
Diário de uma poc 
Temporada 3 - Episódio 3 

 

Anteriormente nessa xereca... 

“Flash, flash, flash, flash, flash, flash, pose 

Yo, Raí! A mais amada, a mais goxxxtosa e, agora, a mais FAMOSAH! 
... 

- Mas que viadice é essa, Raí? - Esbravejou daddy  
- Pai... Isso o quê? - Respondi com o cool mais gelado que o continente antártico 
- Esses trejeitos de pervertido. Coisa abominável... - Disse mi madre 

Ai, encheram tanto meu saco que eu fiquei virada na Vera Verão e falei: 
- ÊÊÊÊPAAAAAA!!!! - Exclamei bem fechativa 
- Raí/ 

- Sou viado, sim! Besha, sim! 

... 

- Raí, sinto muito, mas vamos ter que cancelar sua série com a gente. 

- Por quê? – quis saber. 
- O atual presidente da república mandou cancelar a captação de recursos para projetos              
audiovisual... 

... 
Como Dudu berrava. Berrava. Chamava pelo Ustra, dizia que era cadelinha do Hitler... No 
auge do prazer, chegou a dizer: “Oi, oi, tô dando meu cool a você, meu Lulindo! Oi, oi, tô 
gozano, tô gozano, seu petralha safado!”. 
E no exato momento que ele diz isso, surge o bolsa de cocô na sala, com vários ministros, 
assessores e parlamentares e berra loucamente: 
- MAS QUE MERDA É ESSA AQUI NA MINHA SALA, DUDUZINHO?  

... 
Eu e Dudu ficamos impactadax. Totalmente sem ação.  
- CANALHAS! PATIFES! 

- Não é o que você tá pensando. 

- Você já se esqueceu do que eu falei sobre essa patifaria? 

Eu, então, resolvi arriscar: 



- Que não pode golden shower. 

- Cala a boca você aí. E não, não é isso. - gritou o bolsa. 

... 

- Quem é você, poc? - perguntou a esquisitinha. 

- Eu? - fingi demência pra ganhar um tempo pra pensar. 

- Tem mais alguém aqui? 

- Você, amore. 

- Fala logo. Qual teu nome? 

- É… Lohane… Lohane Vêkanandre. 

- PERA AÍ! Você é a Lohane Vêkanandre Smith Bueno de HA HA HA de Raio Laser bala de                   
Icekiss? 

... 

Finalmente chegou o dia da reunião com o povo da MEGAOD. Botei uma roupa baphorê.               
Uma blusa azul, terninho preto e calça azul também. Ansiosíssima. Entrei no prédio, bem              
moderno, com uns tons pretos, tudo chique. Esperei um pouquinho e logo fui chamada pra               
sala de reuniões. Fui, tremendo toda, mas cheia de esperanças. Chegou minha hora, morex. 

 

Fique agora com a lacração de hoje... 

Eu estava completamente arregaçada. Não no sentido literal da coisa, mas cês sabem, né,              
morehs? Tudo podia dar errado naquele dia. E deu... 

A besha lacração dona do documentário me chamou. Lucas Luciano. Era assim o nome da               
besha. Ela tava séria. Pensei até que não havia gostado de mim. Me chamou pra entrar, e foi                  
logo perguntando: 

- Me! Ou God is A Woman? 

Eu, acovardada, respondi: 

- God is a woman... 

E ela: 

- Agora pode entrar! 



Entrei na sala e lá estavam todas as estátuas da emissora. Fiquei chokita. Queria ganhar um                
prêmio Piroca de Ouro também. Como eu disse anteriormente, tinha tudo pra dar errado. E               
deu. Entrou uma espécie de Pumba com tamanduá bandeira e se identificou como Ev. Só Ev                
mesmo. Levei um susto. Pensei que seria atacada. Mas eu percebi que quem era atacada era                
ela. Fui pra casa e no outro dia a resposta. 

Ev era gerente e não tinha gostado muito de mim. Eu sou alta, gente. E pra ela, onde já se viu                     
uma passiva ser mais alta que uma ativa? Contraria as regras da natureza. Somente por isso,                
decidiram adiar meu documentário. Eu? Fiquei possessa. Me levantei na mesma hora e fui              
lacrar cá bicha. A galera inteira me viu berrando. Até Débora Acosta tava lá. Foi pegar a                 
rescisão contratual.  

- Quem que você é pra entrar aqui assim, do nada? – disse Ev. 

- A mais lacradora das pocs. E eu vou transformar tua face fétida em buceta se tu não me                   
explicar porque mandou cancelar meu documentário! – exclamei. 

- Eu sou a gerente! Cancelo quando eu quiser! – disse a Glória do Madagascar.  

- Vai pro inferno, Preciosa! – aquela do filme. 

Nesse momento, ralei fora. Todos de lá ficaram com ódio de mim. Até Débora Acosta. Fiquei                
chateada feat. Aborrecida.  

“Te dou parabéns quando para a bunda 

Te dou parabéns-béns quando para a bum-bum 

Te dou parabéns quando para a bunda 

Te dou parabéns-béns quando para (para)” 

Chegou o grande dia. Meu aniversário. Fotos, closes, pirocadas certeiras e gozação (rsrs).             
Minha comemoração será em grande estilo. Hoje, nos Estados Unidos, mais precisamente às             
21h, teremos a festa mais importante das Américas: Xereca Fest. Nela, você utiliza o que tem                
de melhor, transformando qualquer parte do seu corpo em uma réplica de xereca. Meu botico               
tá pronto pro evento. Lá existem vários brinquedos em forma de benga, cu e xana. Além do                 
Piroca Terrestre. Tu senta nela e ela te arremessa a 300 m. Lá tu cai num negócio branco, que                   
simboliza o leitinhoh.  

Quando eu estava no aeroporto, meu telefone começa a tocar. Tentei atender, mas não              
consegui. Então ignorei. O número era desconhecido. Estranho? Demais, né. 

Enquanto dormia, minha mente recordava todas as minhas travessuras do passado. Um            
momento interessante é quando eu briguei com Ana Maria, lembra? Ai, saudades. Saudades             
também dos tempos em que eu mamava o Louro. Piroca penosa. Lembrei também de quando               
eu e Laura cachorra dividimos a mesma pica: do Márcio Garcia. Delicious.  



Acordei sendo cutucada. Podia ser de macho, mas vocês não imaginam quem era. Minha              
amiga David Brasil: 

- Mu, mu, mu, mulher. Tu, tu, tu, tu, tu, tu não tá aí, não, tá, tá?  

- É claro que eu tô, menina. Num tá me vendo? Mas tu tá indo pra onde, gatah? 

- Xo, xo, xo, xo, xoxota Fest, uai. On, on, onde mais?  

- Então vamos juntas! Tô doida pra ir no Piroca Terrestre. 

- E eu, menina? Sa, sa, sa, sabe quem vai? 

- Ham... 

- Nei, Nei, Neimar... 

Fiquei em choque. Poucas pessoas sabem, mas Neimar só terminou com a Bruna Marquezine              
porque eu mamei ele dia 13/10/17. Ela descobriu. Mandou pastar. Será que era ele me               
ligando? E se ele quiser fazer algo comigo? Porque assim. Ele deixou eu mamar nele, mas ele                 
ama a Catarina de Deus Salve o Rei ainda. 

Ultimamente eu tenho conseguido arrumar alguns inimigos, confesso. Anitta brigou com           
Ludmila e lá fui eu tretar com a mãe vaca dela: 

- Fala de Anitta de novo! Velha ensebada...  

- E tu pensa que é quem, viado do cu murcho? – disse a mãe de Lud. 

- Sou muito mais mulher que você. Tua buceta cracuda de ostra não chega aos pés de meu                  
cuzinho de porcelana, meu grelinho de diamante. – disse afrontosa. 

Apanhei como nunca antes na minha vida. A mão de trabalhadora rural daquela senhora              
assusta qualquer um. Anitta mandou eu processar, mas tô sem Money. Jojô Toddynho disse              
que ia matar ela pra mim, mas a galera da favela não trouxe armamento ainda.  

Já até cheguei a cogitar que a tal da Ev e a mãe da Lud eram a mesma pessoa. Ah, gente. E eu                       
nesse fim de semana. Dei uma coça em Pebe kkkkkkkkk. Deixa eu contar. 

Estava eu em meu ponto específico para receber pirocas, e aparece ela lá. Já chegou me                
irritando. Parece que não sabe falar. Qualquer coisa já tá: ENTÃO DEIXE ELA. Aí eu               
perguntei pra ela: 

- Sabe quando passa o último ônibus? 

Aí ela: 

- Então deixe ela passar... 



Não entendi: 

- Como? 

- Então deixa às 22h rolar... 

- Dá pra falar direito? 

- Então deixe ela falar... 

- Ô, filha da puta. Para de cantar... 

- Então deixe ela cantar... 

Peguei na coça. Não matei porque não deu tempo. O ônibus chegou. 

Bom, depois de tantos imprevistos, cheguei ao meu destino. O lugar estava lindo. Pronto para               
me receber. A fila para a Piroca Terrestre estava imensa. As beshas estavam todas              
aguardando a sua vez. Eu fui no Hotel rapidinho e já cheguei lá indo na Piroca. Mas, mulher.                  
Quando sou arremessada. Caio justamente onde? Na beira da piscina de gozo. Bati com a               
cabeça. Acordei e estava no ambulatório do lugar. Um enfermeiro magérrimo foi me atender.              
Já pedi logo a injeção. Meu cuzinho tava ploc ploc ploc pedindo a injeção. O cara também                 
queria, por sinal. Mamei ele. Não aguentei. Assim que ele gozou, ele me disse pra eu me                 
cuidar, que ali as coisas são bem perigosas.  

Ao sair, mais uma vez alguém me telefona. Decido atender. Ninguém fala nada. Olho para               
frente e vejo Débora Acosta me encarando demais. Vou atrás dela. Imagino que seja ela a                
autora dessas ligações. Mas ela desapareceu. Do outro lado, vi um grande elefante. Pensei              
estar no circo, mas, na verdade, era Ev. Mas como ela poderia estar lá também? Do outro                 
lado, vi a mãe de Lud. Não é possível. Que inferno de viagem. Fiquei doida. Devo estar                 
pirada. A gozada daquele enfermeiro tinha maconha. Certeza.  

- QUE BUCETA É    
ESSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA? 

Olhei para baixo. Como assim? Alguém tirou minha calça. Senti algo em meu fut. Era um                
cano. Longo. E não era piroca. Dessa vez parece que o tiro não era de porra.                
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA… 

ME SENTI EM UM ABISMO. EU TÔ INDO PRO INFERNO.          
PÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. AIIIIIIII, MEU CUUUUUUUUUUUUUUU! 

E morri... 


