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(Pabllo Vittar) 

“Flash, flash, flash, flash, flash, flash, pose 

Flash, flash, flash, flash, flash, flash, close 

Flash, flash, flash, flash, flash, flash, pose 

Flash, flash, flash, flash, flash, flash, close” 

Tapete vermelho estendido. De repente, uma limusine cor de rosa para ali. Todos os              
fotógrafos viram-se para o veículo e começam a disparar uma chuva de flashes. As pessoas               
gritam histericamente. E surge a poc das pocs, a diva da lacracion, a queen da fechação. 

 Yo, Raí! A mais amada, a mais goxxxtosa e, agora, a mais FAMOSAH! 

Raí faz caras e bocas no tapete vermelho para as câmeras e público, quando, de repente, a                 
besha é atingida por um tiro no C*, quer dizer, nos glúteos. 

- Ai, mores, estão impactadax? Imagina eu! Mas quer saber como aconteceu esse babadoh e               
quem foi a invejosa que tentou me tombar? Vai ter que acompanhar a season inteira, porque                
eu não sou Anira, mas colecionei brigas e inimig4s nos últimos meses. 

Alguns meses antes... 

Ai, mores, após saber que a Netflix queria fazer um doc de my life eu fui correndo para a sala                    
igual uma gazelinha no cio atrás de mach0. Papai e mamãe ficaram mais chocadox que a Ana                 
Furtado perguntando pra mulher se eram só 3 reais. 

- 3 reais? 
- 3 reais! 

Hilário kkkk... Enfim, voltando...  

- Mas que viadice é essa, Raí? - Esbravejou daddy  
- Pai... Isso o quê? - Respondi com o cool mais gelado que o continente antártico 
- Esses trejeitos de pervertido. Coisa abominável... - Disse mi madre 

Ai, encheram tanto meu saco que eu fiquei virada na Vera Verão e falei: 

- ÊÊÊÊPAAAAAA!!!! - Exclamei bem fechativa 
- Raí/ 
- Sou viado, sim! Besha, sim! Então vamo parar de homofobia, porque o filhote de vocês de                 
semelhante a palavra macho só conhece machucado quando dar, como diz a Pabllo Grittar,              
quer dizer, Vittar, a bunda. 



Ai, saí do armário, mores! Saí, não, desfilei! Foi um chororô... Show de homofobia, até               
ameaçaram me deserdar e enxotar pra fora de casa... Mas, no final, aqui estoy. Belíssima, de                
perna lindas, raspadas e sedosas para o ar. 

Os dias foram passando e nada de novo acontecia na minha vida, nenhum macho à vista.                
Ninguém para regar minha “rosa botão”. Não aguentava mais. Fui pro aplicativo e pesquisei,              
dei like em algumas rolas, outras só queria não ter visto mesmo, até que encontrei o seguinte                 
perfil: “Hétero curioso 28cm: pirocudo, sacudo, putão e masoquista. Não beijo, porque isso é              
coisa de viado, mas adoro judiar de uma putinha”. 

Nem preciso dizer que fiquei on fire, né? Demos match e marcamos em um motel. Chegando                
lá, o boy não era nada do que disse. Na verdade, o pênis tinha 8cm, uma criança de 3 meses                    
tinha mais saco que ele, a gay não sabia nem fazer uma chupetinha, quem dirá usar chicote.                 
Será que eu posso denunciar no PROFODA? Não conhecem, amadahs? É o Programa de              
Proteção da Boa Foda. Infelizmente, já tive que prestar algumas queixas por propaganda de              
pau enganoso e foda malfeita.  

Ao sair do motel o carro que eu e o dito “hétero” estávamos foi cercado por uma chuva de                   
paparazzis e fãs meus. E como sou poc de elite, mas do povão, desci para abraçar, apertar e                  
arranhar meu público, de preferência, os machos. 

No dia seguinte.... 

Acordei com meu rosto estampado em todos os jornais e sites de fofoca alarmando que eu                
estava com um homem casado saindo de um motel. Ai, me senti personagem de alguma               
música da Marília Mendonça que conta o ponto de vista da amante. Fiquei destroçada, porque               
eu pego tudo... Quase tudo... Menos macho casado, animal e mulher, porque quem gosta de               
ostra é catador de molusco. 

Logo em seguida a Netflix me liga dizendo o seguinte: 

- Raí, sinto muito, mas vamos ter que cancelar sua série com a gente. 
- Por quê? – quis saber. 
- O atual presidente da república mandou cancelar a captação de recursos para projetos              
audiovisual... 

A poc ficou explicando, explicando... Num primeiro momento, fiquei desolada, pois era meu             
sonho ter minha série na Netflix, mas aí lembrei que aquela empresa destinada a falência já                
não era grande coisa e que a onda do momento mesmo era a MEGAOD, maior serviço de                 
streaming, o mais babadeiro. Se eu ia desistir de ter minha série por causa de um lunático                 
encubado que tem tesão nas gays? Mas é claro que não, beloved! 

No mesmo dia peguei um voo, na base da permuta, claro, e #partiuBrasília! Chegando lá fui                
direto para o Palácio da Alvorada, casa da nossa chac0ta presidencial. Não queriam deixar eu               
entrar, mas o que umas mamadinhas nos seguranças não faz não é mesmo? Hmm kkkk...  

Entrei. Esperei, esperei... E nada do bolsa de cocô. Quando eu tava para ir embora, eis que                 
surge a 3° hija de B17, a incestuosa, que é putinha dos militares e doido para que o porte de                    



armas seja liberado para ele possa brincar com seu cool de roleta-russa sem medo de ser presa                 
pelo porte, medo mesmo só o de morrer. Kkkkkkk... 

- Tá tudo bem – perguntou Dudu, atencioso 
- Tá. Tô esperando nosso amado e patriótico presidente. Viva Lula Livre! Quer dizer, tiro de                
fuzil nas gays esquerdopatas. Gay só as chaverinho de hétero de extrema direita! Amém, AI5!               
- Contornei já doida para... 

Enfim... Ele chegou, ficou me encarando com aquele olhar de viado promiscuo devorador que              
ele tem. Ele apalpou as bolas e eu já entendi o sinal do acasalamento. Fui pra cima lyndaaaa.                  
Começamos a trepação ali mesmo. Ficamos nuazinhas em pelo. Era mão aqui, mão ali...              
Dedo acolá, dentro dali... Lambeção... Ficamos mó tempão nisso quando eu perguntei:  

- Quando meu bumbum vai ser metralhado por esse AK-47 que você tem no meio das suas                 
pernas, meu milico sanguinário? - perguntei cheia de tesão. 
- Ou, peraí... Você que vai me comer primeiro! Na verdade, eu nem como, sou vegano.  
- Hã? 
- Eu não como carne, sou apenas presa. Agora aqui, vai. – Disse ele já de quatro. 
- MAS É NUNCA, MINHA FILHA! - Falei puta! 
- Mas por quê? Você é tão, tão... 
- Gostosa! Sim, sou! Mas eu sou passiva! Passivíssima! Passivérrima! E você também é! 

Ai, manax, eu e ele nos encaramos frustradas, porque a gente queria copular, mas nenhuma 
queria furar... Quando, de repente, ele olhou pra mim de forma romântica e carinhosa, tocou 
meus olhos e falou: 

- Eu já tenho a solução. 
- Qual? - respondi. 
- O Trump vai nos ajudar. 
- Quê? Como assim? Tá surtada, minha filha? 
- Trump, o vibrador do meu pai. Eu uso em você e você usa em mim. Ok? 

Ai, amadas, eu nem queria fazer isso. Onde já se viu, uma menina como eu ter que passar por 
uma coisa dessas, mas eu tava tão na seca e com tesão naquele macho com cara de sujo que 
cedi. 

- Vou lá buscar – Disse ele com um largo sorriso e em seguida me dando um beijo 
molhadinho. 

Com o Trump em mãos, começamos... Primeiro ele usou em mim. GENTEEEEEEEEEE... E 
não é que o Trump é babado? Me levou à loucura. Urrei horrores. Depois foi minha vez de 
usar em Dudu. Gente, que viada larga, meu pai! O Trump entrou pela America Latina dele 
sem nenhuma resistência, acho que o muro que ele disse que ia instalar já tinha caído. 

Como Dudu berrava. Berrava. Chamava pelo Ustra, dizia que era cadelinha do Hitler... No 
auge do prazer, chegou a dizer: “Oi, oi, tô dando meu cool a você, meu Lulindo! Oi, oi, tô 
gozano, tô gozano, seu petralha safado!”. 



E no exato momento que ele diz isso, surge o bolsa de cocô na sala, com vários ministros, 
assessores e parlamentares e berra loucamente: 

- MAS QUE MERDA É ESSA AQUI NA MINHA SALA, DUDUZINHO?  

Eu e Dudu ficamos impactadax. Totalmente sem ação.  

Continua... 


