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UMA NOVA ERA 

  

         O Brasil sempre foi um país complicadíssimo para se viver. Problemas diários de 

violência urbana, baixo nível de escolaridade (de piranhagem também), péssimo saneamento 

básico. Enfim, tudo estava uma completa merda, até o mundo virar de cabeça para baixo. Ou 

melhor, se endireitar. 

         O bem-sucedido reino de Raí I, a rainha do Brasil, conhecida pela célebre frase: “Nunca 

arrogue diante de um pauzão. Morra tentando e conseguirás honrar a dinastia das irmãhx 

passivas”, ditas minutos antes de seu falecimento, tornou o país um lugar extremamente 

harmônico para se viver. Não há espaço para quem não aceito a homonormatividade. É, meu 

bem. Tudo está muito virado mesmo. A única certeza possível é de que se você é um homem 

e nunca mamou uma rolona, está vivendo na época errada. E, inclusive, bem retrógrada. 

         O ano agora é 2300. O Brasil é outro reino. Estados Unidos do Brasil, o tão sonhado 

nome que Dom Luís gostaria que o país tivesse na retomada monárquica, deu lugar a “Pocs 

Unidas de Lo Brazil”, com Z de Zambeze, ex-prostituta do reino, mãe de Madame Sherekão, 

quem vocês conhecerão em breve. 

         O país é governado por Raí XIV, uma poc afetadíssima. Boatos dão conta de que no 

passado ela se enrabichou com Big Cheque. O nome é sugestivo. Big também era uma grande 

passiva. Mas algo encantava grandemente o rei. O sobrenome “Cheque” é graças a uma marca 

peculiar que deixara no pau das bichas que o comiam: uma marca de bosta, que só saía após 

um banho de ouro na cidade de Chupetar. Ele, claro, foi até lá e conseguiu se livrar do tremendo 

mal. Em meio a guerras fúteis por uma mamadinha aqui e outra acolá, Raí XIV não tem grande 

popularidade. Agora, Raí, seu filho, sim, tem imensa popularidade e é conhecida como “La 

Sensacion de la favela del Reno”. Impossível viver neste país e não conhecer essa incrível 

figura, que estampa a nova nota de 24 reais. 

         Certo dia, Raí XV, enquanto rebolava loucamente sua bunda em uma boate do reino, 

encontrou um homem negro, másculo, viril. Louca de vontade de sentar, se aproxima e 

pergunta: 

         — Tá sozinha, monah? – diz toda dada, toda plena. 



         A mona olha para ele e o encara: 

         — Tô com meus guias! – diz ríspida. 

         — Cê é tímida, fia? – insistiu. 

         — Não. Só não quero te comer. – enfrentou. 

         Raí se sentiu extremamente humilhado por aquele momento. Chamou seu segurança e 

pediu que levassem aquela bicha abusada para bem longe dali. No dia seguinte, possessa de 

raiva, uma vez que ninguém recusava seu chamado, mandou matar a bicha. Isso mesmo. Matar. 

A este evento histórico deu-se o nome de “A breve morte da bicha abusada”. 

         O evento foi relatado para que seja possível entender que nem tudo evoluiu. A violência 

estatal continua a mesma, people, mas agora dominada pelas pocs. 

         Raí XIV tem um encontro de reis e rainhas na província do Sul do Brazil. Lá, ele 

conhecerá Tanakão, o futuro noivo de Raí XV, quem vai comandar o reino após sua morte. 

         Naquele dia, acordou logo cedo. Tomou um pau com café com leite, seguiu em sua 

abitolada carruagem real e foi recebido com pompas, plumas e paetês. Tanakão era até 

bonitinho. Porte de rei. Certamente Raí XV odiaria. Faltava algo nele. Talvez... masculinidade. 

Raí mesmo dizia em frente ao espelho todos os dias: “Espelho, espelho meu, arruma um macho 

mais macho do que eu”. Era um desejo seu ser enrabada com classe, mas com pressão, claro. 

         Tanakão, muito gentil, logo se aproximou do rei e disse: 

         — Uma honra ter a senhora por acá, bi! – disse quebrando a expectativa. 

         Raí XIV gostou da forma despojada de apresentação de seu futuro genro. Respondeu: 

         — E eu ia perder essa festa babadeira, filhota?! Não ia mesmo. Atualmente não tenho 

perdido nada. 

         — Foi na inauguração do Shopping Xereca Não Tem Vez? – disse ele, tentando puxar 

assunto. 

         — Não só fui como aplaudi de pé. 

         Os dois se encaram silenciosos. Ficam um tempo assim, quando olham um para o outro 

novamente e dizem juntos, em corinho: 

         — Bicha bafônica vai pegar pegar peste bubônica. Sai de mim, não cutuca o meu rim. 

Show de diva, capa de revista. Cafuçu, mete no meu cu! 

         A alegria estampada no rosto dos dois. Haviam se entendido. O reino estaria a salvo. 

Graças a Deusa. 



*** 

         O jantar estava divino. A recepção também estava. Tudo na mais perfeita ordem. 

         Enquanto isso, no Castelo, Raízinho se esbaldava. Com uma fita métrica, media as rolas 

de cada escravo do reino para decidir quem o jantaria. Foi a maior alta da Hipogloss em 300 

anos. Ele mandou que acabassem com todo o estoque das farmácias brazileiras. Comia uva... e 

dava... lia um livro... e dava... jantava... e dava... estudava... e dava. Dava y dava. Parecia algo 

sem fim. 

         Seu pai demoraria a voltar. Sempre foi assim. Quando partia rumo a um lugar distante, 

voltava três dias depois. Embora o mundo seja das gays, elas não podem se desfrutar com 

qualquer um. Raízinho precisava tomar um cuidado ainda maior. As bobas da corte Dicesar e 

Ery Johnson estavam dispostas a contar tudo para Raí XIV e assim serem promovidas a 

cavaleiras reais. Dicesar entra em um dos aposentos de Raízinho e mostra um vídeo 

comprometedor dele transando com seu primo, Akinoscomi, do reino vizinho: 

         — Esse dia foi toper! – diz Raízinho, sem ter noção do perigo. 

         — Você sabe, queguido, o que que eu vou fazê com isso aqui? – diz Dicesar plena. 

         A realidade é que Dicesar sempre teve inveja de Raízinho. A família daquela poc gaga 

sempre quis o reino. Viveram a vida toda como amas do Estado. A gagueira persiste. De 

geração em geração só piora. Raízinho, abalada, já solta: 

         — Mostra pra papai e saiba do que eu sou capaz! – perigosa, perua. 

         — A senhoga vai ser expulsa do reino, trava. E a senhoga também sabe que seu 

papaizinho me adoga, tá? Quem que come o cu daquela velha soy yo! – manteve sua pose. 

         — Mas não ama mais do que a mim. Sabe pra que ele foi praquela província de bicha 

afetada? Porque ele se preocupa comigo. Quer que eu tenha um casamento digno! Você ele 

quer que continue servindo-o. – disse afrontando ainda mais. 

         Dicésar então solta uma grande gargalhada. Raízinho não entende. Então, ele explica: 

         — Só você ainda sabe, queguidinha. Mas a poc que vai se casar com a senhoga é uma 

poc mais poc que sua tataravó Raí I! – soltou, venenosa. 

         Um transe passou pela mente de Raízinho. Queria muito o reino para fazer o que ele 

desejava, a começar por expulsar Dicesar e Ery Johnson, mas aquela informação o deixou 

transtornado. Não gostaria de acreditar em Dicesar. Sai transtornada. Lembra que já tinha 

ouvido falar em Madame Sherekão. Importante feiticeira e cartomante da região. É então que 

vai até o estábulo, senta em Pimpão, seu cavalo, mas que, na verdade, agora se chama Pimpona, 

uma vez que fora descoberta a sua transexualidade. Pimpona se identifica como Poney e anda 

como tal. Senta em Pimpona e segue plena, cabelos aos vento. 



         Madame Sherekão está em sua casa. Faz a última oração antes de dormir: 

         — A previsão do tempo diz que o céu fechou. O poder da vitória vai curar a dor.  O 

temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fi/ 

         Intensas batidas na porta. Madame Sherekão se enfurece: 

         — A gente ora pra curar os maus pensamentos e o demônio vem e atenta! 

         Madame Sherekão, então, segue até a porta. Abre-a. Surpreende-se ao ver que quem 

está lá é Raízinho. Manda que entre. Ele entra. 

         Os dois ficam frente a frente. Ele, muito nervoso e cabisbaixo, tenta ergue sua cabeça 

e encará-la: 

         — Sabe o que é mãe Madame Big Shereka, eu tô muito preocupadah. Papai foi pra uma 

província no Sul. Lá só tem trava. Eu passei dias incríveis sem papai aqui e tô completamente 

afoguentada com primo Akinoscomi, mas ele vai trazer outra pessoa pra casar comigo. Aí 

Dicesar diz pra mim que é mais poc que eu. – iniciou o choro. 

         A Madame, então, olha para uma grande bola de cristal, a borra de café, cartas e búzios. 

Raí estranhou: 

         — Mas peraí... Pra que isso tudo? 

         — Pá dá sorte! – disse ela, fungando o nariz. 

         — Hum – disse, desanimada. 

         A Madame então começa a entrar em um transe. Até que começa a dizer: 

         — Uma nova era. Um novo momento. O que foi foi. O que tiver que ser será. O TV 

Xuxa vai voltar pra Globo/ 

         — É... Isso é pra mim? – disse Raízinho, sem entender. 

         — Ah, eu esqueci de resetar o da Xuxeta XIV! Agora, sim. O seu. Mudanças. Muitas 

mudanças. O mal paira pelo reino. É verdade. Seu pai quer casá-lo com a poc. Você precisa 

sair disso. Olha… As cartas não mentem. E elas me mostram um homem. Um homem rico, 

poderoso. Dom Ramon El Bigodon IX. Príncipe da Espanha. Futuro rei. Ele tem o maior 

pirocão do mundo. 28 cm. Imbatível. Você precisa de poder, Raí. Poder pra mostrar ao seu pai 

que pode recuperar o reino. - disse, muito parceira. 

 Enquanto isso, o rei Raí está prestes a volta para casa. Está no meio do caminho, quando 

bárbaros invadem a estrada com armas em forma de pênis. Uma intensa guerra de bate cabelo 

entre os cavaleiros reais e o os bárbaros ocorre, mas o rei acaba assassinado. As joias são 

levadas.  



 No dia seguinte, ocorre o triste velório do rei. Raízinho não queria ser insensível, mas 

claro que a morte do pai facilitaria seus planos. Ele se tornaria rei, sem mesmo precisar se casar 

com ninguém. Volta para sua casa, quando lá tem uma surpresa. Tanakão está a sua espera, 

com um papel em mãos. 

 — GATAAAAAAAN! Então é a senhora a bicha que vai me surrar de pinto, monah? - 

disse, toda afetada. 

 Raízinho já havia percebido. Era Tanakão, seu noivo prometido. Não sabia o que 

responder.  

  — Pois a partir de agora viveremos juntas e felizes, manah! A senhora vai ter que me 

comer de forma babadeirah. Farei a chuca babadeira também. Trouxe aqui a promessa de 

casamento assinada entre tu padre e mi padre. É o início de uma nova era. AIN! NÃO VEJO 

A HORA DE LEVAR PUERRA EN CUZITO! - diz, enquanto sai correndo. 

Raí fica transtornado. O mundo todo gira em sua cabeça.  

— NÃAAAAAAAAAAAAAAAO! - gritou e desmaiou. 

CONTINUA NO PRÓXIMO EPISÓDIO...  

 


