
                                       

 

 

Querido Ser que Está Lendo Meu Diário, 

 

Você tem certeza de que deveria estar lendo o diário de outra pessoa? Talvez eu tenha dito 

que você podia ler, aí tudo bem. Mas, se você é a Angelina, eu NÃO dou permissão para que 

você leia, então pare já. 

Se você é meu pai ou minha mãe, SIM, eu sei que não devo chamar as pessoas de idiotas, 

manés, abobadas, minhoquentas, tapadas e coisa e tal, mas isto é um diário e na verdade eu 

não estou "chamando" ninguém de nada. Eu escrevi isto. E, se vocês brigarem comigo por 

causa disso, então eu vou saber que leram meu diário, apesar de eu não ter dado permissão 

para vocês lerem. 

Agora, pelos poderes que fui investida, prometo que todas as palavras deste diário são 

verdadeiras ou, pelo menos, tão verdadeiras quanto eu acho que têm que ser. 

 

Assinado, Jamie Kelly 

P.S.: Se é você, Angelina, quem está lendo isto, então HAHA! Peguei você! Tudo aqui foi escrito 

com uma tinta envenenada, num papel envenenado. Então é melhor você correr e ligar para a 

ambulância! 

P.P.S.: Se é você, Lucas, quem está lendo isto, eu tenho um antídoto contra o veneno, e ele 

pode ser entregue a você através de um simples telefonema para minha casa. Mas, se os meus 



pais atenderem, não fale nada sobre o veneno. Acho que eles não iam gostar de saber que eu 

ando por aí envenenando as pessoas. 

                                                         

                             Estes são meus pais, que desaprovam envenenamentos.  

                    Segunda Feira, 2 

Querido Diário Otário, 
 
 Hoje a tarde, eu estava lá fora brincando com o meu beagle, Fedido, fazendo aquele joguinho 
em que agente finge que joga a bola, daí ele sai correndo como um bobo pra pegar e de 
repente se toca que você não jogou bola nenhuma. Eu geralmente faço isso duas ou três vezes, 
mas acho que hoje estava meio distraída, porque, quando finalmente me toquei que ainda não 
tinha jogado a bola nenhuma vez, já tinha fingido umas cento e quarenta vezes. O Fedido 
estava meio irritado e espumando e não quis voltar pra casa por um bom tempo. 
. Será que os cachorros são rancorosos? 

 
Terça-feira, 3 
 
Querido Diário Otário, 
 
Acho que hoje eu estive muito próxima de ganhar um apelido, o que é praticamente a pior 
coisa que pode acontecer com você num colégio. Eu estava comendo um pêssego no recreio e 
o outro pêssego caiu na minha mala. O Mário Pinsetti, aquele idiota que só consegue respirar 
pela boca e que, para o meu azar, estava ali do meu lado, disse: 
- Ô Pesseguilda! 
Ele é praticamente o ''apelideiro'' oficial do colégio e, apesar de serem sempre idiotas, os 
apelidos que ele dá acabam durando para sempre. (Não acredita em mim, Diário? Então 
pergunta ao ''Bundão Bundeira'', um dos primeiros apelidados por Pinsetti. Eu nem sei qual é o 
nome verdadeiro do menino. Ninguém sabe. Ele é chamado de Bundão Bundeira há tanto 
tempo que até a mãe dele já chamou de Bundão uma vez, quando estava deixando ele na 
escola. 
- Tchau, Bundãozinho! 
Quando percebeu o que tinha feito, ela tentou ajeitar: 
- Temos muito orgulho de você! 
Voltando à história dos pêssegos. Eu peguei aquela fruta maligna rapidinho e enfiei na 
mochila, achando que ninguém tinha ouvido o Pinsetti. Isso com certeza anularia a validade do 
apelido. Mas, então, uma adorável risada tilintou nos meus ouvidos como o som de alguém 
acariciando a barriguinha de um bebezinho fofo com um filhotinho macio. Quando me virei, lá 
estava ninguém mais, ninguém menos que Angelina, que estava com certeza fixando o apelido 
para sempre em sua memória. 
Agora é só questão de tempo até que eu esteja assinando meus trabalhos como PESSEGUILDA. 
 



Quarta-feira, 4 

 

Querido Diário Otário, 

 

Hoje, o Lucas Ribas (oitavo menino mais bonito do meu ano) falou comigo no corredor. 

Geralmente, esse tipo de coisa não me afetaria nem um pouco, afinal eu ainda tenho chances 

de que os Caras Bonitos Um a Sete falem comigo algum dia. Mas, quando o Lucas disse ''oi'' 

hoje, eu tive certeza de que estava completamente apaixonado por mim, por isso me senti na 

obrigação de ser irresistível. 

 

Meus poderes irresistíveis em ação 

 

Hálito Fresco e perfumado de menta; 

Postura de total belezura; 

Olhos piscando de maneira adorável; 

Maravilhosos não, Belos não, Penteados, não, Alguns cabelos. 

 

Aí quando eu estava prestes a responder alguma coisa legal para o Lucas (talvez até uma coisa 

MUITO legal, mas jamais saberemos), a Angelina resolveu aparecer, carregando sua mochila 

com um gazilhão de coisinhas lindas e penduradas, e ficou, absolutamente maravilhosa, BEM 

NA FRENTE DELE. E de propósito! Esse comportamento totalmente escorpiônico dela me fez 

até esquecer o que eu ia dizer, então a única coisa que saiu da minha boca foi uma porção de 

ar sem nenhum som articulado. Não que isso tenha feito alguma diferença, porque ele estava 

olhando para a Angelina do mesmo jeito que o Fedido olhava pra bolinha uns dias atrás. 

Ficou bem óbvio que o amor dele por mim estava esguichando pelas orelhas e se espalhando 

pelo chão. Se não acredita em mim, pode perguntar para a Isabella. Ela estava ali ao lado. 

E, como se as coisas já não estivessem péssimas olhem só: 

Ele diz para a Angelina: 

- Uau, que cheirinho gostoso de Chocomenta! É do seu gloss? Adorei! 

Aí, a Angelina pára por um segundo, olha bem PARA A ISABELLA E PARA MIM e diz: 

- É, é sim. 

E abre um sorriso radiante que congela todos ao redor. 

Francamente, eu acho que chega a ser grosseiro e obsceno ter dentes tão brancos que podem 

DANIFICAR PERMANENTEMENTE os olhos das pessoas ao seu redor. 

 

PERIGOSOS RAIOS de Brancura OFUSCANTE.  

 

(No caso de meus filhos estarem lendo isto daqui a muitos anos, este foi o exato momento em 

que Angelina roubou o pai de vocês, Lucas, de mim, e a culpa do seu sobrenome ser 

Rumpelstiltskin ou Scharzenegger ou Bundeira é toda dela.) 

 

Bebezinho do futuro muito triste ao descobrir que seu pai foi roubado 

 

O problema é o seguinte: a Isabella é a ÚNICA menina do colégio que usa gloss de 



Chocomenta. É o sabor mais nojento já inventado, mas ela precisava ter um sabor de gloss só 

dela, por isso escolheu aquele que ninguém gosta. Todas as meninas sabem que o 

Chocomenta é dela. Até a Angelina sabe disso. 

Então, Diário Otário, vamos rever essa cena em câmera lenta: em poucos segundos usando 

apenas algumas palavras, Angelina roubou meu futuro ficante/namorado/marido, e Isabella 

perdeu o sabor do gloss que é sua marca registrada. (A Isabella iria gostar mais de usar as 

calças gigantes da avó dela para ir ao colégio do que saber que todos achavam que ela copiava 

a Angelina.) 

 

Um mistério da Natureza 

Bunda de tamanho normal da Isabella - Bundão de Elefante da avó da Isabella 

 

Acho que devia ter dito alguma coisa, mas sabia que a Angelina tinha o apelido de 

''Pesseguilda'' muito bem arquivado em seu Cérebro Afiado Carregado de Maldade e não ia 

pensar duas vezes antes de usá-lo diante do Lucas. 

Eu estava de mãos atadas. 

É claro, Diário Otário, que você entendeu que eu ESTOU DESTRUÍDA. O que você talvez não 

consiga entender completamente é o impacto que esse escandaloso evento está causando na 

Isabella. Ela dá MUITÍSSIMA importância para cheiros, e acho que não está preparada para 

trocar de gloss. Prevejo um período longo e doloroso de lábios ressecados. 

Acaba de me ocorrer, Diário Otário, que a Angelina é tão perfeita que a palavra ''perfeita'' 

talvez não seja perfeita pra ela. Um dia alguém vai inventar outra palavra para descrevê-la, e 

eu espero que essa palavra rime com mané ou babaca, porque eu já tenho até uma idéia para 

uma música. 

 

Princesa Mané da Manelândia. 

Quarta-feira, edição da noite 

 

Querido Diário Otário, 

 

Hoje no jantar, minha mãe anunciou que vamos tomar conta do meu primo durante alguns 

dias. Ele é tipo... sobrinho do irmão da filha da minha tia ou alguma coisa assim. 

Eu sei que os filhos dos nossos tios são nossos primos, mas também temos os primos de 

segundo grau, os primos de terceiro grau e até os primos imediatos de primeiro grau. 

Eu já tive uma queimadura de primeiro grau. 

 

primo de primeiro grau 

queimadura de primeiro grau 

 

Ah Diário Otário, só pra deixá-lo por dentro dos crimes culinários da minha mãe, na noite 

passada ela fez um guisado com 147 ingredientes e, ainda assim, o gosto era horrível. É difícil 

de acreditar que ela não tenha conseguido fazer nenhum dos 147 ingredientes ficar bom. 

É claro que eu comi, apesar de tudo. Se você não come, tem que agüentar o sermão sobre o 

quanto ela sofre pela família e trabalha duro e como as criancinhas famintas do 



Seiláondequistão iriam adorar aquele guisado. 

Eu acho que as criancinhas do Seiláondequistão já estão com muitos problemas, para ainda 

terem que agüentar os guisados da minha mãe. 

Quinta-feira, 5 

 

Querido Diário Otário, 

 

Por causa da Angelina, que acha que é a menina mais linda do mundo, mas que provavelmente 

não está nem entre as cinco mais, eu tive que comprar meu almoço no colégio hoje. Eu não 

podia correr o risco de que a minha mãe colocasse de novo um pêssego na minha mala, e aí, 

quando eu estivesse secretamente tentando jogá-lo no lixo, o Pinsetti ou a Angelina vissem e 

criassem um imenso Evento de Apelido. Daí eu teria que fugir de casa. 

Só para provar que o universo está do lado da perfeita e demoníaca Angelina, hoje era Dia Do 

Bolinho de Carne na cantina. Quinta é sempre dia do bolo de carne. A tia da cantina, Srta. 

Bruntford, acha que é uma ofensa pessoal quando você não come alguma coisa do bufê. E ela 

faz com que a gente se sinta muito mal, principalmente se não comemos o bolinho de carne 

seboso. 

 

Perceba a semelhança sobrenatural entre a Srta. Bruntford e o bolo de carne. 

 

A Srta. Bruntford já chega perguntando qual é o problema do bolo de carne, balançando para 

todo lado aquela pelota de banha que ela chama de pescoço. No caso dela, o pescoço é mais 

uma coisa grande, gorda e mole, parecida com aquele merengue molenga que a gente coloca 

em cima da torta de limão. 

Por isso, eu não tive outra saída além de comer um pouco daquele bolo de carne com cheiro 

de gato molhado. E isso é culpa da Angelina também. É tudo culpa da Angelina. 

 

Uma vez, um menino tocou a banha pescoçal da Srta. Bruntford e os médicos declararam que 

ele estava incuravelmente asqueroso. 

Sexta-feira, 6 

 

Querido Diário Otário,  

 

Não sei se já falei da Angelina alguma vez, mas ela é uma menina do meu colégio que é linda, 

maravilhosa, popular que tem cabelos cor de ouro (como se alguém achasse isso bonito!). 

Isabella e eu estávamos no corredor hoje e a Isabella foi desesperadamente conversar com a 

Angelina quando ela passou, o que é uma tremenda demonstração de falta de noção, já que a 

Angelina está no 9 na escala de popularidade, enquanto a Isabella mal está no 5. (E agora que 

a boca ultra-seca da Isabella está sofrendo de uma tremenda falta de gloss, é capaz que ela 

caia ainda mais.) 

 

Escala de Popularidade 

1- Bruntford 

2- Saco de areia de gato 



3- Professores 

4- Um dos sapatos velhos da Angelina 

5- Isabella 

6- Onde a Isabella poderia estar se tentasse 

7- EU 

8- Onde eu deveria estar 

9- Angelina 

10- Um popstar que não seja velho 

 

Enfim, a Angelina só deu uma olhada para a Isabella como se ela fosse alguma coisa muito 

estranha e um pouco nojenta - como um caracol virado do avesso - e, sem dizer uma única 

palavra, seguiu em frente. 

Você já conheceu NA VIDA alguém como a Angelina, Diário? Por acaso na loja em que eu 

comprei você, tinha um outro diário supercaro que se achava tão legal que ficava andando de 

um lado pra outro da loja como se estivesse com uma caneta enfiada ... na espiral? 

Honestamente, Querido Diário Otário, se HOUVESSE um diário igual à Angelina na loja, eu iria 

até lá agora para comprá-lo e usaria as páginas para recolher as cacas do Fedido quando 

levasse ele pra passear. Mas eu também lembraria que você deve ser feliz do jeito que é, 

Diário, porque você é muito lindo, e também diria pra você ficar satisfeito com o seu cabelo, 

apesar de que você não tem cabelo. Isto é, se você tivesse um cabelo que fosse muito feio. 

 

Outra boa idéia 

Diário exibido vira lanche de bode. 

Isabella me disse mais tarde que achava que seria capaz de convencer a Angelina a abandonar 

o Chocomenta. A Isabella é muito boazinha e eu gosto muito dela, mas, se cérebros fossem 

bananas, vamos dizer que os macaquinhos que ficassem com a cabeça dela seriam meio 

magrelos. 

 

Einstein (macaco gordão) 

Isabella (macaco magrelo) 

Como os seus macaquinhos ficariam de biquíni? 

 

P.S.: Novidades sobre o apelido: Ninguém me chamou de Pesseguilda ... AINDA. A Angelina 

deve estar esperando o momento certo para atacar. É um FATO CIENTÍFICO RECONHECIDO 

que as meninas são completamente lindas e pura bondade por fora e são na realidade pura 

maldade por dentro. 

A Angelina deve estar esperando a melhor e mais vergonhosa hora para espalhar o apelido 

Pesseguilda pelo mundo. 

Sábado, 7 

 

Querido Diário Otário, 

 

Tá bem, tá bem. Eu sei que ontem mesmo escrevi que você devia ficar feliz com seu cabelo do 

jeito que ele é. Acho que eu estava tentando ser mais receptiva com pessoas com lindos e 



perfeitos cabelos loiros ou talvez estivesse querendo brincar de cientista, mas o fato é que 

hoje eu decidi comprar uma daquelas tintas para cabelo para aplicar em casa. (Talvez você 

nunca tenha percebido, Diário, mas eu tenho alguns probleminhas com meu cabelo.) 

Escolhi a tinta que mais se parecia com a cor do cabelo da Angelina, que é um tom chamado 

''Radiante Brilho do Sol''. Eu não estava tentando copiar a Angelina, foi só uma coincidência 

que essa tenha sido a primeira cor que eu peguei na quarta loja em que fui procurar. 

Eu devia ter pedido ajuda para a Isabella na hora de pintar, mas não estava muito a fim de 

ouvir sermões sobre como eu devia me aceitar do jeito que sou, enquanto fingia não reparar 

que ela estava num nível avançado de um probleminha que os médicos chamam de ''Boca de 

Lagarto''. 

Por isso, eu me tranquei no banheiro e tingi o cabelo sozinha. 

(Aliás, isso me lembra de uma coisa. Descobri por que eles dizem que você muda quando pinta 

os cabelos. Mudar-se é a única coisa que você pode fazer depois e ver o resultado.) 

O que deveria ter ficado um ''Radiante Brilho do Sol'' acabou ficando com cor de galinha. Se eu 

me escondesse no meio da fazenda, acho que ninguém me achava mais. 

Então, eu tive que voltar à loja e comprar uma tintura que fizesse meu cabelo voltar à cor 

original, antes que a minha mãe ou a Isabella enchessem o meu saco por causa da minha falta 

de auto-estima. 

Tirei um chumaço do meu cabelo antigo da minha escova de cabelo para poder escolher a 

tinta, uma coisa que não tinha achado que era nojenta até que eu vi a cara da balconista 

quando eu entreguei o chumaço para ela me ajudar a achar o tom. Felizmente, eles tinham o 

tom perfeito, que eu trouxe para casa e usei para voltar ao normal. 

Aliás, lembra que o nome da cor do cabelo da Angelina é ''radiante brilho do sol'', né? Pois o 

nome da cor do meu cabelo é porco-do-mato. 

Domingo, 8 

 

Querido Diário Otário, 

 

A Isabella apareceu muito cedo aqui em casa hoje (cedo demais, mas tudo bem, porque meu 

cabelo já tinha voltado a ser a caca que a natureza fez). 

Ela veio tão cedo que até viu meu pai usando o roupão estampado ridículo dele. Ela achou que 

ele parecia um zumbi mendigo, mas eu acho que ele fica BEM pior que isso. 

Enfim, a Isabella acabou de completar seu novo projeto, a Escala dos Manés, que identifica 

quanto uma pessoa pode ser mané, e é, portanto, um guia muito útil para medir a manezice 

alheia. 

A Isabella disse que foi desse jeito que o sistema métrico foi criado: alguém igual a ela acordou 

um dia e decidiu um litro era um litro e logo concordaram (apesar de ninguém saber 

exatamente quanto é um litro). 

Acho que qualquer dia a Isabella vai ser Professora de Ciências da Popularidade. 

Aqui está o sistema métrico da manezice da Isabella: 

 

A Maravilhosa ESCALA DOS MANÉS 

De ruim a péssimo 

 



MONGO - Pentelho, meio fedido. 

ANTA - Fala alto, geralmente fede a peixe. 

SUPERANTA - Fala cuspindo. Mentiroso. Grudento. 

MANÉ - Malvado e cabeça-dura. Usa sapatos ridículos. 

LOIRIDÍCULA - Ladra de sabores de gloss. Não Gosta de sabonete. 

MANÉ-MOR - Chato demais. Futuro canibal. Roupas bizarras. 

Domingo, 8 (plantão da noite) 

 

Querido Diário Otário, 

 

Depois que a Isabella terminou de me apresentar o sistema manétrico dela, consegui 

convencê-la a ir até uma loja escolher um novo sabor de gloss. (Ela não queria MESMO fazer 

isso, mas eu a convenci. Esse tipo de pressão gentil deve fazer parte do processo de cura 

quando as pessoas perdem seres amados como o Chocomenta.) 

Apesar de ter me feito ficar horas que nem uma boba olhando enquanto ela experimentava e 

rejeitava uns 40 produtos perfeitamente aceitáveis, eu tive que avisá-la que aquele pote 

jumbo que ela tinha escolhido não era gloss, e sim desodorante roll-on. 

Como você pode ver, o esforço acabou sendo em vão, mas amigas de verdade não deixam as 

outras saírem na rua com antitranspirante na boca. 

 

Mais nojento do que parece. 

Segunda-feira, 9 

 

Querido Diário Otário, 

 

A aula estava legal hoje. Aliás, estava MELHOR que legal. A Angelina prendeu o cabelo em uma 

daquelas milhares de coisas que ela pendura na mochila e a enfermeira do colégio – que agora 

é a minha heroína – simplesmente pegou uma tesoura e tosou um monte daquele sedoso 

cabelo loiro lá do alto da cabeça, por isso a Angelina só é a menina mais linda do mundo se 

você está à direita dela. (Pessoalmente, eu acho que ela ficaria melhor se estivesse do avesso.) 

Ah, sim, eu também fiquei sabendo que vou ter que apresentar um trabalho sobre mitologia. 

Eu perguntei para o meu professor, o Sr. Evans, o que significava ‘‘mitologia’’, e ele disse que 

são coisas que não existem. Eu perguntei se isso incluía o cabelo do lado esquerdo da cabeça 

da Angelina, e todo mundo deu muita risada, exceto o Sr. Evans e a Angelina. 

O Sr. Evans disse que eu tinha que tirar 10 nesse projeto, senão eu ia acabar junto com as 

sereias: 

- Muito ‘‘mar’’. 

Superengraçado, hein? Espero que comece a crescer um cabelo bem lindo, loiro e sedoso no 

alto daquela careca, só para a enfermeira tosar tudo. 

Terça-feira, 10 

 

Querido Diário Otário, 

 



Eu sou muito esquisita? 

Tive que ir para a enfermaria hoje, porque acho que minha mãe me envenenou 

acidentalmente com uma coisa melequenta e meio macarrônica que ela preparou para o 

jantar de ontem e que tinha um gosto que parecia muito com o cheiro de meia. 

Eu achei que a enfermeira ia me dar um remédio, mas me enganei. Ela só me deu um chazinho 

e me fez ficar deitada na maca por um tempo. Claro, é bem assim que se desintoxicam as 

pessoas 

 

Eu morrendo 

 

Foi bem chato, é claro, ficar lá deitada, tentando não sentir os efeitos do envenenamento, por 

isso comecei a olhar ao redor. E foi aí que eu vi aquilo na cesta de lixo: um longo chumaço de 

cabelo, lindo e loiro. O cabelo da ANGELINA. 

Mas aqui chega a parte esquisita: eu peguei o cabelo. Não sei por que, afinal não pretendo 

fazer um vudu pra ela nem nada. 

Ainda. 

Eu tinha que ter aquele cabelo. 

 

Eu fugindo com o chumaço. 

 

Caso você esteja preocupado comigo, Diário Otário, no fim das contas eu não estava 

envenenada mesmo. A enfermeira disse que era apenas uma ‘‘dispepsia’’, que eu acho que é o 

termo médico para dizer que eu tinha dentro de mim uma imensa, gigantesca quantidade de 

gás tóxico, capaz de matar um cavalo. 

 

Quarta-feira, 11 

 

Querido Diário Otário, 

 

Passei o dia tentando pensar em alguma coisa para fazer com o cabelo da Angelina, Não em o 

cabelo suficiente para fazer uma peruca. Pensei em plantar como se fosse um mato, para ver 

se crescia e crescia até florescer uma cabeça da Angelina. Mas aí eu pensei que a nova cabeça 

podia ser ainda mais bonita que a original e achei melhor deixar para lá. 

Por enquanto, acho que vou só guardar como troféu, mais ou menos como aqueles caras que 

penduram as cabeças dos alces que caçam na parede, exceto que, em vez da cabeça, eu tenho 

só um chumaço. 

Aliás, falando da cabeça da Angelina, ela hoje estava usando uma boina para cobrir a gadelha 

tosada.(BOINA é aquele chapeuzinho francês estúpido.) Enfim, nem dava para acreditar no 

quanto ela parecia tonta com aquilo. Acho que esse é o fim da popularidade dela. 

Quinta-feira, 12 
 
Querido diário Otário, 
 
Tipo, metade das pessoas do colégio estavam usando boinas hoje (inclusive o LUCAS!!!). É 



como se todos fossem da sociedade secreta da boina e estivessem apenas á espera de um 
sinal da Angelina para colocá-las para fora. Não dá para entender. E se a Angelina tivesse 
colocado a calcinha na cabeça? Acho que sei EXATAMENTE o que ia acontecer nesse caso. 
Metade do colégio estaria por ai, espiando através do buraco da cueca. 
Têm duas coisas a respeito disso que me incomodam mesmo: 
 
1) O fato de as pessoas só gostarem da Angelina porque ela é totalmente linda, legal e 
inteligente. 
2) O fato de eu não ter uma boina.  
Como toda quinta-feira, hoje foi dia de bolo de carne. A Srta. Bruntford fez o maior escarcéu 
(de novo) porque as pessoas não queriam comer aquilo, mas o pessoal que estava usando 
boina estava meio que unificado, como a resistência francesa, e a ignorou. Isso deixou ela 
ainda mais de cara, e eu percebi que o pescoção gorduroso balançava furiosamente em 
direção á Angelina,como se a Bruntford soubesse que aquilo tudo era culpa da Angelina. 
NOTÍCIAS DO CRIME DA COMIDA: minha mãe fez uma coisa tão ruim pro jantar que decidi até 
correr o risco de ouvir o sermão quediaboéistico e dar a minha parte pro fedido. Ele provou 
um pouquinho, mas acabou optando por comer o cocô do gato. 
Agora eu estou com um pouco de medo do Fedido, porque eu acho que ele vai me culpar se 
passar mal mais tarde, apesar de a culpa ser da minha mãe. Por isso, se ele pretende morder o 
pescoço de alguém durante a noite, tem que ser o dela. (Diário Otário, estou dizendo isso em 
voz alta enquanto escrevo, pro fedido me ouvir.) 
 
Sexta-feira,13 
 
Querido Diário Otário, 
 
Falta menos de uma semana pro meu primo chegar. Meus pais estão em ALERTA INFANTIL DE 
SEGURANÇA MÁXIMA. 
Eles estão colocando travas especiais indestrutíveis á prova de crianças nos armários onde 
guardamos produtos de limpeza e inseticidas, porque, evidentemente, as criancinhas adoram 
beber essas coisas. 
Que trabalheira inútil. Se eles não querem que as crianças comam essas coisas, não seria 
melhor colocar sabor de brócolis nela? 
 
Sábado, 14 

 

Querido Diário Otário, 

 

Acho que tenho que preparar alguma coisa para aquele trabalho de mitologia do Sr. Evans.  

Pesquisei na internet e li umas coisas sobre Medusa, uma mulher que tinha cobras venenosas 

saindo da cabeça e que teria muita inveja de uma menina que tivesse cabelos de verdade, 

ainda que fossem da cor de porco-do-mato. 

Eu tenho um conselho para pessoas que têm víboras em vez de cabelo: rabo-de-cavalo. 

Tranças. Qualquer coisa. Eu também li umas coisas sobre Ícaro, que fez asas de cera e voou 

para muito perto do sol e aí as asas derreteram. Moral da história: se Ícaro tivesse nascido 

para voar, ele teria se tornado comissário de bordo como meu primo Terrence. 

Você sabia, Diário Otário, que a mitologia inclui coisas como duendes, gigantes e peixes 

falantes, porque não eram só os gregos e os romanos que tinham mitologia? Cara velhos e 



mortos do mundo todo tinham mitologia, o que acho que talvez seja muito interessante para 

alguém, mas não para mim. 

Sábado, 14 (plantão da noite) 

 

Querido Diário Otário, 

 

Isabella e eu estávamos passeando hoje á tarde e acidentalmente nos desviamos quase dois 

quilômetros do nosso caminho e ACIDENTALMENTE fomos parar na rua Derby, o que foi uma 

coincidência muito curiosa, porque é exatamente muito perto de onde mora o Lucas Ribas. A 

Isabella disse que ficar passando diante da casa dele desse jeito era um tipo de perseguição, 

mas eu disse que não era, porque perseguidores são loucos e nós somos muito normais, tanto 

que usamos disfarces para passar ali na frente. 

Os disfarces foram uma idéia muito boa, porque quando passamos ali pela frente o Lucas 

resolveu colocar a cabeça para fora da janela, daí a Isabella pirou e saiu correndo - mas não 

antes de me derrubar no meio da calçada. 

Consegui alcançá-la seis quadras depois. Ela pediu desculpas e explicou que só me empurrou 

antes de correr por causa de algum instinto primitivo, como se estivéssemos sendo 

perseguidas por um urso. 

Como ela tinha um bom motivo, perdoei. 

 

Domingo, 15 

 

Querido Diário Otário 

 

Finalmente encontrei uma boina no shopping. Custou trinta pilas, ou seja, estou dura, e eu 

nem gostei tanto assim da porcaria da boina, mas moda é moda e francamente, não sei se sou 

tão legal assim para ignorar a moda. Esse tipo de coisa é difícil de saber.  

Eu conheço uma história de uma menina que mudou de escola e tentou ignorar uma 

supermoda, tipo a das calças cargo, sei lá. O destino foi cruel: a própria família a obrigou a 

casar com um primo de primeiro grau, e ela ficou doida. Pensando bem, não sei se isso tem 

alguma coisa a ver com calças cargo e acho que é proibido casar com primos, mesmo que 

sejam de milionésimo grau. Acho que é tudo mentira, menos a parte da moda das calças cargo 

e da insanidade. 

Enfim, estou com sono e já é hora de dormir. Vou obrigar meu cérebro a sonhar que um sapo 

gigante engole a Angelina, e daí um porco-do-mato come o sapo, e daí o porco-do-mato é 

transformado em um presunto bem esquisito, e eles servem esse presunto no aniversário da 

Angelina, e todo mundo passa mal, inclusive a Angelina, que estava magicamente viva de novo 

e comeu o presunto asqueroso de porco-sapo-Angelina.  

Eu nunca me lembro dos meus sonhos, mas eu vou saber se sonhar com isso, porque vou 

acordar de noite com dor na barriga de tanto rir. 

 



Segunda-feira, 16 

 

Querido Diário Otário 

 

A moda da boina passou. Enquanto eu jogava minha boina de TRINTA PILAS no lixo, fiquei 

pensando em como a moda podia ter passado tão rápido. Você também quer saber como, 

Diário? Calma... 

Hoje, na aula de ciências, o Sr. Tweeds fez um testezinho oral, com uma questão para cada um. 

Ele me perguntou isso: 

- Como você descobre para onde é o Norte usando uma agulha? 

E eu respondi: 

- Encontro alguém inteligente e fico ameaçando furá-lo com a agulha até que ele me diga onde 

é o Norte.  

Acho que essa não era bem a resposta que ele queria, mas eu não percebi o que ele queria até 

ele me mandar pra diretoria. 

Aliás, Diário, eu acho que os diretores são uma espécie de parentes distantes dos dinossauros. 

Os dois comem muito, são feios, têm cara de bobo e um ZILHÃO de anos. Aliás, acho que 

tinham até que mudar o nome de diretor para DINetor. 

Ah. A propósito, eu resolvi o Mistério do Fim Repentino da Moda das Boinas. A caminho da 

sala do diretor, eu vi que todas as mulheres da secretaria estavam usando boinas. 

Muito obrigado, queridas. Da próxima vez, vou preferir correr o risco de casar com o primo 

Terrence. Nossa, olha isso, DIÁRIO OTÁRIO: enquanto eu estava na diretoria, o diretor pegou a 

pasta com minha ficha para anotar essa última esperteza minha. (Essa ficha, como você deve 

saber, persegue você durante toda a sua vida escolar e só é destruída quando você casa ou 

morre) Quando ele puxou a minha pasta, eu vi, ali, bem pertinho da minha ... A FICHA DA 

ANGELINA. 

Nesse momento, eu descobri meu propósito na vida: possuir essa ficha e espalhar todo seu 

conteúdo maligno pelo mundo, para revelar á humanidade a verdadeira ladra de namorados e 

de sabores de gloss que ela é.  

Opa. Fiquei tão empolgada escrevendo essa última parte que acabei derrubando meu diário na 

cabeça do Fedido, que já estava dormindo. Acho que ele está me xingando na língua dos 

cachorros neste momento. 

Terça-Feira, 17 

 

Querido Diário Otário, 

 

Tentei pensar em alguma coisa para fazer pro meu trabalho de mitologia, porque a data de 

entrega está muito próxima e está na hora de começar a fazer algum progresso em relação a 

começar a dar alguma bola para esse trabalho idiota. Eu quero fazer o trabalho, do fundo do 

meu coração, mas acho que estou sofrendo uma crise de TOC por causa da ficha da Angelina. 

TOC, caso você nunca tenha ouvido falar, Diário, é a sigla para transtorno obsessivo-

compulsivo, que acontece quando você fica obsessivo e compulsivo com as coisas. Isso faz 

você pensar tanto sobre alguma coisa que você faz coisas mongas, como lavar as mãos mil 

vezes por dia, ou abrir e fechar o armário várias vezes para ter certeza de que não esqueceu 



nada ou ficar dizendo para você mesma "Eu tenho que ter a ficha da Angelina". 

Enfim, como isso é um problema puramente psicológico, e não causado por germes, acho que 

dá para pegar até assistindo a um programa de TV sobre TOC, que, aliás, foi como eu peguei. 

Obviamente, minha mãe vai deixar eu faltar á aula amanhã, afinal, estou doente. 

Ah! Mais uma coisa: o pedaço careca da cabeça da Angelina está praticamente invisível. Ela 

deve ter usado alguma técnica de penteado derivada de uma tecnologia militar secreta para 

camuflar a carecona, que até então ela estava cobrindo com a boina. Também pode ser que o 

cabelo tenha simplesmente se regenerado, mais ou menos como as lagartixas regeneram o 

rabo cortado. 

Quarta-Feira, 18 
 
Querido Diário Otário, 
 
Minha mãe não me deixou faltar á aula hoje. Mas, tudo bem, porque eu estou milagrosamente 
curada do meu TOC e nem penso mais na Angelina. Nem ligo. Vou até provar. Abaixo, vou 
escrever os nomes de pessoas para as quais eu não dou a mínima. 
 
George Washington, Ringo Starr, Christina Aguilera, Zeus, Angelina,Mariana Ximenes, Juçcelina 
Kubitscheck, Angelina, Djavan, Cleópatra, Nefertiti, Greta Garbo, Angelina, Pérola, a Fada do 
Parque, o teletubby amarelo, Angelina, ANGELINA, ANGELINA, ANGELINA, ANGELINA. 
 
  
Quinta-Feira, 19 

 

Querido Diário Otário, 

 

Tá bem, tá bem. Talvez a Angelina ainda me incomode um pouquinho. Mas eu TINHA que 

pegar a ficha dela, e o único jeito de fazer isso era ser mandada de volta pra diretoria. Então, a 

hora do lanche, a Bruntford - pescoço gordo com a tia da cantina embutida - perdeu a cabeça e 

disse que ninguém podia sair da cantina até que o bolo de carne tivesse acabado. Ela ficou nos 

encarando, nós ficamos encarando ela. Dava para sentir o cheiro da tensão no ar: um cheiro 

bem melhor que o do bolo de carne, por sinal.  

De repente, um pedação seboso e brilhante de bolo de carne passou voando por cima de 

nossas cabeças e espatifou-se exatamente no pescoção gordo da Bruntford. Ela começou a 

gritar, xingar e perguntar quem é que tinha feito aquilo. Parecia a oportunidade perfeita, por 

isso eu disse que eu tinha jogado a coisa. Um atalho para a sala da diretoria! Mas olhe só: 

enquanto ela me arrastava para fora da cantina como se eu estivesse no linha direta, fui 

olhando para as bandejas de todo mundo. Eu vi bolo de carne, bolo de carne, bolo de carne ... 

e, de repente,uma bandeja sem bolo de carne. Quando olhei para cima, vi que a dona da 

bandeja era Angelina, e ela estava limpando o molho das mãos com um guardanapo. 

ANGELINA!!! Ela tinha jogado o bolo de carne, e eu tinha levado a culpa! 

Claro que eu levei uma bronca do diretor e tive até que ouvir o sermão quediaboéistico. Além 

disso, ele me proibiu de comer na cantina durante duas semanas (De certo, ele achou que esse 

castigo era muito ruim mesmo...) 

Para deixar as coisas ainda piores, é claro que não peguei a ficha da Angelina ( Pô, o que eu 



podia fazer? Acertar o diretor com um chutão de caratê, catar a ficha e sair correndo?) Enfim, 

minha idéia foi muito idiota. Nunca mais vou fazer uma coisa tão boba. 

Sexta-Feira, 20 

 

Querido Diário Otário, 

 

Eu fiz uma coisa muito boba. No intervalo entre as aulas, eu vi o diretor conversando com a 

Srta. Andrea, que é professora, ou seja, velha, mas que é bonita e faz o maior sucesso com o 

diretor e com todos os professores. Aproveitei a deixa, corri até a diretoria e pedi para falar 

com o diretor. Ele não estava lá (dã) e a secretária pediu pra eu voltar depois, mas eu disse que 

tinha um assunto particular para tratar com ele,s erá que dava para deixar um bilhetinho? E 

também disse que, com aquela boina, ela parecia uma líder de torcida. Claro que ela me 

deixou entrar e tudo que eu tive que fazer foi abrir a gaveta do arquivo e pegar a ficha da 

Angelina. Eu sei o que você está pensando, Diário Otário: você acha que eu sou a menina mais 

inteligente do mundo. E você está certo. Eu sou a menina mais inteligente do mundo. 

Horas depois, a menina mais inteligente do mundo esqueceu a ficha da Angelina no colégio. 

Numa SEXTA-FEIRA-. Que beleza, vou passar o fim de semana com TOC. 

 

Sábado, 21 

 

Querido Diário Otário, 

 

Qual é mesmo o nome daquele bichinho que tem uma cabeçona e dentinhos afiados? ah, é: 

Dudu. Minha tia deixou meu primo Dudu aqui hoje, com sua cara permanentemente melada e 

sua mochilinha dos robôs ninja. Ela tinha uma longa lista de coisas de que ele gostava e de que 

não gostava, mas, acima de tudo, era fundamental deixar ele bem longe de morangos, porque 

ele é alérgico. 

Minha mãe fica o tempo todo limpando ele, mas, tipo, três minutos depois ele está melado de 

novo. Ele parece um doce que exala a própria cobertura. Minha mãe ficou de cara quando eu 

escrevi "me lave" na cara dele com o dedo. 

 

Domingo, 22 

 

Querido Diário Otário, 

 

A Angelina usa um xampu tão chique e maravilhoso que aquela mechinha de cabelo deixou a 

casa toda com um cheiro melhor. A mecha também tem efeitos poderosos sobre o Dudu, que 

parece ter desenvolvido adoração por ela, além de uma habilidade mutante de cheirar tudo e 

encontrá-la onde quer que esteja. 

Minha teoria científica é que, já que um dia o Dudu vai ser carinha, ele já está instintivamente 

e naturalmente apaixonado pela Angelina. O cabelo não exerce nenhum efeito sobre o meu 

pai, mas segundo a Isabella é porque ele é meu pai e deixou de ser um carinha quando 



conheceu minha mãe. 

O perfume também parece exercer algum efeito sobre o Fedido, que fica fungando quando eu 

coloco a mecha de cabelo no focinho dele. Será que isso é bom ou ruim? 

Segunda- Feira, 23 

 

Querido Diário Otário, 

 

Tenho boas e más notícias. Uma boa notícia é que a minha mãe disse que minha tia vem 

buscar o Dudu na quinta, o que é um alívio, porque eu não agüento mais esconder a mecha de 

cabelo da Angelina. Tem mais: lembrei de trazer a ficha da Angelina para casa. Mas eu deixei 

ela num lugar e, quando virei as costas, tinha desaparecido. Eu sei que foi o Fedido ou o Dudu 

que pegou, mas não houve gritos, brinquedos e ossos escondidos que fizessem alguém 

assumir. E olhe que o Dudu adora os ossos. 

 

Terça- Feira, 24 

 

Querido Diário Otário, 

 

Estou ficando maluca de saber que a ficha da Angelina está em algum lugar desta casa e eu 

não consigo achar. Já procurei até na casinha do Fedido, o que significa que tive que fuçar no 

meio de todas as tralhas e lixo que ele guarda ali. Desde então, o Fedido tem me observado 

com olhos muito, muito estranhos. Acho que ele está planejando alguma coisa contra mim. 

Talvez eu deva comprar uma dúzia de gatos enormes e malvados para ter em casa, só pro caso 

de algum cachorrinho mau querer fazer alguma coisa contra mim. (Diário Otário, estou lendo 

isso em voz alta para o Fedido ouvir, mas acho que ele não deu muita bola. Seu eu 

desaparecer, espero que a polícia procure pegadas, ou patinhas, ou impressões patais, sei lá 

como é o nome dos rastros que um beagle culpado deixa por aí. Aliás, boa idéia para achar a 

ficha: impressões digitais.) 

 

Quarta- Feira, 25 

 

Querido Diário Otário, 

 

Por fora, estou brava ... 

... mas por dentro estou enfurecida. 

 

Finalmente terminei o trabalho de mitologia, apesar de todas as distrações. Tinha o meu primo 

Dudu arranhando a porta do quarto para entrar e tinha também a frustrante idéia de que 

poderia haver alguma coisa tão maravilhosamente horrenda na ficha de Angelina que a 

reduziria a um pedacinho minúsculo, trêmulo e lacrimejante de nhaca. Ah, se eu soubesse 

onde foi parar essa ficha! 

Felizmente, minha mãe me disse que o Dudu não vai mais encher o saco: amanhã cedo minha 



tia vai encontrar minha mãe lá no meu colégio para levá-lo de volta. 

Será que vou sentir falta de ter o pentelhinho pela casa? Bem, eu não sinto falta daquela 

doença da coceira de bunda frenética que o Fedido teve, então acho que não vou sentir muita 

falta dele também. 

 

Quinta-Feira , 26  

 

Querido Diário Otário ,  

 

O Fedido comeu meu trabalho de mitologia. Bem, pelo menos agora eu sei o que ele esteve 

planejando. Ele estava esperando que eu terminasse o trabalho. E sabe por que eu tenho 

certeza que foi vingança ? Ele só comeu as palavras. Sério: as margens do papel ficaram no 

pratinho dele, como bordinhas de pizza . 

Tive que fazer meu lanche hoje de manhã, já que estou proibida de comer no colégio. Só tinha 

um restinho de geléia de morango para colocar no sanduíche, o cachorro sarnento lambeu a 

geléia do pão enquanto eu fui à geladeira pegar uma caixinha de suco. Acho que ele só fez isso 

porque está com gosto de mitologia na boca – e deve ser um gosto muito horrível – então nem 

fiquei muito brava com ele. Minha mãe terminou de empacotar o lanche e colocou ele na 

minha mochila.  

Então, lá estava eu, Diário Otário , sendo deixada no colégio já sabendo que ia ganhar um zero 

do Sr. Evans. Pô, eu não PODIA dizer para ele que o cachorro tinha comido o trabalho. Tenho 

que admitir: aquele beaglezinho do mal me ferrou bonito.  

Enquanto eu estava entrando no colégio, minha tia e minha mãe se encontraram lá fora e 

estavam preparando a transferência do Dudu de um carro pro outro quando, de alguma 

forma, ele escapou.  

Eu só sei disso porque, enquanto dava meus passos no corredor da morte em direção à aula do 

Sr. Evans, um pequeno selvagem grudento passou correndo por mim carregando uma 

mochilinha dos robôs ninja, seguido pela minha histérica tia. Eu estava quase agarrando o 

Dudu quando vi o Lucas e rapidamente tive que decidir se iria ajudar um membro da família 

em apuros ou se ia parecer legal para um cara que mal sabe que eu existo.  

- Oi , Lucas ! – foi o que eu disse, enquanto o Dudu virou no corredor e sumiu de vista, seguido 

pela minha tia que já estava começando a chorar.  

Entrei na aula do Sr. Evans plenamente consciente de que seria a primeira a apresentar o 

trabalho. Ele me mandou levantar a apresentar lá na frente da sala .   

Mal eu comecei a dizer que não tinha feito, o Dudu entrou correndo na sala. A cara dele estava 

imensa,  a língua supergordona, então não dava pra entender nada do que ele dizia.  Foi ai que 

eu me toquei  que o Fedido não tinha lambido o pão – quem lambeu foi o Dudu! 



E, pelo jeito, ele é mesmo alérgico a morangos. Ele estava tão inchado que parecia um 

desenho dele MESMO que alguém tinha feito num balão.  

O Dudu enxergou a minha mochila no mesmo momento em que eu percebi que ele estava 

usando seus poderes sobrenaturais de localização de mechas de cabelo, então nós dois 

corremos até a mochila ao mesmo tempo. Mas o bebê-demônio foi mais rápido que eu e 

conseguiu enfiar sua cabeçona redonda dentro da mochila antes que eu pudesse segura-lo. 

Quando consegui tira-lo dali , ele estava com o cabelo da Angelina grudada naquela cara 

gosmenta, como se fosse uma barba. Com aquelas roupas sujas, a barba e aquela cabeçona 

inchada, ele  nem parecia humano.  

O fato de eu estar agarrando o Dudu pelo pescoço enquanto ele chutava e socava o ar 

também não devia criar nenhuma impressão de humanidade nele.   

O Sr. Evans ficou de pé, muito vermelho, com aquela veia enorme latejando na testa e 

perguntou:  

- Você conhece essa ... criança , Jamie ?  

  Foi ai que eu me dei conta de que a próxima coisa que saísse da minha boca definiria o meu 

destino para sempre. Eu seria conhecida como a garota com o primo doido ou pior: dava pra 

ver que o Mario Pinsetti já estava anotando algumas idéias de apelido num papel. Miserável.  

Fiquei com vontade de atirá-lo pela janela do segundo andar.  

Foi ai que aconteceu. O Dudu tinha jogado o saquinho do lanche para fora da mochila, e o que 

vem rolando pára bem diante de mim? Um PÊSSEGO. Minha mãe colocou um pêssego na 

mochila.  

A Angelina levantou-se. Esse era o momento. A oportunidade perfeita. Ela tinha esperado o 

momento ideal, e ele tinha chegado.  

A Angelina foi até a frente da sala e parou ao meu lado. Ela soltou um daqueles sorrisos 

angelínicos e perfeitos e disse: 

- Sr.Evans, Jamie e eu fizemos nosso trabalho juntas. Nosso tema são os duendes. E este é o 

nosso auxilio visual – disse ela, apontando para o Dudu.  

Ela não me chamou de Pesseguilda. Ela não fez nada de mau. A Angelina estava ME 

AJUDANDO. O Sr. Evans e toda a sala, inclusive o Lucas, pareciam estar sob o impacto gigante 

da voz da Angelina, que é a mais bela de todas as vozes mortais, mais e daí?  

Era eu quem estava na reta. Então, entrei no jogo. Nós duas começamos a inventar e falar, e 

de vez em quando o Dudu rosnava, e a sala toda caia na gargalhada, até que eu acho que ele 

começou a gostar. Logo percebi que aquele era o melhor trabalho que eu tinha apresentado 

na vida, e olhe que eu estava até gostando de apresentá-lo. Assim que terminamos, minha tia 

apareceu na porta para levar o Dudu embora, e eu e a Angelina ganhamos um 10 e uma salva 

de palmas. (A Isabella teve que segurar muito para não rir. A boca dela está tão seca que 

qualquer vestígio de sorriso parte tudo e os lábios dela viram salsichas vermelhas.) 



Quando voltei para a minha mesa, fiquei pensando: 

PORQUE É QUE A ANGELINA TINHA ME AJUDADO? Será que é porque levei a culpa no crime 

do bolinho de carne? Será que agora nós somos amigas? Pensar nessa possibilidade me deixou 

com dor de barriga. Aliás, eu fiquei TÃO mal que o Sr. Evans me mandou para a enfermaria.  

Quando me abaixei para fechar minha mala, vi a mochila de robôs ninja caída ali do lado e, 

dentro dela, a ficha da Angelina. Passei a mão nela e corri para a enfermaria.  

A enfermeira fez o que ela sempre faz. Não importa que você esteja sofrendo um ataque do 

coração, que uma das suas pernas tenha sido arrancada por um urso ou que tenha um 

machado enfiado na sua cara, ela sempre manda fazer a mesma coisa: TOMAR UM CHAZINHO 

E DEITAR NA MACA.  

Enquanto eu estava deitada lá, fiquei olhando para a pastinha da ficha da Angelina. Antes de 

abrir, pensei em tudo o que poderia ter ali: bruxaria, seqüestro, banimento dos jogos de 

futebol do colégio por ficar piscando para os atacantes... 

Ou talvez ela esteja cumprindo a pena de ser uma pessoa de quem as pessoas gostam, apesar 

de lá no fundo todos tentarem odiá-la com todas as forças.  

Só o que restava fazer era abrir a pastinha, ler a ficha e espalhar pelo mundo seus terríveis 

segredos.  

 

Sexta-feira, 27 

Querido diário Otário,  

A Angelina sentou perto de mim e da Isabella hoje, no intervalo. Eu estava comendo um 

sanduíche de queijo e presunto que eu tinha preparado pro lanche, mas não tinha mais queijo 

lá em casa, e eu me senti meio culpada por estar sendo tão má com o Fedido ultimamente 

então dei a ultima fatia de presunto pra ele. Acho que dava para dizer que era sanduíche de 

margarina, mas eu me esqueci de passar margarina no pão.  

(Aliás, Fedido e eu somos amigos de novo. Acho que ele pensou que comer o trabalho tinha 

nos deixado quites. Pensando bem, acho que ele até que pegou LEVE). 

Enfim, voltando à Angelina (lembra a Angelina?).  

Acredite se quiser, entre uma mordida e outra no meu pão, eu cheguei a dizer: 

- Obrigada por me salvar com o trabalho ontem. 

Eu não quis ser gentil. Mas meus pais fizeram lavagem cerebral em mim e eu acabo sendo 

gentil de vez em quando, mesmo contra meus instintos.  

Aí, ela sorriu pra mim. E não foi um sorriso olha-como-eu-sou-perfeita-com-meus-dentes-

brancos-e-hálito-puro. Foi um sorriso normal. E ela até disse:  



- A gente devia fazer alguma coisa qualquer dia. Ir ao cinema, sei lá. E você tinha que me 

ensinar como fazer isso com o cabelo – ela disse isso apontando pra mim cabeça – porque eu 

nunca consigo fazer nada de legal com o meu.  

Só que eu sei, Diário Otário, é que no minuto seguinte a Bruntford estava me aplicando uma 

manobra de Heimich, tentando fazer com que eu cuspisse um pedaço de pão que ficou 

entalado na minha goela quando a Angelina elogiou o meu cabelo. Depois de alguns apertões, 

lá veio o pão, e eu vi que o Pinsetti estava ali do lado, rindo. É claro que ele já tinha algum 

apelido maravilhoso na ponta da língua e todos estavam esperando para ver qual seria, 

quando a Angelina empurrou ele pro lado e disse:  

- Ah, cala boca, SPINHETTI. 

SPINHETTI. Era a obra-prima dos apelidos. Tinha a ver com o nome dele, era grosseiro porque 

falava das espinhas e todo mundo estava na cantina ouvindo no momento em que foi usado 

pela primeira vez. Apesar de ele estar totalmente aniquilado, ainda deu para ver que o 

respeito ainda estava estampado na cara do Mário.  

A Angelina, que todos pensavam que fosse boa e pura, tinha finalmente mostrado a maldade 

que eu e a Isabella sabíamos que estava ali.  

Claro, ela só foi má com o Spinhetti (nossa, já até esqueço qual é o nome dele) e, sim, ela meio 

que salvou a minha pele de novo por impedir que ele me desse um apelido, mas , poxa pelo 

menos agora o mundo sabe que ela não é um anjo total e perfeito.  

Eu sei o que você esta pensando, Diário Otário: 

Dane-se! Use aquela minha famosa seqüência de golpes um-dois-um! Afinal, eu tenho a ficha 

dela para mostrar ao mundo. Posso acabar com ela de uma vez por todas.  

O problema é que eu não tenho mais a ficha. Ontem, eu decidi não ler a ficha da Angelina. 

Quando saí da enfermaria, fui até a sala do diretor e coloquei a ficha de volta no arquivo.                                                          

Além do mais, é a Angelina, será MESMO que ela podia ser tão má assim?  

A boca da Isabella voltou ao normal poucas horas depois do lanche. Parecia um milagre. Os 

lábios passaram de dois pedacinhos de charque amassados e sangrentos para duas glamorosas 

e reluzentes fatias de mamão. 

Foi o bolo de carne. A carne misteriosa com que ele é feito tem algum tipo de incrível poder 

regenerativo sobre os lábios da Isabella. E, agora, esse é o novo sabor de gloss dela. Ela 

colocou um pouco de bolinho dentro de um tubinho velho e anda com ele por ai. Eu sei. É 

nojento. Mas o cheiro é melhor que Chocomenta. 

Mas essa foi apenas a segunda coisa mais estranha que aconteceu no universo hoje. 

Mais tarde, na escola, a Angelina caminhou em minha direção.  

- esqueci de agradecer você – ela disse;  



- Pelo quê? 

-Por assumir a culpa naquela história do bolo de carne da Bruntford.  

E nesse momento, quando ela disse aquilo, que ACONTECEU. Eu senti o universo inteiro 

ranger, estalar e movimentar-se de leve, e só o que sei é que os terríveis poderes angelinicos 

estavam atuando sobre mim. Eu senti que talvez estivesse começando a GOSTAR DA 

ANGELINA CONTRA MINHA VONTADE. 

Eu disse para ela que não tinha problema. Eu também não quis fazer aquilo  

- Não, não, foi muito importante para mim – ela disse – Você não sabe como eu estaria ferrada 

se me pegassem. Se você pudesse ver a minha ficha, teria uma idéia. Uma coisinha a mais e eu 

seria expulsa, ai o Lucas seria todo seu, e eu NÃO vou deixar que isso aconteça.  

Aí, ela sorriu e foi embora.  

E eu fiquei parada ali, Diário Otário, mais ou menos como um beagle de olhinhos pretos vendo 

alguém remexer seus lixos e tralhas, achando que era uma coisa que na verdade não era. 

Fiquei paralisada por uma montanha de sentimentos de carinho e ódio misturados, como uma 

das receitas da minha mãe.  

Talvez, as pessoas sejam como o bolo de carne: remédio eficaz e veneno mortal.  

Fiquei pensando, quando o Mário Pinsetti passou por mim sem nem olhar na cara, se um dia 

eu encontraria a sabedoria do Fedido e conseguiria descobrir exatamente qual é a quantidade 

de justiça que deveria ser aplicada nesse caso, que seria equivalente a comer um trabalho da 

Angelina qualquer dia e dizer que estamos quites.  

  

                                            

 

                 Muito obrigada por me ouvir, Diário Otário.  

                                                   



CRÉDITOS : Mah.ri Fileto ♥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


