
Diário de uma poc 
Temporada 3 - Episódio 4 

 
Na trepada anterior 

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    
ESSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA? 

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. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... 

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

E morri... 

 

Fique agora com a foda final 

 

Eu vou cantar, eu vou pedir 

No ouvido da sereia, que é pra ela me ouvir 

Cê vem comigo, vai rolar 

Um sonho eletrizante no trio da rainha do mar 

O canto da sereia varou a noite 

Durou a vida inteira 

 



Mentira, gatas, morri nada. Tô viva, vivíssima. Mas foi quase, hein? Quase que a bala               
atingia o fundo da minha Fossa das Marianas, mas não conseguiu. Agora estoy aquí,              
bem Shakira, escrevendo a vocês da cama do hospital, pois mesmo com o cu operado e                
costurado, apertado como o de uma beata, eu não posso deixar vocês aí se roendo de                
curiosidade pra saber quem tentou matar a Odete Roitman aqui, né, negas? Então vamos              
começar pelo começo. 

Puxa pela memória aí, bicha. Lembra de quando eu recebi a primeira ligação misteriosa,              
lá no aeroporto? Então, depois que eu guardei o celular, fiquei toda me tremendo, com a                
cuceta na mão, já imaginando milhares de coisas. É aí que eu começo a me questionar                
quem faria aquilo, e lembro das pocs com quem arrumei briga esses dias. 

Na minha cabeça, passam as imagens da coça que eu dei em Pebe, no meu bate-boca                
com a mãe da Ludmilla, na confusão com a Acosta, nos grunhidos da Ev, do presidente                
com raiva porque usei o vibrador dele... E é aí que eu percebo que estou com a vida                  
ameaçadah, em risco. Começo a pensar no que fazer, mas nem é preciso muito, porque,               
na minha distração, acabei esbarrando numa moça. 

– Olha por onde anda, viadinho – disse ela. 

Quando olho pra cara da sujeita, é uma moça vestida com umas roupas de couro, calça                
mais justa que Deus, com um bofe escândalo barbudo a tiracolo. Babei o boy, né? 

– Desculpa, dona motoqueira. – eu digo. 

– Que motoqueira, seu pederasta? Meu nome é Fabiana. A da Dona do Pedaço, lembra? 

– Ah, sim, sei. – fingi, pois nunca perdi meu tempo vendo merda. – É que eu vi você                   
assim, toda trabalhada no couro, achei que a sua novela era Fera Radical. 

– Eu até queria, que ninguém merece pertencer ao walcyrverso. Mas fazer o quê, né? 

– Hum. E quem é essa piroca.. digo, esse rapaz lindo do seu lado, amada? 

– Esse aqui? Esqueci o nome dele, mas a gente mata pessoas juntos. 

– Como é? – dou um passinho pra trás, amedrontadah.  

– É, ué. O povo paga, a gente mata. E depois pede perdão a Jesus Cristo Nosso Senhor. 

E foi aí que eu comecei a arquitetar um grande plano. Arrastei aquela raxa pro meu voo                 
e combinei com ela tudo que ela deveria fazer pra mim. Acredita que a desgraçada               
pediu 50 mil em troca? Safada, ladra. Eu não tinha esse money, gente. Mas dizem que a                 
ocasião é que faz o ladrão, né? 

Então lá fui eu caçar esse dinheiro pra pagar a cacura católica apostólica romana. Nesse               
momento, passava pelo aeroporto uma marykona imensa, devia ter uns três metros de             
largura. Nem precisava sair do armário porque era o próprio armário. Mas tinha cara de               
rica, de quem torrou milhões em rosquinha e botou pra dentro. Olhei pra bolsa que a poc                 
fruta-pão carregava e vi umas notinhas querendo meter a cara pra fora. E então... 



POC VELOCIDADE, ATIVAAAAAAAAAAAAR!!!!!!!!! 

Corri pra cima da Rasputia e ataquei a bolsa dela. Ela quis correr atrás de mim, mas não                  
aguentou dar um passo mais rápido que já tava mais ofegante que eu depois de tomar                
surra de piru. Aí quem correu atrás de mim foi a polícia do aeroporto, né? Mandavam eu                 
parar, eu não parava. Corri, corri, corri, abraçando a mala de dinheiro como se fosse               
minha vida. Até que eu me escondi em uma cabine do banheiro do aeroporto e me                
tranquei. Apenas um policial me seguiu até lá e ficou batendo na porta. 

– Abra em nome da lei! – disse o daddy fardado. 

– Só abro se me comer! – respondi, espertah. 

– Quê? 

– É isso mesmo. Vai dizer que não quer uma sentadinha? Anda, me come e me libera,                 
que eu preciso chegar na minha festa. 

Preciso dizer que o policial aceitou? O banheirão foi real. Me comeu que chorou. Dei               
chá de cu pra ele e logo saí correndo. Ele disse pros homens dele me liberarem e                 
deixarem eu entrar no voo. Paguei Fabiana, puxei ela e o boy pro avião e dekolamos. 

 

Cheguei na Piroca Fest, como já contei pra vocês, e foi ótimo. Ainda mais sabendo que                
meu plano estava prestes a ser executado. Curti, bebi, mamei (mamei           
horroreeeeeeees)...  

Até que eu senti que era a hora de colocar o plano em ação. Eu vi todos me cercando,                   
todas as cacuras com quem me engalfinhei estavam ao meu redor, querendo me comer              
com farofa (e não no bom sentido). Eu não estava contando com esse estouro da               
manada, mas achei que só melhorou pra execução do plano. Disfarçadamente, fiz o sinal              
que combinei com Fabiana. Levantei o meu shortinho beira cu, empinei o fut e... 

BANG BANG, DEI MEU TIRO CERTO NO TEU CU 

Gente, dizem que a maior dor é a do parto. Então meu cu partiu em dez, tenho certeza.                  
Menina, que dor foi aquela? Mas o plano era esse. 

Eu combinei com Fabiana que atirasse no meu anel. Eu pedi pra que ela fizesse isso pra                 
eu ganhar fama, espaço. E ganhei. Me senti a mais fabulosa das bichas sendo levada de                
bruços na maca, os fotógrafos registrando tudo, a imprensa reunida pra documentar o             
meu sofrimento. Quase criei uma buceta de tanta felicidade que eu tava. O plano tinha               
dado certo. 

Enquanto eu tava empinada na cama do hospital, o médico desalojando a bala do meu               
roda, eu tinha que lidar com repórteres tentando invadir a sala pra que eu concedesse               
uma entrevista. Eu até deixei o Pedro HMC do Põe na Roda entrar, porque ele é poc                 
também, mas na hora que ele me perguntou o que aconteceu, o médico puxou com força                



a bala de dentro e veio puxando merda da década de 90. Acho que foi a melhor chuca                  
que eu já fiz. Saí limpíssima e famosíssima. 

Agora estou aqui, no quarto de hospital, me recuperando. Logo, logo terei alta e já tenho                
entrevista marcada nos maiores programas de entretenimento do mundo. The Ellen           
Show, Encontro com Fátima, Hello!... As inimigas? Estão shorandooooo. Soube que a            
Ev está flopando horrores em sua nova empreitada, a mãe da Ludmilla ficou careca              
porque não pagou a mulher do salão e teve a cabeça raspada, Pebe continua sofrendo               
pra emplacar algo e a indústria musical não deixa ela hitar, a Acosta... alguém lembra               
dela? 

 

Enfim, colegas. Consegui o que tanto queria. Ganhei fama, espaço, dinheiro, sucesso,            
enquanto quem arranjou briga comigo tá na sarjeta. Ah, esqueci de contar uma coisita              
pra vocês. Sabem todas aquelas redes de streaming que recusaram o documentário sobre             
mim? Agora estão TODAAAXXX correndo atrás pra produzir, uma dando proposta           
melhor que a outra. Agora, meus amores, vejam o poder de um tiro no cu, né? Já posso                  
fazer a Norma e gritar pro mundo que 

EU SOU RYKAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


