
 

Continuando a putaria do episódio anterior... 

Eu estava tão trêmula com medo de ser presa e ir parar no RJ2 que as pregas do meu cool 

que, nem existiam mais, faziam tantas rugas que parecia que ele ainda era virgem. 

Foi então que aproximei do meu Vigoroso e falei: 

- E aí, amapôa, qual vai ser o método pra dar cabo do Gostoraj: Pancada na cabeça com o 

vibrador turbo 2000 que eu trouxe na minha bolsa ou intoxicação por água radiotiva de 

chuca? 

- COMO É QUE É, BASCULHO? - reagiu Gil, estupefato. 

- Basculho? Mas o que é basculho?! - exclamei perdidah. 

- NÃO IMPORTA! Quando eu disse que a gente tinha tinha que matar Rajgray, era pra ser 

de prazer. Dançar um tchaki tchaki tchaki tão bem gostoso na R410N4 dele que vai até fazer 

ele esquecer o que veio fazer aqui e vai deixar a gente dizar, bicha! 

Dito isso, partimos eu e Gil do Vigor pra cima de Raj, empurramos ele na cama, tiramos a 

roupa dele e começando a dançar o tchaki tchaki em cima dele e que VIGOR foi aquele, 

irmãhx. 

Gil tava possuída, a mulher fez de um tudo. Fiquei pretéria, passada, chocada e invejada. 

Queria eu ter a elasticidade daquela besha pernambucana, pq a bicha tem "puder"! Raj ficou 

tão satisfeita que após o ocorrido, apagou e elogiou o trabalho lindo que a mãe aqui fez com 

Gil. 

Após ele apagar, rapidamente, eu e Gil nos vestimos, nos despedimos e marcamos de nos 

encontrar na Califórnia, EUA (Quem sabe a próxima temporada da fic não será lá sobre 

nossas aventuras nas terras do tio Sam?). 

**          ** 

De volta ao Palácio Real, eu chego e dou de cara com Bolsonalixo acompanhado de média 

dúzia de neofacistas empunhados com tochas e burcas igual da KKK e com o meu boy real 

amarrado e amordaçado num canto da sala. Ao ver tudo isso eu disparo: 

- WTF???!!! Que merda é essa aqui! 



- Isso aqui é o povo ao meu lado furioso por aquela paródia que o palácio divulgou dias atrás 

em cadeia nacional de rádio e TV - disse o bolsinha de cocô explanando no ar gotículas mais 

perigosas que a da COVID-19 no ar. 

Eu ri e falei: 

- Ah, fala sério. É por isso essa cena aqui digna de American Horror Story? Não gostou? Pois 

se não gostou problema é seu, porque eu vou continuar cantando: 

"Bolsonaro é poc 

Bolsonaro é monete 

Dá 17, dá 17 

E de Norte a Sul 

Do Sudeste ao Centro-Oeste 

Dá 17, dá 17".... 

Diante da minha provocação, a putinha do Trump me deu uma bofetada que me fez cair no 

chão e disse: 

- Eu sou incomível! 

- Até porque ninguém ia ter coragem de comer esse briôco de galinha velha! 

E logo em seguida levei outra bofetada. Fuzilei aquela maldita com todo ódio que eu poderia. 

**       ** 

E o cavalo e sua trupe de jumentos arrastaram eu e o meu rei para fora do palácio até onde 

se encontrava outros ratos neofacistas igualmente vestidos como os outros. Próximo à eles, 

havia uma guilhotina e a maldita, malditona vira-se para eu e meu esposo real, ri com aquela 

cara de cu solado que só ele tem e fala entredentes repletos de tártaro: 

- Chegou a hora de dar fim a monarquia. Mas pra isso, temos que dar o fim de acordo com 

regimento: Guilhotina! 

Desesperei-me! Os minions pareciam cavalos selvagens relinchando e incentivando ainda 

mais aquela loucura. Dei uma encarada para meu esposo real, que já estava em prantos e 

fiquei ainda mais atordoada. 

E agora, o que vai ser? Será que eu conseguirei sobreviver ao apocalipse que essa besta trouxe 

para o nosso país? Bom, mores, vão ter que acompanhar a próxima temporada, porque essa 

aqui já acabou! BJÃWWWWNNNN.... 



 

FIM DA TEMPORADA 

 


