
 
 

Autoria não assumida 

 

Viado que é viado adora usar camiseta baby-look by Dolce&Gabbana, não 

importa o frio que esteja fazendo. Viado que é viado adora canapés, patês de 

ervas finas ou qualquer coisa de nome francês pronunciável com o auxílio de 

todos os biquinhos possíveis. Viado que é viado, embora adore comer suflê, 

prefere, por razões óbvias, ser o suflê. Viado que é viado – de agora em 

diante chamado VQEV – não deixa seu homem mostrar os bíceps para 

ninguém, nem mesmo na praia. VQEV adora se mostrar. Se está numa boate, 

por exemplo, contabiliza o tempo que os olhares demoram sobre ele e, se 
demorar mais de 10 segundos, é a glória: pode dar babado.  

VQEV vai a cinema, vai a teatro, mas gosta mesmo é de ir a lugares onde 

possa encontrar um HQEH (sonho de consumo): estádio, quartel, oficina 

mecânica, canteiro de obras etc. VQEV adora musical, Broadway, ópera, 

Metropolitan... É capaz de se rasgar todinho quando ouve Maria Callas. Fica 

todo saltitante se ouve um HQEH comentar na fila de um cinema, de um show, 

de um teatro: aqui só tem viado.     

 
E todo HQEH, se é mesmo HQEH, tem fantasia com um VQEV. Confessa, 

HQEH?! Você não quer que pensem que você é um primitivo, um retrógrado. E 

ao ouvir de um VQEV tudo que você poderá fazer com ele (e vice-versa), a 

jactância heterossexual de HQEH ficará balançada. Sepultado sob falsa 

barbárie, arrotos selvagens, flatulências incontidas, em cada HQEH existe um 

potencial VQEV. HQEH, na versão metrossexual, já divide a bancada de 

cremes com a esposa ou namorada. VQEV não entende nada de futebol, mas 

entende tudo de jogador. HQEH é curto e grosso – e os VQSãoV adoram... 

VQEV é culto e fino – e os HQSãoH fingem detestar. HQEH arrota e não pede 

desculpas. VQEV não arrota e pede desculpas.    

* 

Se você não sabe bem se é um VQEV, não precisa fazer teste nenhum. A 

própria dúvida já é uma certeza: todo VQEV é indeciso. Em teste de múltipla 

escolha, por exemplo, a resposta do VQEV vai depender da posição de 

Andrômeda, da órbita dos planetas, do I-Ching, dos búzios e da novena de 

Dona Canô – tudo junto. E não é incomum que o VQEV escolha todas as 

alternativas, de A a Z, de tão indeciso.  

 
* 

Este país está sendo refeito (ai que tudo!) por Viados que são Viados. E para 

ir à luta o VQEV não dispensa massagem facial, idas ao cabeleireiro, óculos 

Armani, um arsenal de cremes, protetor solar fator 200, sunga de crochê 

(num revival de Gabeira), tatuagem de Beckham no derrière etc. Depois disso 

está pronto para abraçar a causa e “causar”. Como? Saindo enrolado na 



bandeira-símbolo do Orgulho Gay. Profissão para um VEQV é personal stylist.  

Daqueles que, depois de tomar um café com Petit Wafer (by Kopenhagen), e 

tendo que testemunhar um HQEH olhando para uma gostosa, soltam um “Ai 

que ódio!” em dó sustenido. VQEV adora amizade colorida, adora dar pinta e 

adora... – Não, não é preciso dizer o óbvio. Homem de VQEV é homem mesmo 

e vamos à luta. Apesar disso, VQEV acha fidelidade um luxo. Infidelidade é 
coisa de hétero.  

VQEV é quase onipresente – está em todos os lugares.  

VQEV lê Proust com devoção bíblica, tem orgasmos com Rimbaud e adora 
citar Oscar Wilde.       

Coisas que você sempre encontrará em um VQEV: cinqüenta tons de frescura, 
preservativos aromatizados, gel pós-barba (!), Grindr no iPhone.       

Coisas que você jamais deve dizer a um VQEV: “Rebimboca da parafuseta”, 

“Pegue o macaco no porta-malas”, “Traga a chave de roda”.  

Coisas que todo VQEV gostaria de ouvir de um HQEH: “Ai, se eu te pego”, 
“Assim você me mata”, “Chupa que é de uva”.     

Convide para a mesma mesa: um HQEH e um VQEV – ele, o VQEV, vai amar!!!   

 

VQEV acha que ainda há tempo de salvar o Brasil da caretice e já conseguiu o 

apoio de alguns Homens que eram Homens. O que querem? Que não haja 

nenhum tipo de preconceito. VQEV tem direito, por exemplo, de comer um 
mocotó sem que isso pareça coisa de macho.  

Ah, e VQEV escreve viado e não veado.       


