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SENTADON 

 
 O babado estava armado, e Raí XV, nova raynha do Brazil, não sabia o que fazer 

diante daquela poc mais poc que a poc pioneira, Raí I. O que seria dali pra frente? Bateção 

de cu, igual cachorro de rua? Sucção anal? Nossa monarkah não queria aquilo para o 

futuro, para chamar de cachorrão. Raí queria um selvagem, um macho peludo, com cheiro 

de suor, com um talho na cara decorrente de alguma cruzada. Mas o que havia ali na 

frente dele era apenas uma... 

 – Tí-tímidah, tí-tímidah, no soy! – entoou Tanakão enquanto balançava o cu mais 

que o balanço das ondas de Noronha. 

 E Raí, que já havia se recuperado do desmaio que teve ao ver a bicha, já foi 

metendo a mãozinha na cadeira e mexendo o pescoço. 

 – Escuta aqui, queraaaaida – berrou Raí, pra já deixar claro que aquele reino era 

pequeno demais para duas pocs-mor. – Quem é você? 

 – Policial dis-far-ça-da! 

 – Paraaa! Para, mulher! Pode parar! Na próxima baitolice, eu arranco essa tua 

peruca. – disse Raí, já com a cara vermelha-ódio-caribenho. 

  – Ihhhh, filhotah! Vai fazer a homofóbica, vai?  

 – Não, amada, mas é que não foi você que eu planejei pra passar minhas noites 

tórridas de dação de cu. 

 – Pena, fofah. Foi isso que seu pai deixou pra você. – enquanto dizia essas 

palavras, Tanakão ficava de quatro na cama. – Vai ser ativa sim! 

 – Isso nunca! 

 – Ah, mas vai! Vai ser ativa! 

 – Nuncaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

 E nossa Barbie Escola de Princesas saiu correndo castelo afora, cruzando as ruas 

do reino com o desespero estampado na cara. Descendente de Raí I, uma ativa? Mas que 

afronta à classe das dadeiras de cu sindicalizadahs! Apenas uma pessoa poderia ajudar 

Raí XV nessa luta contra aquele resquício de macheza que ele poderia ter até o fim da 

vida. 



 – Madame Sherekãooooo! Madame Sherekãooooo! – Raí socava a porta da casa 

da mona vidente igual ele gostaria que socassem no cu dele. 

 – Quê que é, gente? Que agonia é essa? – perguntou Madame Sherekão com uma 

cara de quem teve a empinação de pipa interrompida. 

 – Só a senhora pode me ajudar, viado. Deixa eu entrar. 

 – Vai entrar nada não, que eu tô fazendo coisa séria. 

 – Que coisa? 

 – Ah, eu tô resolvendo umas... 

 – Ah, madame, pelo amor de Cher! – à medida que falava, Raí parecia mais 

impaciente. – Será que a senhora não pode adiar essa sua tocação nessa xoxota 

abandonada? A situação é grave! 

 Foi tanta a insistência da poc para falar com a Raven dos trópicos que ela acabou 

cedendo. Sentadinhas diante das BOLAS de cristal, Raí contou todo o drama que estava 

sujeito a viver dali pra frente. Foi aí que Madame leu a porra do café da poc – sim, a 

porra, conseguida após deixar Raí sozinha com um vibrador por uns minutinhos – e viu 

que ela tinha uma chance de se livrar de passar o resto da vida na bateção de cu e arrumar 

um macho pra estraçalhar aquele buraco. 

 – Bigodon? – perguntou a poc, confusa. 

 – Don Ramon del Bigodon! Aquele que te falei na última vez que você veio aqui. 

O monarca do reino daquela que um dia se chamou Espanha, mas agora se chama Spank-

me-daddy. 

 – E como que eu acho esse cafuçu, madame? 

 – Ah, filha, só botando essas perninhas pra andar até o reino do dito cujo. 

 – Ain, mas é tão longe. 

 – Vai valer a pena, boba! Você deixa a perna bamba de andar agora, pra deixar a 

perna bamba de dar depois. Mas só tem um problema... – e ao falar isso, Madame 

Sherekão assumiu uma expressão séria poucas vezes vista naquela terra de rainbows. 

 – Ai, mas parece maldição da Bicha Má do Oeste. 

 – O reino de Spank-me-daddy é inimigo do nosso! Um dos reis, provavelmente 

Raí XI, que gostava de um atrás do outro, determinou que aquele que pisasse naquele 

reino teria pena de reclusão numa boate hétero sertaneja, além de pena física de puxação 

de pajubá. 

 Nossa pequena poc estava perdida. Por um lado, tinha uma poc indesejável que 

queria transformá-la num ativo casado discreto com local. Por outro, o macho dos sonhos, 

mas que tinha uma rivalidade ferrenha com sua família. Nessas horas, a gente tem que 

escolher entre o fogo na brecha e a razão 

 E é claro que nossa heroína escolheu aquilo que fazia seu cu fazer puff-puff. 



 A viagem até Spank-me-daddy até que não foi tão longe. A linhagem de Priores 

que seus antepassados deixaram para servir de transporte real andava muito rápido, pelo 

costume de correr da polícia. Montada no lombo do Prihorse, a poc chegou rapidinho ao 

final do arco-íris. 

 No Palácio Cafuçu, o gostoso Bigodon olhava-se no espelho, narcisista que só ele. 

Passava a mão por aquela barba que já roçara em muito pescoço de novinho que ele 

pegava na encolha e transformava o cu em um bueiro. Foi aí que os soldados reais 

avisaram a presença do visitante e ele foi todo heteronormativo até a porta, onde se 

surpreendeu com a presença da poc. 

 – Puedo saber quem és tú? Pero en sigilo. 

 A poc não quis saber de conversita. Foi logo abaixando as calças de Don Bigodon 

e mandando brasa no consumo de sacolé. 

 – Espera uno momentito! O que está aconteciendo? – perguntou Bigodon, sem 

conseguir disfarçar a ereção daquele membro enorme. 

 – Ai, é que eu... ugghh... – a poc engasgava na treliça enquanto falava. – Eu vim 

de longe pra... uggghh... pra ter uma palavrinha com você. Una palavrita, compreende? 

 – Habla! 

 – Sabe o que é? É que... ugghh... meu pai faleceu, tadinho. Virou purpurina. 

Ugghh... e como último desejo, ele pediu que eu casasse com... ugghhh... com você. 

 – Como??? 

 Bigodon tirou a boca da poc de seu membro e a levantou. Aí Raí XV inventou 

uma história maluca, onde misturou bruxas, dragões, bateção de cabelo, autores do MV 

e a Cuca. Porque história boa tem que ter a Cuca. E não é que Bigodon acreditou que Raí 

XIV realmente deixou ordens para a paz entre os reinos do Brazil e de Spank-me-daddy 

ser selada? Mal sabia ele que a poc só queria dar mesmo. 

 E deu. Nosso Deus, como deu. Deu que chorou. Em todas as posições do kama-

sutra, do sofá-sutra, da mesa da cozinha-sutra, do chão-sutra... Foi o maior sentadon da 

vida de Raí, em intensidade e tamanho também. Cavalgar aquela tocha olímpica de 28 

centímetros deveria entrar para os livros de História como um dos maiores feitos de um 

déspota em toda a história da humanidade. 

 No dia seguinte, a poc já tava toda trabalhada no Programa de Proteção para 

Princesas. Toda no vestidinho rodado, na luvinha de renda, acenando para o público da 

sacada do castelo ao lado de seu marido alto, forte, peludo e dotado. Mas foi aí que o 

babado aconteceu. Durante essa apresentação da nova princesah de Spank-me-daddy ao 

público, um camponês com cabelos em dreads começou a pular no meio da multidão. 

 – Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro! – gritava o homem. Foi aí que a 

sociedade percebeu que era Snoopy Dog ali no meio dos camponeses. Foi aí que a 

sociedade percebeu que não era o Snoopy, mas sim Ludmilla, tentando dar algum recado. 

 Resultado: Sir Ludmilla de los Flops foi chamada aos aposentos reais para contar 

o que sabia. E não é que a MC Beyoncé deu com a língua nos dentes? Fofoqueira como 



gosta de ser, a garota já sabia que Raí XV estava prometida a Tanakão, e que toda a 

história que a poc contou para Bigodon era truke. 

 Ah, mas Bigodon ficou uma fera! Da janela do castelo, deu um chute no cu da poc 

e jogando ela pelos ares. 

 – STREAM EM TÓCAMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! – a poc ainda 

conseguiu gritar enquanto cruzava os reinos pelos ares, a mais de 800 km/h. Sobrevoou 

os reinos de Thunderfuck, Inglandeterra, País de Galas, Países Baixos, cruzou o Oceano 

Atranstico e caiu no bom e velho Brazil, batendo a cabeça e ficando desacordada. 

 

 

 

 Com luzes desfocadas entrando por seus olhos, Raí foi voltando à consciência. 

Quando começou a recobrar os sentidos, percebeu que estava em seu castelo, com todos 

os serviçais em sua volta abandando-o com a mão e com leques de drag. Também 

percebeu a presença de Tanakão, que batia palminhas toda saltitante. 

 – Ainnnnn! Raí voltouuu! Meu machoooo! – Tanakão berrava. 

 Raí XV achou aquilo tudo muito estranho. O que aquele viadinho queria 

chamando ele de “meu macho”? Também não entendeu a decoração do castelo, toda 

trabalhada no paetê e no arco-íris. Coisa de bichinha. Então, colocando a mão sobre a 

cabeça, ele levantou da cama, olhou para todos e disse, seriamente: 

 – Que boiolagem é essa aqui? Quem vocês pensam que eu sou? Biba? Eu sou Raí, 

porra! Eu sou macho! 

 O espanto foi geral. Nunca nenhum integrante da linhagem dos Raís falara com 

voz grossa, e muito menos de proclamara hétero. 

 Era o apocalipseeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

 

CONTINUA... 


