
 Nem vem, mulher. Todo início de diário é assim. Vocês falam que eu tô sumida, 

eu falo meia dúzia de pootaria pra vocês cachorras e tá tudo bem. Mas dessa vez o meu 

sumiço foi babado. Bem que eu queria dizer que tava presa numa casa pela mão mágica 

da Manuela Dias e quem me salvou foi o Chay Suede metendo o pezão na porta. Mas o 

que aconteceu passou longe dessa minha fantasia libidinosah. E o babado foi tão maluco 

que vou ter que dividir em duas etapas: PAU e CACETE. Senta aí nessa piroca mole que 

você chama de colchão e presta atenção 

 PAU: Onde tudo começou 

 Você tá lembrada que eu assumi o poder desse país com o golpe da cuceta, não 

tá? Se não tiver, vai se fuder, sua vaca desgraçada. Não te conto mais as coisas. A gente 

conta e você não guarda. 

 Mas enfim. Assumi o Império que havia sido restituído. E não é que eu tava 

gostando da vida de morar em Brasília, ou melhor, Bare-sília, como passou a se chamar 

a capital imperial. Transformei o Palácio da Alvorada no Palácio da Sentada, o Palácio 

do Planalto no Palácio de Sodoma, e o do Jaburu... rsrs... no da Paz Mundial, sua 

indecente. 

 O que acontece é que poc feliz é poc perseguida, né? Não demorou muito pra uns 

baitolas se unirem na surdina e começarem a planejar me depor do cargo que tanto suei 

(literalmente) para conseguir. Um belo dia eu acordei com Sarah Winter, minha copeira, 

batendo na porta dizendo que o PAU tava vindo aí. Chorei, né? Por todos os orifícios. Na 

felicidade, saí correndo pela Praça dos Três Poderes perguntando “CADÊ? AONDE QUE 

TÁ?”, a boca salivando, eu passando o KY enquanto corria toda troncha. 

 Qual não foi minha surpresa quando entendi que PAU era a sigla para Pocs Anti 

Unificação. Um bando de viados unidos ali protestando contra a centralização do poder 

na minha mão. Ah, minha filha, não aguentei. Quando vi já tava puxando o cabelo de um, 

esbofeteando a cara da outra, fazendo o golpe do cu de fole na cara de uma sapatona que 

também tava por lá. Tudo pra defender o meu país. Mas aí elas apelaram. Escutei uma 

voz solidária gritando: 

 – Olha a pedraaaaaaaaaaaa! 

 Quando olhei pra trás, só deu tempo de ver uma pedra vindo em direção às minhas 

lentes azul-prepúcio. Fiquei desacordadah. 

 

CACETE: Agora o babado ficou sério 

 Mudando de pau pra cacete, tudo foi um sonho. Pelo menos foi o que eu achei ao 

acordar na minha queen size redonda como se nada tivesse acontecido. Chamei Sarah 

Winter, que negou qualquer movimento de homossexuais contra mim lá embaixo. 



 Aliviada com o fato de ter sido apenas mais um pesadelo na vida da bicha, desci 

para tomar café da manhã. Aí me surpreendi com uma visita ilustre: Angélica e uma 

cachorra feia que ela devia ter arranjado no esgoto da casa da Xuxa. 

 – Raí, amor! – disse ela, toda se querendo pra cima de mim. 

 – Vai afastando essa pinta de mim que eu sei muito bem o que você quer, bandida. 

Seu marido te mandou aqui pra tentar fazer aliança política, né não? Pois não vai 

conseguir, bicha! Vão humilhar pobre no programa de vocês que vocês ganham mais. 

 – Mas poc, eu vim toda feliz falar com você. Trouxe até minha cachorra Antônia. 

Ó ela que bonita. 

 Olhei pra cachorra e ela parecia Naldo Benny. 

 – E é inteligente também, ó. Antônia, senta. 

 A cachorra foi embora balançando o cu. 

 – Baguncei a divisawwn. – disse a cã. 

 – Ela fica tensa às vezes. 

 – Olha, Angélica, fala logo o que você quer que eu não tô com tempo. – falei, 

fingindo que tinha milhares de reuniões marcadas, mas a única coisa que ia fazer naquele 

dia era uma curirica. 

 Angélica foi sentando no meu sofá caríssimo como se tivesse sido o salário dela 

apresentando Estrelas Solidárias que tivesse pagado. Mas relevei. 

 – Então, amiga, eu quero te chamar pro meu novo projeto na Globo. Esse vai 

bombar. Boninho me prometeu. 

 – Primeiramente, amiga é a buceta da sua madrinha. Amigo meu é vibrador e 

cuspe de macho. 

 – Foco, poc. Você vai amar. É um reality que começa sem a pessoa saber. 

 – Já começou, né, vagabunda? 

 E do nada as paredes da minha DreamHouse da Barbie começaram a se mexer, 

revelando que eu tava num palco, com uma plateia cheia de dona de casa pelancuda e 

piranha do subúrbio de São Paulo. Uó. Quando olho pra Angélica, ela tá com um 

microfone com formato de codorna e falando com as câmeras. 

 – Muito bem, meu povo, começa agora a primeira edição do POC. Como vocês 

sabem era pra ser POCAH, mas a convidada não estava disponível pois está hibernando 

com a rola do marido dentro dela. Mas estamos aqui com esse viado nojento e vamo ver 

no que vai dar. Produção, pode abrir as portas. 

 Do nada o cenário abre mais um pouco e vejo uma passagem escura na minha 

frente. Fico parada, amedrontadah, sem saber o que fazer. 

 – Anda, poc, entra nessa merda – gritou Angélica. 



 – Desceu do salto, hein? Tô chateada com você – falei, pra não deixar barato pra 

aquela xereca arrombada só de tanto o Luciano dar narigada. 

 Mas fui andando, coagidah. Viado coagido anda macio pra não levar lampadada. 

Cruzei todo aquele corredor escuro, me sentindo dentro do cu de Weslley Vitoritti, até 

que chego a um lugar com três portas. Cada uma das portas tinha uma grande letra 

desenhada: P – O – C. 

 – Quê que eu faço agora, gente? Eu quero ir pra casa – perguntei, virando de 

costas. Quando vejo, ninguém mais ninguém menos que Tidinha está atrás de mim 

segurando um CACETE de forma ameaçadora. 

 – Comida da vovó – disse ela. 

 – Anda, me respeita. Quê que eu faço aqui? 

 – Atrás de cada uma dessas portas tem uma realidade na qual você vai precisar se 

adaptar. O lugar em que você se adaptar menos vai ser sua moradia eterna – explicou 

aquele estrupício. 

 – Qual a lógica, gente? Tá, mas como que eu sei o que tem atrás de cada uma? 

 Tidinha simplesmente vira uma cômoda de quatro gavetas e diz: 

 – P de Plínio. O de Osvaldo da Alma Gêmea. C de Caldo Knorr. 

 Foi dizer isso que a cômoda saiu voando e me deixou ali sozinha, sem entender 

nada do que tava acontecendo. 

 E agora??? Eu não tinha como fugir, porque a porta atrás de mim já tinha se 

fechado. O que eu faço? Em qual porta eu vou? Quantas horas a chuca leva antes de 

vencer o prazo de validade? Muitos questionamentos na cabecinha de uma pobre bicha... 

 

CONTINUA... 

 


