
  

Fiquei uns segundos ainda esperando a desgraçada da Tidinha cômoda aparecer e 

falar que tudo não passava de uma pegadinha do Sílvio Santos. Mas infelizmente não 

aconteceu. Se bem que é felizmente, né? Não ia aguentar olhar pra cara daquele velho 

estranho. Enfim, eu sou muita indecisa, né, aí não sabia o que fazer. Olhei para as portas 

e fiz uni, duni, tê. Deu a primeira porta, P, de Plínio. Aí fiquei bem puta. Logo Plínio? 

Aquele cachorro que parece um camelo e ainda por cima já tentou me morder?! Na-na-

ni-na-não! Fui na C mesmo, de Caldo Knor, mas também podia ser de várias outras 

coisitas que amo. Vocês já pensaram bobagem, né? Tô falando de chá, ué. 

Continuando... assim que entrei, olhei pros lados e percebi que aquele ambiental 

era um pouco familiar. Vocês não vão acreditar, beshas! Eu tava no cenário da Família 

Dinossauros. Só que tinham umas coisas meio estranhas. Nas pedras tinham vários 

cartazes de ‘‘Procura-se’’. E adivinhem quem tava sendo procurada? A Marina Silva. 

Quer dizer, a Vovó Zilda. Ainda meio tonta, como se tivesse acabado de sair de uma noite 

quente com meu bofe imperial, fui andando até a casa da família. E lá dentro, mais 

surpresas! Eles não eram exatamente como no desenho. 

Os dinossauros me lembravam outras pessoas. Quando eu vi o Baby, na hora 

lembrei de uma ilha de mistérios que eu fui uma vez... E o Dino, gente?! O Dino era a 

cara do Alexandre Frota. Pensei até, por um rápido momento, que o Dino Frota poderia 

ter alguns atributos interessantes, mas fiquei horrorizada com outra coisa que vi. A Fran, 

do desenho, tava a cara da Regina Duarte. Só podia ser um show de horrores aquilo. 

Morrendo de medo de aparecer mais alguma criatura bizarra, meti o pé daquele hospício 

rapidinho, só não mais rápido da vez que eu marquei com um boy no motel e quando 

cheguei lá era o Jonas do BBB12. Não ia aguentar, né, meninas. 

Fiquei andando por ali, em busca de algo que fosse menos estranho que aquela 

família. Aí vi uma placa apontando pra um lado escrito ‘‘BBBedrock’’. Como minha 

memória é das boas, lembrei que Bedrock era a cidade do desenho dos Flintstones. Mas 

que raio era aquele BB antes? Pensei que podiam ser só BBBs. Achei uma ótima 

oportunidade, porque ia explorar a criançada pra satisfazer minhas vontades, até porque 

eu seria a mais velha ali.  

Andei, andei e nada de chegar. Tava me sentindo nas cenas do deserto de ‘‘O 

Clone’’. Só faltava um Lucas pra mim. Ain, tava doida por um macho. Meu bofe que me 

perdoe, mas era um boy da pré-história seria tudoh pro meu currículo de piranhagem. 

Finalmente avistei algumas casinhas, uma coisa bem cafoninha. Mas já era alguma coisa. 

Pelo menos deviam ser humanos e não aqueles dinossauros misturados com gente maluca. 

Me aproximei de uma das casinhas e vi, de costas, um homem. Pela roupa laranja, parecia 

o Fred do desenho. Só que quando ele virou, veio o susto. Era o Nego Di, manas! O susto 

foi tão grande que acabei gritando: 

– Que isso, meu Deus?! 



Ele logo percebeu, mas não falou nada. Fiquei assustada, né. Vai que ele vem 

mexer com o meu psicológico. Mas não! Foi pior do que isso. Nego Di Flintstone 

começou a fazer uma dancinha com um pedaço de madeira que mais parecia um super 

vibrador. Achando que tava me seduzindo, ainda soltou: 

– Planta faz isso? 

– Claro que não! Se enxerga, meu filho. Que coisa idiota! – tive que falar, né. 

Homem sem noção... 

– Me respeita, ô, que eu sou humorista. 

Aí, gente, não consegui me segurar. Dei uma gargalhada mesmo. O projeto de 

Fred Flintstone logo virou a cara pra mim e eu pude continuar andando, até porque 

daquele ali eu queria era distância. Fui andando até que percebi que tinha alguém 

gemendo. Parecia que tava cagando. Uma coisa horrível. Fui me aproximando de uma 

das casas e vi o Barney, que, na verdade, era o Rodolffo, cantando. 

– Enquanto o som dos bicho toca, cê dá o seu botão na bandeja. Eu quero, cê 

peleja, eu quero, cê pelejaaaa. – cantava essa aberração. 

Já cheguei empurrando a porta, irritada. Aquela desgraçada da Tidinha me obriga 

a ir pra esse porcaria de lugar e ainda por cima tenho que conviver com essa gente?! Ah, 

mas fiquei muito puta. E nem disfarcei pro Rodolffo não. 

– Ô, cantorzinho, que palhaçada é essa de dar o botão na bandeja? – cheguei eu, 

toda empoderada. 

– Quem é você? 

– Como assim não me conhece? Eu sou a Vossa Alteza. 

– Desculpe. É que eu tô meio por fora dessas criaturas gays, sabe? 

– O que que cê disse? 

– Criaturas gays, ué. 

– Ah, mas você vai ver o que é criatura gay! 

Não peguei madeira, osso nem nada. Fui com a mãozona aberta mesmo. O MC 

Um Hit Só logo se virou, fazendo aquele draminha de novela das nove. E eu, plena, logo 

saí daquele muquifo. 

Do lado de fora, vi o Dino. Não o Dino Frota. O Dino dos Flintstones mesmo, 

aquele roxo. Esse pelo menos não lembrava, aparentemente, nenhum ex-BBB. Cheguei 

perto dele pra fazer um carinho. Vai que ele me ajudava com alguma coisa. E ele soltou 

logo: 

– Joga y joga! 

Meninas, fiquei apavorada. Não restava uma pessoa decente naquele lugar. Mais 

uma vez, tive que sair andando, em busca de alguém com, no mínimo, uma cara de 

dignidade, como diria a Mayara do BBB17. Tá bom, gente, eu sei que ninguém lembra 



direito dessa mulher, mas, continuando, eu precisava arrumar alguma coisa que você no 

mínimo ok ali. 

Fiquei logo toda alegrinha quando vi uma mulher. Geralmente as mulheres logo 

viram minhas amigas. E essa se parecia com a Betty, a esposa do Fred, né. Ela, de costas, 

tinha um cabelo escuro, então achei até normal. Me aproximei e encostei no ombro dela, 

todo ensebado (ecaaaaaaa!!!). E não é a louca deu um berro?! E quando ela se virou, eu 

dei outro. Era a Ivy! Aí que eu, finalmente, conectei as coisas. O nome BBBedrock era 

porque esse fim de mundo era só de ex-BBB. Mas pelo menos não tava conversando com 

a Conká. Decidi aproveitar que a Ivy era boca de sacola pra poder me explicar melhor as 

coisas. 

– Menina, que lugar é esse aqui? Não tô entendendo nada. – perguntei, toda 

sorridente, parecendo que tava fazendo propaganda pra Colgate. 

– Então, Thiago, meu voto hoje é no Babu. – respondeu a Ivy. 

– Não, mulher! Não sou o Thiago não. Eu quero saber que raio de lugar é esse e 

como vocês vieram parar aqui. Dá pra me explicar? 

– Foi o Babu.  

– O Babu? Ele que colocou vocês aqui, foi? 

– Ai, eu não queria de jeito nenhum, mas vai ser o Babu hoje. – respondeu a 

sonsa, que nem a Naomi de ‘‘Morde e Assopra’’. 

– MINHA FILHA! ESQUECE O BABU! – fiquei transtornada logo. – Me fala 

por que esse povo tá aqui, o que vocês fazem nessa merda... 

– Eu vou ter que vetar o Babu, infelizmente. 

Eu não aguentei, gente. Tive que partir pra agressão de novo. Dei um tabefe bem 

ardido na Ivy, aí finalmente ela se calou. Mas me digam, eu não tô errada não, né? E se 

tiver, por favor, passem aquele paninho pra mim, porque... sério... 

Percebendo que aquilo ali parecia mais uma rua sem saída, decidi voltar pra onde 

eu tinha entrado, até que percebi uma outra mulher. Ela tava de cabelo preso, meio loiro, 

e um vestido branco. Ah, era a Wilma, pensei logo. Cheguei perto dela e me deparei com 

a Sarah, com a cara do Bolsonaro estampando seu vestido e umas pinturas no rosto.  

– Oi, querido! Tudo bem? – perguntou ela, toda simpática. 

– Tudo sim. Será que você pode me ajudar a sair daqui? Eu preciso voltar pra 

minha vida. 

– Olha, nunca vi ninguém voltando não, hein. 

– Não? Como assim? – fiquei logo desesperada. 

– Na verdade, tem uma maneira de voltar pras portas, mas ninguém nunca teve 

coragem de fazer isso. 

– E que maneira é essa? 



– Você vai precisar passar uma noite com o Victor. 

– Que Victor? Victor Abou? 

– Não. Victor Hugo, do BBB. Não viu que aqui só tem ex-BBB? 

– Ah, não! Victor Hugo do BBB20? 

– Ele mesmo. – confirmou Sarah, rindo, toda sádica. 

Sério, gente, eu já tava estressadíssima. Fiquei ainda mais. Depois de tudo que 

passei, ainda teria que me deitar com Victor Hugo? Não podia ser verdade. Aí veio uma 

grande dúvida: me contentava em morar ali mesmo, com aquele povo, ou passava por 

essa noite de terror pra poder conhecer as outras respostas? Dúvida cruel. 

CONTINUA... 

 


