
 

 Curuzes! Decaí, mermão! Em pensar em que em tempos não tão distantes, estava 

euzita me acabando de chorar na pica do Sutão. Madame Sherekão me disse que dias 

difíceis viriam, mas também não falou nada de aturar fedor, não. 

 Victor Hugo tava pronta e preparada. Achei estranho, né? Nera assexual? A besha 

olhou dentro dos meus olhos, com aquele olhar de “quem come quem” e eu logo disse: 

 — Ó, já aviso que não tenho vocação pra cu! 

 Fiz a fina, metida garota. Victor Hugo cabisbaixo. Eu não sei o que surpreende 

mais: o fato de eu estar me sujeitando a isso pra ir embora desse lugar ou esse garoto 

achar que eu comeria o rabo ensebado dele. 

 Como quem toma dipirona pura sem água, enfrentei o rojão e baguncei a divisãwn. 

Foi quando beijei o pescoço dele e aí fizemos sexo. Foram os 3 minutos mais longos da 

minha vida. Ao fim, ele veio logo dizendo: 

 — Foi bom pra você? 

 E eu: 

 — Bom motivo pra eu me jogar na frente de um dinossauro rex, isso sim! 

 De forma mágica, fui transportada daquele lugar. Pensei que fosse, finalmente, 

encontrar a paz e voltar para minha casinhah. Engano meu. Acordei na agência de Fany 

Richards. Isso mesmo, era só o que me faltava: virar garota de book rosa, né? 

 Primeiro que quem me atendeu foi logo Visky. Não tinha como eu não acordar 

daquele transe inicial. Ele veio logo gritando: 

 — 

AMADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOHHHHHHH WAAAAAAAAAAAAAARRRRRR, MADAME MINHA! 

 Sem brincadeira, parecia que eu tava ouvindo a escola de samba da São Clemente. 

Gente, uma orgia só. No canto dali, tinha Walcyr Carrasco, o autor da novela, dando um 

mamadão feroz em Mauro Mendonça Filho. Quando ele me viu, logo gritou: 

 — ACHEI!!!!! ACHEI A NOVA GAROTA DA SEGUNDA TEMPORADA DE 

VERDADES SECRETAS!! 

 Me fingi de desentendida, né? Mas ele continuou: 

 — A novela vai ter uma continuaçãwn inédita, querido. E eu quero você como a 

modelo Cadelangel. É uma jovem que quer ser a Angel. O que acha? 

 Taí. Talvez não tenha sido má ideia cair aqui.  



*** 

 Estava eu, toda trabalhada na maquiagem, quando aparece ninguém mais, 

ninguém menos que Gregory Afrontosa. Acredita que a bicha tava acusando Visky de ter 

convidado ela para o mesmo papel. Logo levantei, bem pomposa: 

 — Tá falando o que, franga? 

 Ela não deixou por menos: 

 — Ele me ra, ele me ro, ele me prometeu o papel, sim! Que eu tenho como provar! 

 — E mudei de ideia, docinho. Eu, hein. E sai fora! Sai fora que a dona Poc precisa 

descansar para mais tarde! 

 Neste momento, Gregory tentou ir para cima de mim, quando Visky logo impediu. 

A besha tava transtornada, gente. Nem parecia a sorridente do instagram. 

 Eu sabia que existia algum programa para fazer a noite. Imaginei que seria o 

momento perfeito para encontrar meu Rajgray. Me preparei. Fiz umas dez chucas no dia. 

Periga ter perdido meu útero até, mas tudo bem. Vale tudo pelo gostosãwn. 

 Logo escureceu. Fiz algumas cenas e fui bem avaliada pela equipe da novela. 

Ainda faltavam alguns retoques, mas isso eu conseguiria com o tempo. Então fui marcada 

para um encontro. Nenhuma surpresa. Quando cheguei, vi exatamente Rajgray. O homem 

tava uma delícia, mas acabou me dispensando. Disse que tinha outra pessoa já marcada. 

Quando eu olhei para trás, menina. Quem tava? GIL DO VIGOOOR! 

 Eu não sabia se eu pintava com a Gil ou se eu pedia autógrafo. Gil representou a 

classe, viado. Mas aí a representar e roubar meu macho, ela que se enxergue.  

 — Ô, minha filha! Não é porque cê foi pra BBB que cê tem que ficar distribuindo 

cuzin e impedindo trabalho alheio, não? 

 — EU FICO INDIGNADO qéssas coisas. Tô aqui porque eu mereço, viu, minha 

filha. Ninguém aguenta conviver com Fiuk muito tempo, sem poder ter um macho pra 

chamar de seu. Pra regozijar.  

 Respondi abusada: 

 — Vai regozijar na sua casa! Raj é meu! 

 Até que Raj respondeu: 

 — A verdade é que eu sou... 

 Ficamos olhando. Parecia uma transformação de butterfly, até que Raj disse: 

 — Eu sou Policial disfarçado de Raj! 

 Era a polícia investigando as prostituições ilegais. Tava eu e a Gil. Um escândalo 

na TV surgiria, obviamente. A Gil tremendo toda. Começou a gritar e tudo, menina. Um 

verdadeiro caos. Foi então, que a única solução que achamos foi... 



 MATAR RAJ! 

CONTINUA... 


