
 
 

 

EPISÓDIO 4 

 

 

Fiquei paralisada, mumificada. Já não bastasse meus pais terem visto          
Marcelino peladão na minha cama, agora mais essa. Minha vontade era enfiar            
minha cara num buraco no chão, bem lynda, mas não tive como. Eu queria              
também esganar a cretina da Dicésar, aquela poc invejosa, nojenta.  

— Que que é isso? Poc? — perguntou papys, analfabetíssimo do           
dicionário LGBT+. 

— Bicha, bichona, bichérrima. — respondeu a careca Dicésar. 

Mamãe ficou chocadíssima, com o queixo lá no chão. Tive que manter a             
pose para não acertar minha mãozinha em Dicésar e fiz a machuda. 

— Não é nada disso. Ele tá me confundindo. — falei, pleníssima. 

— Impossível, querida. — respondeu a audaciosa. 

— Raí, explica pra gente que história de bicha é essa. — quis saber              
papys. 

— É intriga da oposição. Essa bicha aqui tentou me assaltar na rua e eu               
saí correndo. É mentirosa, golpista! — rebati. 

— Da onde vocês se conhecem? — perguntou mamãe, sempre          
curiosíssima, como eu. 

— Conheci agora, mamãe. Mas já ouvi falar há muito tempo. Saiu no             
jornal e tudo. 

Falei mais um pouquinho e pronto! No final das contas, Dicésar foi            
expulsa da minha casa. Papys e mamys queriam até denunciar pra polícia,            
mas consegui contorná-los. Tive até que fazer montagens falsas de capa de            
jornal com a manchete ‘‘Golpista Dicésar é presa em boate’’. Seria flagrada            
pela operação Fato ou Fake, mas precisava limpar minha barra. Nesse           
momento, bateu um grande arrependimento de não ter aceitado a carona de            
Erinho Johnson. Fui fazer a educada, a phyna e acabei me arriscando. Ao             
invés de criar fake news, poderia estar, neste exato momento, pintando e            
bordando com Eri. Enfim, felizmente, graças à Deusa das bichas, Gaga, deu            
tudo certo. Meus pais ainda foram sair para um restaurante chiquerésimo. 

Após esse dia tão cansativo, eu precisava dormir, agarradinha com          

 



meus ursinhos de pelúcia, mas o que eu queria mesmo era agarrar um ursão.              
Então, entrei no Grindr e achei um bonitão de 35, moreno, sarado e que tinha               
uma foto bem ousada de cueca. Fiquei sedenta, com a boca toda molhada,             
babando, igual minha amiga Kelly Key. Nervosíssima, fiquei esperando ele          
responder, até que DEU MATCH! Surtei, pulei na cama como se fosse uma             
cama elástica de ginástica. Pulei tão alto que minha cabeça bateu no teto, mas              
isso a gente abafa. Resolvi, então, mandar uma mensagem, como quem não            
quer nada (mentira, queria sim, e TUDO!), perguntando se ele queria vir aqui             
em casa. Ele topou e eu fui claríssima: nada de enrolação e conversinha. Ah, e               
o nome dele? Paulão. Ui, chego a suspirar com esse nome. 

Até achei que Paulão fosse demorar pra responder, mas rapidinho ele           
mandou: ‘‘chego em vinte minutos, esteja limpinho’’. Li a mensagem e fui            
correndo pro banheiro fazer a chuca, né. O que não pode é ficar com a raba                
suja de bosta, ainda mais pros gatos de aplicativo. Além dos restos de merda,              
tive que limpar as teias de aranha. Há dias que não usava meu lindo bumbum               
para certas atividades. Entrei no box, saltitante, como Bambi, passei meu           
shampoo para cabelos lisos e macios, esfreguei o sabão caríssimo que           
comprei em Londres e peguei o chuveirinho para fazer a chuca. Só que vocês              
não acreditam o que aconteceu. A duchinha, a parte da frente do chuveirinho,             
entrou no meu cuzinho e não queria sair. Travou. Puxei o chuveirinho e a              
duchinha ficou e o pior de tudo: entrou. Bateu o desespero. Saí do box, fui no                
espelhão do quarto para tentar ver, mas não consegui. O tempo passou tão             
rápido que logo depois Paulão me mandou mensagem dizendo que já tava na             
minha porta. Fiquei que nem naquela brincadeira: STOP!  

Peguei a chave de casa e joguei pela janela pra ele abrir a porta,              
enquanto eu tentava tirar a duchinha. Não sei como, mas ele chegou no meu              
quarto muito rápido e sabe como? Nu, todo peludo. O verdadeiro pecado ao             
vivo, a cores e em volume. Ele era bem melhor do que no aplicativo. Ai, chego                
a gozar só de lembrar… Enfim, não tive como. Tive que abrir o jogo pra ele e                 
falar da duchinha. Que situação! Paulão, então, teve uma ideia: pegar o            
aspirador de pó. Amygas, foi a pior coisa que já aconteceu com a minha              
rosquinha. Aquele troço sugando tudo. Ai, quase passei mal. Porém,          
felizmente, a duchinha saiu. Tirada a maldita, eu e o bofe tivemos nossa noite.              
Foi maravilhosa. Vou poupar os detalhes, mas foi de arrepiar. 

Após esse dia, passei a tomar muito cuidado com o chuveirinho, porque            
aspirador nunca mais… No dia seguinte, tava saindo pra minha vida de            
empreguete de alunete quando encontro Marcelino, o antigo jardineiro,          
sentado na sala, conversando com Papys e Mamys. Meu coração até bateu            
mais forte, mas não só ele, afinal Marcelino era uma delícia, além de um lorde               
comigo. Me joguei atrás do sofá sem que ninguém percebesse e fiquei ouvindo             
a conversa dos três. E, para a minha surpresa, Marcelino mostrou conversas            

 



comprometedoras minhas com ele via Whatsapp, querendo ter o emprego de           
voltar e me ferrar completamente. Vocês devem bem imaginar como eu fiquei,            
né. Pálida, mais branca que a Branca de Neve, mais branca até que a própria               
cor branca. Esperta como sempre, tive uma ideia. Sai de casa, quietinha e             
silenciosa. Como a janela da sala estava aberta, no jardim, dava pra ver e ouvir               
ainda a conversa dos três. Percebendo que Marcelino continuava me expondo,           
tive que agir. Peguei um dos vasos de flores, um dos mais caros, e arremessei               
na direção do jardineiro dos infernos, bicha encubada, traíra. Como uma boa            
antiga jogadora de basquete, acertei bem na cara de Marcelino. Meus pais            
ficaram desesperados e foram pro hospital com ele. E eu? Fui correndo            
estudar, pra que ninguém desconfiasse de mim.  

Chegando na escola, fiquei embasbacada. O dia tinha começado tão          
mal e agora tava parecendo um sonho. Sabem por quê? Uma equipe de             
reportagem da Rede Globo estava parada em frente à minha escola. Uma            
estrela, como eu, sempre fica muito feliz com essas oportunidades, pra mostrar            
o talento, né. Pelos corredores, apenas boatos. Tinha gente dizendo que quem            
ia gravar lá era o Zeca Camargo. De início, fiquei contente porque ele é do               
time, né, mas, pensando melhor, o máximo que ia acontecer era mais um bate              
bunda e não tava a fim disso não. Umas meninas até falaram que era o Cauã                
Reymond. Meu corpo chegou a tremer. Então, fui caminhando para o ginásio,            
ansiosíssima, junto daquele povo infeliz da escola. Chegando lá, tinha um           
palco enooormeeeee. Depois de uns vinte minutos, apareceu a diretora,          
anunciando a grande atração: Na Maria. Não aguentei. Desmaiei na mesma           
hora. Caí durinha no chão. 

Minutos depois, acordei na enfermaria da escola. As enfermeiras ficaram          
sem entender, até porque eu não podia revelar minha história com a Na Maria.              
Mas eu tive que sair dali e me vingar da cozinheira de quinta. Sou muito mais                
Palmirinha, principalmente pelo Guinho. Nada contra o Louro, até porque já fez            
altas coisas comigo, mas o Guinho tem um uma colher de pau que, olha…              
Continuando o meu plano de virar a Emily Thorne de Revenge ou até mesmo a               
Nina de Avenida Brasil, fui até a sala da coordenadora, para onde eu sabia que               
Na Maria iria após a apresentação no ginásio. Fiquei escondida atrás do sofá e              
nada dela chegar. Esperei por duas horas e sete minutos. Finalmente, a bruxa             
dos cabelos brancos surgiu e eu a ataquei bem no pescoço. Foi libertador.             
Rapidamente, vieram uns seguranças fortões, que me tiraram da sala. Mas           
aquilo já valeu.  

E, assim, com essa história de superação e contra a proteção das velhas             
cozinheiras, encerro esse diário da poc mais machuda da face da Terra.  
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