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Sabe aquele ditado que diz que tudo na vida se resolve com um golpe de buceta? 

Não conhece? Ah, é porque eu acabei de inventar. Mas foi essa a frase inspiradora que 

me norteou no dia de hoje. Vocês sabem que eu, Rayanny Thelminha, mais conhecido 

como Raí, fiquei famosa após forjar meu próprio tiro no cu, neah? Então, aí choveu 

ofertas de produtoras pra fazer filme sobre a minha história e todo esse babado. Eu até 

pensei em aceitar o convite da Netflix, mas como não sou boba nem nada, aceitei a do 

Megapro. Mulher, pois deu super certo. O filme “Poc’s Adventures” foi sucesso de 

streaming nessa quarentena, sendo trending topic do mundo inteiro durante duas semanas. 

Com os royalties, tô rikíssima, babadíssima, poderosérrima. Mas isso é um prato cheio 

pras invejosas de plantão, né? E é com essa história que eu começo mais um registro da 

vida da poc jamais falada, a menina jamais igualada. Como dizem as militantes de telão, 

segue a thread. 

Tô escrevendo isso ainda toda me tremendo, o kool fazendo puft-puft de tanto 

nervosismo. Mas tudo começou quando eu estava gostosinha no mel, imersa em uma das 

três jacuzzis que tenho na minha mansão. Tava sem nada pra fazer e deu vontade de 

maltratar meu mordomo. 

– Prioooooooooor! – berrei. 

Entrou no meu banheiro aquela criatura pavorosa, escabrosa, desprezível. Veio 

toda capachinha, coitada, com sua roupinha de serviçal. 

– Senhor? 

– Senhor o caralho. Pra você é senhorita. Vem cá, tem falado com o Bacci? 

– Ah, não. De novo não. 

– De novo sim, de novo quantas vezes eu quiser. Ou prefere que eu te despeça e 

você fique sem salário pra comprar sua cocaína? 

– Tá bom... Pode humilhar. – ele disse, baixando a cabeça. Viram que foi só eu 

falar do pó que o cu já trancou? 

– Assim que eu gosto. Mas hoje tô trabalhada na diplomatah, então vou ser 

boazinha com você, ratinho. Você só será obrigado a assistir mais um dia do helicóptero 

do Cidade Alerta sobrevoando sua casa. Olha que legal. 

Prior foi todo desmotivado, do jeito que eu gosto, buscar o controle remoto da TV 

que tenho naquele banheiro. Uma TV enorme, 300 polegadas, comprei com o dinheiro 

que ganhei fazendo uma participação em “Arrombada – Vou Mijar na Porra do seu 

Túmulo”, um filme babadeiro que minha amaygah Cleo Cletuda chamou pra participar. 

Enfim, ele foi lá, ligou a TV e ficou do meu lado assistindo. Tadinho, né? Não 

dele, de mim por ter que assistir Record. Mas pra destruir esse rato a gente faz tudo. Eu 

só não contava com o que ia aparecer na minha frente. 



– Ô, seu Raí... – ele logo se corrigiu quando olhei pra ele com meu olhar 

ameaçador.. – Digo, dona Rayanny Thelminha de Manugavassis Kalimann. Essa aí que 

tá aparecendo na TV não é a senhora? 

Foi aí que eu me dei conta da palhaçada que tava ocorrendo. A notícia do dia era 

que um certo jornalista tinha soltado na mídia que eu bati numa criança na Disney. Sim, 

esse jornalista mesmo que você tá pensando. A ARROMBADA DO LEO DIAS. 

Ah, mas não aguentei. Levantei na hora, determinada a ir na casa daquela cobra 

cheiradora pra lavar essa roupa suja. Quer inventar coisa sobre mim só porque tô famosa? 

Inventa que eu dei pro Cauã Reymond, pro Rômulo Estrela, pro Daniel Rangel... Ai, pro 

Daniel Rangel seria tudo. Ia matar a Ev de ciúmes. Agora inventar que bati numa criança 

na Disney? Ele vai ver o que é bom pra chuca. 

Quando estava chegando na porta da minha mansão, lembrei de uma coisa que 

acabaria de vez com o showzinho daquela viciada. Voltei no meu closet e peguei minha 

arma secreta. Leo Dias estava no papo! 

Fui até a garagem e pedi pro motorista tirar meu Hadson. Montei no lombo dele, 

dei duas lapadas com a rédea e o rato paraense saiu trotando. 

– Anda, Hadson, mais rápido! – eu dizia enquanto batia mais forte no lombo do 

Hadson, que soltava uns relinchos de dor. 

Foi assim até que chegamos na residência de Leo Dias. Fui entrando com tudo na 

casa daquela poc e qual não foi minha surpresa ao ver dois garotos de programa fazendo 

DP na Téo Pereira carioca? 

– Raí Poc? O que cê tá fazendo aqui? – disse Leo. 

– Eu vim te dar o que é seu, seu desgraçado. – respondi, já alteradah. 

– Não tá vendo que eu tô ocupado? 

– Caguei. Anda, desembute esse cu dos paus dos meninos, que eu deixei o Hadson 

estacionado lá fora esperando. O negócio é sério. 

Depois que Leo pagou os garotos de programa e os mandou embora, vestiu um 

roupão e veio falar comigo. 

– Quê que cê quer? 

– Eu quero que você, sua arrombada, me explique que história é essa de dizer que 

eu bati numa criança na Disney. – cruzei os braços e fiquei esperando a resposta daquela 

maldita. 

– Ah, cê viu? Já tô com milhões de cliques nessa matéria. 

– Você vai levar é milhões de coças pra aprender a deixar de ser mentiroso, seu 

baitolinha! 

E já desferi o primeiro socão na cara de Leo Dias, levando a poc ao chão. Quando 

o cheira-cheira ia se levantar, empurrei ele com o pé, espetando a plataforma do meu 

salto-agulha no peito dele. Sentei em cima do desgraçado e comecei a dar tapas e mais 

tapas. 



– Toma aqui, desgraçado! Mentiroso! Isso aqui é pra deixar de ser dadeiro de cu, 

sua fofoqueira mal comida! 

Depois de fazer um cu na cara de Leo, não é que o desgraçado tirou força da puta 

que pariu pra me empurrar e virar o jogo? Agora ele é quem tava por cima de mim. 

– Parece que o jogo virou, não é mesmo? – disse ele, jogando aquele bafo de 

narcotráfico na minha cara. 

Foi aí que pensei em colocar minha arma secreta em ação. Consegui segurar o 

braço dele com uma mão, e com a outra remexi dentro da minha bolsa até tirar de lá... 

uma buceta artificial. 

– Aháááá!!! – gritei, esfregando a buceta na cara dele. 

– Não! Não! Meus olhos! – disse Leo, saindo de cima de mim e correndo pelo 

quarto. Me levantei e fui correndo atrás dele, fazendo medo com a buceta. 

– Tá com medo, é, Leozinho? Olha a bucetinhaaa! 

– Nãããão!!! Por favor! 

– Vai apagar a matéria? 

– M-mas... Tá me dando muita audiência! – disse ele, toda korokota. 

– Então vai ganhar xereca na cara! 

– Pelo amor de Deeeeus!!!!! 

E continuei correndo atrás dele, jogando o xiri na cara daquela poc. Ela corria feito 

o diabo da cruz, morrendo de medo da buceta. E eu gargalhando horrores com aquilo. 

– Ó o bucetãããão! – eu dizia enquanto jogava a xorimunda no nariz dele. 

– Tá bom! Tá bom! Eu apago! – disse ele, se ajoelhando e levantando as mãos em 

rendição. 

– Mesmo? Então apaga aí pra eu ver. E grava um story dizendo que era mentira. 

Leo Dias me obedeceu. Fiquei o tempo todo com a buceta na mão, pra me defender 

de qualquer gracinha que ele fizesse. Por fim, nos entendemos e ficou tudo bem. Eu já ia 

chegando na porta do quarto quando lembrei de uma coisa e voltei pra perto do Leo. 

– E pede desculpa pra Anitta! 

– Ah, não. Isso não. 

– Ó o chá de xerecaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! – falei ameaçando, rodando a buceta de 

plástico no ar. 

Por fim, Leo fez mais stories pedindo desculpa pra Anitta e foi assim que esse 

homossexual que vos fala estabeleceu a paz no mundo. Tá vendo? Tudo na vida se resolve 

com um golpe de buceta. 

Gente... Ai, tô passada. Acabei de ver um vulto na janela. Será que o cheiro da 

buceta me atingiu também? Ai, vi outro. Ai, meu kool! O que é isso? Ai, não. Sai! Sai de 

perto de mim, caralhon! AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH! 

CONTINUA... 


