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Manax, eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu e Dudu peladas. Aliás, que baita                
Floresta Amazônica ele tem. Essa ainda não foi desmatada. Voltando, nós duas brincando             
com o Trump e vários velhotes nos olhando com um olhar de dar medo. Fiquei congelada,                
bem Avenida Brasil mesmo. Dudu saiu de cima da mesa, onde estava recebendo o Trump e                
eu logo me tapei com umas pastas. Então o bolsa de cocô se aproximou da gente. Não tava                  
entendendo nada. Quase me cagando de medo achando que ia apanhar. Ele continuou se              
aproximando e viu o Trump caído no chão. 

- Que patifaria é essa aqui? - gritou o bolsa. 

- Ai, papaizinho, não é nada não. - tentou inventar Duduzinha, pisando em cima do vibrador. 

- Duduzinho, meu número 3, tire esse pé daí. 

- Não tem nada. 

- TIRA! 

Dudu, obediente (em vários sentidos, uii), tirou seu pezinho de princesa e o bolsa de bosta                
finalmente viu seu vibrador no chão, bem sujinho (afinal, o túnel de Dudu tava cheio de mata                 
ciliar).  

- O que o meu Trump tá fazendo aqui? 

- Nada não, papai.  

- CANALHAS! PATIFES! 

- Não é o que você tá pensando. 

- Você já se esqueceu do que eu falei sobre essa patifaria? 

Eu, então, resolvi arriscar: 

- Que não pode golden shower. 

- Cala a boca você aí. E não, não é isso. - gritou o bolsa. 

- Não sei, papai. 

- A regra número 1 é não usar o Trump em hipótese alguma. Se esqueceu? 

- Sim. Desculpe. - falou a Dudu, toda cabisbaixa, bem mocinha arrependida. 



- Pois então. Vai ter castigo.  

Ah, meu amor, nessa hora, eu logo fiquei nervosah, porque podia sobrar pra mim, né. Olhei                
pra trás e, na mesinha, tinha um modelo 3D da Terra plana, tipo um globo terrestre, mas no                  
caso não era um globo, né. Taquei o negócio pesado na cabeça do patriarca doidão e ele                 
POFT no chão. Dudu fez a egípcia, paradinha. Os assessores e lambedores de saco do bolsa                
de cocô foram pra cima dele pra ver se tava tudo bem. Aproveitei o momento e rapidamente                 
sai correndo pelos corredores. Não vou entrar em muitos detalhes, afinal não foi um momento               
muito bom, mas, temendo virar escândalo nas revistas por esse país, quis sair o quanto antes                
dali. Entrei numa das portas do corredor gigantesco, achando que era a saída e fiquei               
abismada com o que eu encontrei lá. Primeiro que era uma sala enorme, colorida. Parecia sala                
de museu. Várias mesas com objetos e coisas na parede. Na primeira mesa tinha uma               
mamadeira de piroca. Até peguei a mamadeira pra mamar, mas vi que o bico tava sujo.                
Parecia booosta. Passaram o cheque na mamadeira, gente. Eca! Chuca serve pra isso. Aliás,              
quem se lembra da minha história do chuveirinho preso no cool? Enfim, melhor voltar pra               
história atual. 

Na segunda mesinha, tinha uma caixa tipo de primeiros socorros, escrito ‘‘KIT GAY’’. Eu,              
gayzíssima, louca por novidades, abri sedenta a caixinha e tinha várias coisinhas. De             
roupinhas coloridas à bandeira gay. Coloquei as roupas pra não sair pelo prédio nua, né?               
Embalada a vácuo com umas roupinhas de tamanho infantil, segui pela mini exposição. Em              
outra mesa, tinha uma jarra, tipo essas de suco, bem bonita, cheia de cristal, mas sabe o que                  
tinha lá dentro? Xixi. Sim. M-I-J-O. E na plaquinha: ‘‘GOLDEN SHOWER’’. Gentem, eu             
fiquei com uma mistura de chocatrícia com enojadíssima. De quem será que é esse pipi?               
Como dizia aquela bicha da novela, curuzes. 

Atrás da mesa do golden shower, tinha um armário bem grande. Preto, baphooo. Queria ter               
um desse lá em casa. Abri, com certo medo, né? Duvido alguém acertar o que tinha lá dentro.                  
Segundos de tensão para vocês tentarem adivinhar… 

Acho melhor eu revelar logo, né. Amaygas, tinha uma coleção de vibradores. Trump não              
estava sozinho. E eles eram coloridos, com o rosto da pessoa desenhado. Tinham vaaaaarios.              
Do ator pornô que virou deputado até ministros do governo. Um desses de ministro por sinal,                
era bem pequenininho… Tinha também um grandão escrito assim: “primão”. Usei a caixa do              
kit gay para colocar alguns dos brinquedinhos. Afinal, de graça eu levo mesmo. Tava bem               
plena fazendo a limpa nos vibradores (os melhores, obviamente) até que chegou o irmão n°2               
de Dudu. Tava ele com uma perucona lisa e uma roupinha de fada. Não sei se era cosplayer                  
ou o que era direito aquilo, mas tava bem mulher.  

- Quem é você, poc? - perguntou a esquisitinha. 

- Eu? - fingi demência pra ganhar um tempo pra pensar. 

- Tem mais alguém aqui? 



- Você, amore. 

- Fala logo. Qual teu nome? 

- É… Lohane… Lohane Vêkanandre. 

- PERA AÍ! Você é a Lohane Vêkanandre Smith Bueno de HA HA HA de Raio Laser bala de                   
Icekiss? 

- A própria, amor. Em purpurina e osso 

- Nossa. Mas tá tão diferente. 

- É a fama, né. Tô mais conservada. 

- Mas pera aí. O que você tá fazendo com esses vibradores? 

- Dando uma olhadinha. 

- VOCÊ TÁ É ROUBANDO! 

- MENTIRA! 

- Devolve isso, bicha ladra. 

Com a esquisita de fadinha vindo pra cima de mim, tive que agir rápido. Peguei a jarra do                  
mijo desconhecido e taquei nela. Levando meu kit (até porque não ia passar por essas coisas e                 
sair com as mãos abanando), saí novamente correndo pelos corredores. Na hora da saída, me               
misturei num grupo de uma escola que estava conhecendo o Palácio da Alvorada e vazei. Até                
troquei telefone com uns meninos e dei tchauzinho pros seguranças que eu tinha dado uma               
mamadinha pra entrar. Todos muito simpáticos e bem equipados. Obrigado, presidente, pelos            
mimos. 

Mais tarde, fui numa festinha desses alunos do colégio particular. Foi babado. Fizeram o que               
o Dudu AK47 não tinha feito. Ok que um lá parecia uma lapiseira de tão fininho, mas um                  
repetente, bem cara de safado, tava mais pra cola bastão, daquelas tamanho gigante. E no               
final ainda tinha cola líquida. rs. Ai, foi tão bom…  

Depois dessa noite bem escolar e louca, tinha que fazer algo pra conseguir minha série               
documental. O bolsa de cocô cortou os recursos e a Netflix não podia fazer. Mas nada                
impedia que alguém me patrocinasse. E como Brasília é a terra dos poderosos, decidi              
aproveitar. Precisava de um sugar daddy decidido a me bancar. Tava só aquela música antiga:               
‘‘My lips like sugar, my lips like sugar…’’ Enfim, entrei num desses aplicativos de sugar               
babies e encontrei um daddy bem saradão, 60 anos, todo tatuado, carecão. Marquei um              
encontro na mesma hora.  



O daddy me levou prum restaurante caríssimo, nem lembro direito onde que fica, mas era um                
lugar luxuosíssimo. Amei. Conversa vai, conversa vem, descobri que o daddy Cláudio é dono              
de uma produtora de filmes. Santo aplicativo! Foi certeiro.  

- Então, Clau, você tá disposto a fazer o documentário da minha vida? 

- Pera. Você quer um documentário? 

- É. Não tinha ficado claro? 

- Ah, Raizinho, achei que você tinha me entendido. Minha produtora é de filmes adultos... 

- YUKE? - dei uma de Pabllo Grittar na hora. 

- Pornô. 

- Meu amor, eu sei o que é filme adulto. 

- Mas não era isso que você queria? 

- Eu não vou fazer filme pornô nenhum. Tá maluco? 

Rodei a baiana e vazei daquele lugar. Tive que andar demais até chegar num lugar onde                
passava ônibus. Me senti uma daquelas pessoas que fazem peregrinação. #Sofro. Mas não             
desisti do meu sonho. Resolvi então ir atrás da atual produtora do momento: MEGAOD.              
Liguei pro escritório deles, foram super acessíveis e marquei uma reunião com a cúpula. 

 

Dois dias depois… 

Finalmente chegou o dia da reunião com o povo da MEGAOD. Botei uma roupa baphorê.               
Uma blusa azul, terninho preto e calça azul também. Ansiosíssima. Entrei no prédio, bem              
moderno, com uns tons pretos, tudo chique. Esperei um pouquinho e logo fui chamada pra               
sala de reuniões. Fui, tremendo toda, mas cheia de esperanças. Chegou minha hora, morex. 

 

Continua... 

 

 


