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- Olá, como vai? 
- Eu vou indo.  
- Tudo bem? 
- Tudo bem... 
- Tantos anos, né? 
- É... 
- Você continua bonita... 
- É? 
- E com o corpo sempre lindo... 
- .......... 
-  Quanto tempo, pois é quanto 
tempo... 
- ...E...? 
- ...E que apesar do tempo, 
tenho tido notícias de você. 
- É? De quem? 
- Da rapaziada. Das meninas. 
- É? Quais?  
- O pessoal de Camboriú. Você 
não vai mais lá? 
- Não. 
- É por causa da nova situação? 
- Que situação? 
- Ah! Você sabe.... 
- O que? 
- Essa situação de que você não 
gosta mais de homem... 
- Homem que nem você não 
gosto mesmo. 
- Como assim? 
- É a alma dos nossos negócios... 

 

- Nosso negócio agora é mulher, o seu é o 
mesmo que o meu. Certo? 
- Não. 
- Então qual é? 
- Meu negócio é caráter, o seu é a falta dele. 
Essa é a alma dos nossos negócios.  
- Besteira, precisamos nos ver por aí. 
Quando é que você telefona? 
- Espere sentado. 
- Olha, eu não tenho preconceito com mulher 
lésbica. 
- Mas eu tenho preconceito com nazista. 
- Como assim? Nazista eu? 
- Nazista, cínico, sem caráter e sem vergonha 
na cara. Eu também tenho notícias de você. 
Inclusive das coisas que você andou falando 
de mim na sua rede de fakenews. 
- Quando foi isso? 
- Me foge à lembrança, mas nem liguei. Você 
na sua rede fake fala coisas muito piores.  
- O que, por exemplo? 
- Defende o genocídio de indígenas, as 
rachadinhas do clã bolsonaro, as motociatas 
de machos alfa que nem você, a destruição da 
Amazonia, o garimpo ilegal, a perseguição 
de pesquisadores e professores, o desmonte 
das instituições de cultura e o pior, acha 
como seu mito, que a morte na pandemia foi 
mimimi. Como se não bastasse, agora quer 
impedir que as crianças sejam vacinadas. 
Você não é só mau caráter, é um bandido 
genocida como seu chefe.   

 

- Você ‘tá me ofendendo. Se fosse um 
homem eu te enfiava a porrada. Não 
sabia que você além de sapatona tinha 
virado comunista. E ainda por cima 
defende ladrão. Cadelinha... 
- Você tem razão, precisamos nos ver 
por aí, de preferência na delegacia. 
Vocês machistas violentos são leão 
com as mulheres e gatinhos miau-
miau com seus amigos marombados 
da academia. Covarde.  
- Para de me ofender, já avisei. 
- A hora de vocês vai chegar. E não 
adianta ficar comprando armas, que 
eu sei que você anda metido com esse 
negócio de clube de tiro e venda de 
armas.  
- Quem te falou isso? 
- Não posso falar porque você vai 
saber em breve o que está rolando por 
aí a seu respeito, se é que você já não 
sabe.  
- Está me ameaçando? 
- Não porque o meu mundo não é o seu 
da bandidagem. 
- Olha, em respeito ao fato de que eu 
já te comi, vou sumir na poeira das 
ruas...  
- OK, pra semana, prometo, talvez nos 
vejamos... Quem sabe? ■ ■ ■ 
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