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GUERRA DE CUCETAS

Horas  mais  tarde,  Raí  XV  acordou  em  seus  aposentos  reais  ainda  confuso  e
desorientado. A sua frente estava Tanakão, que dançava qualquer barulho sonoro que as
pocx do Reino Bissexualino do Sul adoravam ouvir.

Ao ver seu amado prometido sentar-se, a doce gazela correu para ampará-lo. 

— O que aconteceu? — perguntou Raí XV, ainda confuso — Não lembro de nada,
eu só...

— Não diga nada, meu amor. — E Tanakão voltou a confortá-lo.

Os  dias  foram passando  e  o  povo  ameaçava  invadir  o  castelo,  pois,  sob  gritos
raivosos e liderados por Sula Miranda XXIV, alegavam que se um rei hétero ascendesse ao
trono, as divas pops do olimpo abandonariam a dinastia das irmãhx passivas.

— Maldito hétero sexual! Morra, raça imunda! — gritava um popular, seguido em
coro por uma multidão.

Em uma das milhares de salas do palácio todo decorado com coisas extravagantes e
cores mais ofuscantes que a cuceta de uma poc em chamas, Tanakão e Don Ramon Del
Bigodon confabulavam exasperosos e tensos com o que está prestes a acontecer.

— Este reino vai cair - Disse El Bigodon

— Não! Este reino será meu! Tu és um inútil! — Exultou Tanakão — Porra, piá, tu
tens 28 centímetros de rola e não foste capaz de fazer aquela passiva recuperar a memória?

— E tu com esse buraco negro nas costas não foste capaz de nada — Revidou El
Bigodon — E agora? Já decidistes o que farás? 

— Bom... Acho que ficarei viúva antes mesmo do que eu queria. — Disse Tanakão
com um ar maléfico.

Raí admirava a vista do palácio, que dava para os jardins. De repente, ele olhou para



trás e sentiu um arrepio vindo de seu interior e que fazia o biquinho de seu mamilo rosinha
ficar mais duro que "pedra" de peito de menina moça.

Instintivamente, Raí XV sabia que algo a espreitava. Ela olhava para os lados e nada
via. Voltava a admirar o jardim e uma escultura de Anira, la sensacion del Reino, quando
teve sua cabeça encaçapada como se fosse uma neca.

Raí XV acordou nos aposentos de Madame Sherekão sozinha. Vageou pela casa a
procura de alguém e nada. Passou algum tempo e quando pensara em sair, eis que surge
pela  porta  Akinoscome,  carregando  um tronco  de  árvore  e  com  o  peito  peludérrimoh
banhado de suor (bem lenhador), seu primo e verdadeiro amor de pica.

Mais rápido que uma gozada e que um grito de macho urrador, a poc recobrou toda
sua memória.

— Akinoscome! — disse ela já correndo para sentar, quer dizer, pular, na jeba do
primão.

Akinoscome, também sedento, aparou a poc e a encaixou em sua rola descomunal.
E foi surra de cafuçu a noite toda. De quatro, de lado, de frente, de costa, por cima, por
baixo e até no teto. Se alguém passava fome no reino, por falta de leite não morrerá. 

— Eu te amo, Akinoscome — disse a majestade. 

Também te amo, minha rainha. Mas o que tu farás agora que estás comprometida
com aquele ser abjeto? Nosso amor é impossível. - Falou Akinoscome, em tom deprimido. -
O povo jamais aceitará que você case com um plebeu abastado como eu.

— Deixa que com isso eu me viro. — Falou Raí XV, com certa hesitação, também
pensativa.

****

Na manhã seguinte,  Raí  preparava-se para  voltar  ao  reino.  Mas antes  de  partir,
Madame Sherekão tocou as mãos do rei e lhe disse:

— Tome cuidado, minha jovem rainha! Nem tudo o que parece é. O povo precisa de
ti. 

Confusa, nossa menina má, questionou:

— Eu não consigo entender o que as tuas profeciais dizem, Madame. 

—  Tempos  sombrios  virão.  O  reino  passará  por  dias  difíceis.  Outros  tentarão
derrubar a dinastia das passivas disfarçadas de amigas. Teu bom senso terá que prevalecer
acima desse fogaréu que habita em teus culitos ou será a nossa perdição.



Após  a  profecia,  Raí  XV  e  Akinoscome  cavalgavam  em  direção  ao  reino.
Literalmente,  táh,  gente?  Em um cavalo,  não  em Akinoscome.  Não  que  ele  não  fosse
também... Enfim (risos)...

Quando no meio do trajeto, eles são interceptados por guardas reais de Tanakão.

— Aonde vocês pensam que vão? — Disse um dos guardas.

— Eu não devo satisfações a você, reles serviçal! Eu sou a Rainha deste reino. —
Exclamou Raí XV.

— Nós recebemos ordem para levar o senhor/...

—  Senhor,  não!  Senhora!  Com A,  majestade!  Vossa  realeza!  No  feminino,  por
favor!

— O senhor deve nos acompanhar ou teremos que tomar atitudes indesejadas.

****

Ao chegar à sala do trono junto de Akinoscome, Raí XV espantou-se ao ver uma
imagem gigantesca de algum ídolo de K-pop, afinal todos tem a mesma cara, e Tanakão
apossado  do  trono.  Neste  momento,  nossa  heroína  indomada,  subiu  em  sua  tamanca
cravejada de predras preciosas e deu na cara da poc e a jogou de lá.

— Por que tu fez isso, maldita? - Disse Tanakão, furioso.

— Porque esse trono é meu. E só eu devo sentar aqui. E, ó, acabou o nosso acordo!
Não vai ter casamento, não vai ter mais porra nenhuma! Quer dizer, porra vai ter sim, mas
não a sua! Saia daqui você e toda essa sua raça imunda de bissexuais mais afeminadas que
as minhas passivas!

De repente, Tanakão começou a rir  e debochar da cara de Raí.

— Você acha mesmo que esse bando de bicha qua-quá vai aceitar que você se case
com esse aí  — Tanakão referia-se a Akinoscome.  — Nosso reino tem um acordo! Se ele
não  for  cumprido,  será  convocado  uma  reunião  entre  os  reinos  das  Passivas,  das  bis,
Trans.... E você será destituída. (P) O seu povo ainda esbraveja na rua, pensando que você é
hétero. Cê acha mesmo que terá o apoio deles depois dessa sua "fase"?

— Ele tem razão, Raí. Nosso amor é impossível. Fique e se case. Pelo povo. Eu vou
embora — disse Akinoscome quase em lágrimas.

****

Algum tempo depois... Raí, infeliz e sem saída se viu obrigado a cumprir o acordo



firmado antes mesmo de ser descucetinada. Akinoscome, para não ser tudo que queria para
si  ser  de outro,  decidiu deixar  o  reino.  E assim,  a  paz voltou a  reinar  no reino.  SQN,
fiadinhos! 

Um dia após o casamento, Raí flagrou Don Ramon Del Bigodon comendo Tanakão
em  um  canto  do  reino  qualquer.  Tirou  fotos  e  viu  ali  sua  chance  de  se  livrar  desse
casamento e decidiu enfrentar no ato seu conjugê.

— Agora você tá na minha mão, Tanakão. Eu exijo que você peça a separação ou eu
exponho sua infidelidade real e peço sua decapitação sumária por adultério unilateral  e
egoísmo pirocal por não me chamar para um ménage à trois!

Tanakão voltou a rir e tomou o celular de Raí. Destruindo logo em seguida.

— Já tá na nuvem, poc burra! - debochou nossa rainha.

— Agora que nos casamos, não tenho mais porque aturar seu chiliques.

Tanakão meteu um tapão na cara de Raí,  que foi ao chão. Quando ela ameaçou
revidar, El Bigodon sacou sua escapada, de metal, e colocou no pesçoco de Raí em tom
intimidador.

— Você acha mesmo que eu casei com você porque eu queria, Raí? Tudo isso que
aconteceu,  inclusive a  sua ida para a  Espanha de El  Bigodon,  foi  por  obra minha.  Eu
obriguei Sherekão a dizer que você devia ir à Spank-me-daddy e sentar no pirocão do El
Bigodon para fazer você sofrer aquele acidente e assim eu conseguisse deixar o reino frágil
antes de sua volta para que o meu reino, o das Bi que cortam tudo que vê pela frente,
pudesse invadir e acabar com essa adoração maldita a diva pop. O futuro é K-poper!

— Só se for no quinto dos infernos direto do núcleo de Chernobyl, more. 

— Cale-se! - Deu outro tapa em Raí.

— Mas você ia se casar comigo. Qual a lógica desse plano todo se tínhamos um
compromisso?

— Viado,  deixa  de ser  burro!  Isso  aqui  é  uma fic!  Quem disse  que  precisa  de
lógica? Isso aqui só precisa de algum viado desocupado para escrever e acabou! E o que ele
decidiu é que eu vou assumir o trono, sentar no meu macho de 28 cm enquanto destruo esse
maldito reino de passivas imundas e instauro a ditadura das bi! Pau e buceta liberado pra
todo mundo!

— NÃOOOOO! NÃOOOO! Buceta, não! — chorava Raí.

— Enquanto isso, você será aprisionada no palácio e será minha ama real. Até que



eu decida te extipar do MEU reino! Guardas! Guardas. — Disse Tanakão.

Os guardas chegaram assim que ouviram.

— Levem esse estorvo de volta par ao palácio e não permita que ele saia de lá.
Quem sair terá que dá o seu cuzão para o Monstro Teixeira do lago Ness. Entenderam?

— Sim, senhor, majestade - responderam os guardas.

Furioso, Raí se debatia enquanto proferia diversas pragas:

— Que teu cabelo caia! Que teu pau fique murcho, que teu mache broche e que no
meu cu goze! Eu vou te DESTRUIR TANAKÃO! ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM! NÃO
VAI! 

É.... O que acontecerá com o descendente de nossa amada e adorada Raí I? Quer
saber? Vai ter que esperar a próxima temporada, viado!

FIM DA PRIMEIRA TEMPORADA!


