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Regresso às aulas

MATT GROENING, EDUARDO PONDAL e SUSO SANMARTIN

A

cabou o Verao, e com
ele, como todos os anos,
produz-se o tam temido
‘regresso às aulas’.
Temido praticamente
por todo o mundo. Para a gente
miúda, porque significa o fim da prazenteira ‘actividade’ de ranhar a
barriga duas tardes em três. Temido
para professoras e professores, que
dificilmente nas tardes de relax estival tinham saudades de essas encantadoras criaturinhas capazes do melhor e do pior (sobretodo do último,
comentam-nos alguns docentes
estressados). Temido, em definitivo,
para quem nom sabe o que fazer
com meninas e meninos cheios de
imaginaçom, de fôlegos e de um
ritmo difícil de seguir.
Afortunadamente, com o fim do
Verao também regressa a nossa bem
querida classe política, os nossos
bem amados governantes e governantas... e com eles/elas, as impagáveis iniciativas que tanto servem aos
humoris... que tanto nos servem para
manter entretidas as crianças como

para dar-lhes de come... como para
dar de que falar aos jornais, rádios e
televisons do país... as deste e as do
vizinho meseteiro, que también son
de Dios (dizem os espanhóis).
- Pois segundo Peter O Tirantes
(ver página 3), com as Galescolas,
será «que também som de Deus».
- Se ainda fosse com as da VOGAL,
bem podia, mas em todo o caso
agora diria-se «que tamén son de
Deus».
- Estades todos enganados, que
com a Educaçom para a Cidadania já
nom se pode falar de Deus nem de
religiom.
- E logo como dizemos? Mudar os
costumes é-che-vos bem complicado!
- Pois podemos dizer... podemos
dizer... pois... pois eu passo-palavra!
Vai ser complicado dar com soluçons
para estes problemas, ou problemas
para estas soluçons, ou pêras com
maçás que nos estamos liando um
pouco. O caso, que com o fim do
Verao há muitos regressos.
(Segue na página 2)
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Regresso às aulas
(Continuaçom da capa)

T

SUSO SANMARTIN

antos regressos como tenhem lugar nestas datas
dam para muito. Para
sofrer, para se habituar ao
novo ritmo, para reorganizar horários e tarefas, para voltar a
encontrar o vizinho molesto, a companheira de trabalho insuportável e
similares.
E claro, nom é o mesmo fazê-lo
quando depois podes descansar que,
precisamente, quando vés desse descanso e toca amuar-se durante vários
meses... e se só fosse isso! Crianças,
política, fim das férias, reorganizaçom... e ainda por cima o gasto.
Gasto de autocarro, gasto da escola,
gasto em livros, em cadernos, em
canetas-lápis-cousas para ecrever e
onde escrever... muitos negativos na
conta corrente... mas que ninguém
entre em pánico!
Afortunadamente, com o fim do
Verao (neste caso, porque lhe qua-

dra assim) também regressa O
Pasquim, a única publicaçom que um
mês é analógica e o seguinte também com versom digital, a única
publicaçom que é capaz de provocar
o riso autocrítico e autocínico com
acontecimentos como estes. E é que
já o dixemos logo do feliz nascimento: o humor, donas e senhores,
começa por nós mesmos!
O dito, que se as penas com pam
som menos (menos penas e menos
pam, imaginamos), temos a convicçom de que as penas c’O Pasquim
também serám menos.. menos penas
e muito O Pasquim, que isto nom se
esgota!
Riam e desfrutem com esta modesta injecçom de autoestima retranqueira!
(Texto rascunhado e rabunhado por:
Gerardo Doco Velo,
Brico-naçom de Breogám)
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