, já comecei a fazer a hétera, pra             
enganar papys e mamys. E aí, quando abri a porta, vi... adivinhem quem?! Ela              
mesma. A vigarista da Dicésar sentada no sofá, bebendo um chazinho,           
enquanto mamãe me olhava com a pior cara do mundo e papai me esperava              
com um cinto na mão. 

— Oi, bee! — disse Dicésar. — Chegou na hoga certa. A conversa tá             
ótima com seus pais. 

— O que você falou pra eles, sua trava desclassificada? — não teve            
jeito. Desmunhequei toda ali mesmo. 

— Tão vendo, papai e mamãe? Preciso nem dizer mais nada. — ele            
cruzou as pernas. — O filho de vocês... é poc! 

Cheguei a escutar o instrumental do congelamento de Avenida Brasil ali.           
E naquele momento, pela primeira vez na vida, não gostei da sensação de ser              
fudida. 

 

CONTINUA... 


