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NERA GAY? 

  

Tanakão, de início, tomou um susto, achando que era algum surto, mas passou pela sua 

cabeça que tudo não passava de uma fantasia sexual. 

 — Isso mesmo! Macho! Meu macho! — falou Tanakão, passando a mão pelas pernas 

de Raí. 

 — Me larga, mano! — gritou Raí, batendo na mão de Tanakão, que rapidamente soltou 

um grito. 

 — Ai, meu Deus! Chama os médicos! Fratura exposta! 

 — Que frescura é essa? 

 — Amor, eu sou sensível. 

 — Amor é o caramba! Meu nome é Raí. — repetiu ele, coçando o saco. 

 — Ih, tem alguma coisa estranha nisso aqui. 

 — Com certeza. Por que eu tô nesse lugar que mais parece um grande surto de viado? 

— continuou, olhando para os serviçais que o abanavam — E vocês? Quem são? 

 — Seu servo, vossa majestade. — respondeu um dos homens. 

 — Que merda de majestade é essa? 

 — Você deve ter esquecido, meu gostoso. Não sei o que houve, mas você é o próximo 

rei dos Estados Unidos do Brazil, Raí XV. 

 — E por que essa viadagem toda? 

 — Ué, porque todos aqui são gays. 

 — Eu não sou!  

 — É sim! Só deve ter se esquecido. Vamos fazer ele lembrar, rapazes. 

Tanakão começou a se despir, ficando completamente nu. E aí pode se ter a prova de que, na 

verdade, era Tanakinha. Raí logo tentou se levantar, mas um dos homens logo o segurou. 

 — Ô, você me larga! 



 — Nossa Senhora Pabllo Vittar X, ajude esta filha a voltar ao seu estado normal. — 

disse o homem, bem musculoso. 

 Nossa heroína (ou seria herói, agora?)  já não sabia mais o que fazer. Tanakinha se 

aproximava cada vez mais, virando sua bundinha, que remetia, certamente, a Cuca Beludo. Os 

homens gritavam, sem parar ‘‘Cura gay, cura gay’’. E eles vinham chegando, chegam. Raí, 

reparou, então, que cada serviçal tinha um nome tatuado em seu peito. 

 — Que nome são esses? — perguntou Raí. 

 — Esses são os nomes dos nossos primeiros familiares a fazer parte da nova monarquia. 

 Raí passou o olho pelas tatuagens e viu nomes como Ev, Dicésar, Prior, Shawn. Não 

fazia a mínima ideia de quem eram aquelas pessoas. Ele, então, num surto, deu uma bicuda em 

cheia no Cuca Beludo de Tanakinha, que soltou um berro. Raí aproveitou o grito, que chegou 

a quebrar as esculturas de pênis que decoravam o ambiente, para correr. 

 Raí saiu correndo pelo palácio tão rápido que ninguém percebeu. Em poucos minutos, 

ele estava pelas vielas do reino. Pelo caminho, muitas bandeiras de arco-íris, pessoas dos mais 

coloridos cabelos e roupas. Tudo parecia um pesadelo para ele, até que ele viu uma pequena 

casa toda preta, em meio a tudo colorido. Tratou de abrir a porta. 

 Entrando, se deparou com a bandeira do México e várias mulheres dentro. 

 — Ai, eu não tô maluco! Aqui tem mulher também! Amém! 

 Logo veio em sua direção uma mulher baixa, gordinha, cabelo batido, com a bandeira 

do México enrolada e com a mão dentro da calça, que perguntou: 

 — O que fazes aqui, majestade? 

 — De novo isso de majestade? Quem é você? 

 — Acosta. 

 — Que? Isso é o nome? 

 — Sobrenome. Mas o que queres aqui? 

 — É que...  

 Acosta ficou encarando Raí, que, surpreendentemente, tascou um beijo na boca da 

mulher. Revoltada, Acosta o empurrou com força, mas com tanta força que ele foi parar bem 

longe dali. Estava no meio do lixo. Ao seu lado, CDs de Taylor Swift, roteiros de algumas 

webnovelas e DVDs de programas da Record. Raí se levantou, devagar, e percebeu que, mais 

longe, os serviçais do palácio vinham correndo. Ele pulou fora da caçamba de lixo e continuou 

sua fuga. 

 Correu, correu e correu. Mas Raí foi pego por um serviçal magro, careca, com a 

tatuagem Peby. Dali até o castelo foi rapidinho. Chegando lá, Raí foi amarrado numa cadeira 



com formato de piroca. Ele não se parava de se mexer, até que viu uma grande sombra no chão. 

Ficou com medo, até que a pessoa se revelou. O homem, que pelo tamanho mais parecia uma 

criança, foi se aproximando de Raí: 

 — Então quer dizer que vossa majestade virou hétero? 

 — Quem é você? 

 — Se esqueceu de mim, majestade? Sou o chefe da guarda, Meio Metro. 

 — Olha, eu não faço ideia que merda é essa de reino de viado e sapatão. Eu sou Raí, 

sou macho! 

 — Mas não é possível!  

 — É sim! 

 — A população brasileira não vai aceitar uma coisa dessas. Imagina só se sai no blog 

da Cléo Dias: Presidente decide transformar Brazil em ditadura hétero.  

 Raí tentou ainda entender o que estava acontecendo, mas não foi possível. Meio Metro 

conversou, então, com Tanakinha, que avisou a Raí: 

 — Amor, me desculpa, mas não tem outra saída. Vamos ter que levar seu caso para júri 

popular. A população que decide tudo aqui. 

 — Que seja! — deu de ombros Raí. 

 Horas depois, lá estava ele, no centro da praça, amarrado a uma estátua gigante de 

piroca. Tanakinha aproximou-se dele e falou ao seu ouvido: 

 — Você tem certeza disso, meu macho? 

 — Sai pra lá, viado! 

 Chateadah, Tanakinha sentou-se na banca do juiz. Instrumentos musicais introduziram 

a cerimônia, com a entrada do juiz, um ser gordo, alto, com um cabelão cacheado, que logo se 

sentou. 

 — Boa tarde a todes! Eu, juiz Little Gomo, inicio este julgamento de vossa majestade 

Raí XV. Chegou a nossos ouvidos que o atual dono do trono dos Estados Unidos do Brazil 

mostrou-se completamente contrário à nossa ideologia e luta, fruto de anos de resistência. Vale 

lembrar de nosso ídolo, Raí I, que ajudou a fundar nosso reino. E agora temos um herdeiro seu 

com tais atitudes. 

 O povo, ensandecido, gritava xingamentos a Raí e jogava purpurina nele, que não 

parava de se mexer, muito incomodado, ainda preso. Continuou o juiz: 

 — Então, já que a voz do povo é a voz da Deusa Gaga, cabe à nossa população decidir 

o seu futuro. Raí XV vai ou não para a guilhotina? 

 Aí a população pirou de vez. Foi uma gritaria total. Juiz Little Gomo, então, interferiu: 



 — Assim não vamos resolver nada. Quem acha que Raí XV deverá ir para a guilhotina, 

fique de quatro agora. Quem discorda, permaneça em pé. 

 Imediatamente, praticamente todas as pessoas ficaram de quatro, inclusive Little Gomo, 

que anunciou: 

 — Guilhotina nele! 

 Raí enlouqueceu, começou a gritar, xingar o povo de tudo que é nome. Sobrou até pra 

Acosta. Os serviçais Peby e Ev encarregaram-se de levá-lo até a guilhotina.  

 — Ô, seus viados, me deixem ir embora desse inferno. — implorava Raí, mas ninguém 

deu bola. 

 Ev e Peby continuaram levando Raí até a guilhotina. No caminho, ouviu-se uma voz. 

 — Espere! Dejame hacer! 

 Raí olhou para trás e viu Don Ramon Del Bigodon, com sua mala pronta para viajar. 

Veio então um filme em sua cabeça e PÁ! Raí desmaiou novamente. 

 

CONTINUA NO PRÓXIMO EPISÓDIO...  

 


