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Este texto de 2006, aqui reproduzido, sobre a 
prostituição bissexual em Maputo, circulava anonima-
mente pela internet na altura e mantém-se actual. Uma ami-
ga em Maputo, Ana Maria de Quelimane, reencaminhou o 
texto. O título é adaptado como as achegas. Nota-se na es-
crita original alguma influência brasileira – quem sabe das 
novelas. Eis a 2ª parte final. A 1ª parte saiu no dia 
26/02/2014, nº 2699. 

«Um fenómeno mais recente é dos jovens que se 
vendem a sectores da comunidade gay. Este é o grupo mais 
prostituto. Pode argumentar-se que os outros fazem por 
dinheiro em benefícios materiais o que regularmente fariam 
na sua vida do dia-a-dia: sexo com o sexo oposto. 
      A maioria dos jovens que se vende a membros da 
comunidade gay não tem apetências sexuais por homens. 
Mas, hoje em dia, por dinheiro, pela quantia certa de din-
heiro, vale tudo. ‘If the price is right...’ Alguns tentam 
manter uma risível aparência de dignidade masculina, di-
zendo: “eh, pá, eu só dou, não levo!”. Outros, pela quantia 
certa, entregam a boca e o rabo e tudo o mais que o master 
quiser comprar. ‘If the price is right...’ E até trazem outros 
bradas (irmãs) para a jaula do leão, se for preciso. 
      Viram recrutadores. A troco de comissão. Viram os 
cafetinos de estimação. Têm direito a whisky, onde os ou-
tros só bebem cerveja. Têm direito a emprego, onde os  ou- 

tros só recebem envelopes de dinheiro. Têm direito a cur-
sinho, onde os outros só levam dinheiro para o fim-de-se-
mana no Coco´s. 
      Infelizmente, esta minoria da comunidade gay que 
usa o poder do livro de cheques para adquirir a satisfação 
que é incapaz de conquistar por mérito próprio nessa busca 
interminável, e inatingível do garanhão perfeito, está a criar 
não só um ambiente insustentável para o resto da comuni-
dade, como emporca-lha a reputação da comunidade. 
     Hoje em dia já é comum para qualquer caça-centa-
vos desgraçado, qualquer aspirante a menino bem, chegar 
perto de alguém que ouviu dizer ser gay e perguntar: “ouve 
lá, pá, quanto é que me pagas para eu te f…?”! “És gay? 
Quanto pagas?”! Pagar o quê, para quê? 
      Como se fosse a coisa mais óbvia que (1) todo o 
gay está tão desesperado por homem que f… com qualquer 
um que lhe apareça à frente e (2) todo o gay paga dinheiro 
por sexo e só consegue sexo por dinheiro.  

A situação está de tal modo, que até gays de condi-
ção económica inferior já começaram a fazer por dinheiro 
aquilo que sempre fize-ram só por prazer. Basta que o outro 
gay tenha aparência de melhor posição sócio-económica. É 
a reprodução do mode-lo prostituto hetero dentro da comu-
nidade gay. 

E assim vai a putização da nossa juventude!» F 
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