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Como sempre Animal, Bitoque, Canivetes e Dumbo estavam no café onde passavam a maior
parte do dia sem fazer nenhum. De repente, uma notícia no Diário da Fuzeta desperta a atenção
de Animal, o líder incontestado deste pouco recomendável grupo...
Conta!

Epa... oiçam-me isto!

Sabem o que
vai acontecer
na nossa
antiga escola?

O que é?

?!...

Diz-lá, Pá!...

Calem-se lá Mongos,
oiçam lá:
Na escola vai estar
presente uma exposição
Algum jogo entre
professores e alunos...

Se fosse entre
profes e... ALUNAS...

...E vocês sabem a
segurança que existe
numa escola?!

Nikles!

de objectos valiosos
na biblioteca.

Exposição
de
objectos
valiosos
na
Biblioteca
Bora já lá partir
aquela cena toda,man!

Quase nada.

Pegar fogo
à cena, man!

Qual cena, man?!...

Népias!

Animal explode num acesso de raiva e dá um formidável murro na mesa que assusta todos os
presentes, inclusivé os seus capangas que se entreolham amedrontados e preparados para
ouvir mais um sermão, coisa que ele fazia a torto e direito para garantir a sua liderança...
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Ó chefe,
desculpe-lá,o pessoal
às vezes não pensa,
sabe como é,
somos burros...

CALEM-SE LÁ, PÁ!!!
Burros ignorantes d’um raio
C’um catano!!

Só me apetece é desatar
à chapada a torto e direito!
M’á parvos...

Nem sei porque é que ainda
ando metido com estas abéculas!
Qualquer dia ainda me dou mal...
Bom, vamos lá.

Aqui diz, objectos
VALIOSOS, ou seja, dava
para ganhar umas massas e
ir para a “naite”.

P’á quê???!

Móóóóó, Brutos d’um raio!
para irmos p’ós shot’s até cair
p’ó lado de bêbados!
Ah! isso é qu’é...
a “naite”!!!

Fixe, man...

Bem, totós, podíamos
arranjar um esquemazinho
para assaltarmos aquela
espelunca, sem ninguém
dar por isso!

Este gajo é
um senhor, man!

Fechem a
matraca
e oiçam
a minha ideia...

Como???
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Era um dia como qualquer outro na Escola Dra. Maria Isabel, por sinal uma escola bem perto de
nós. As aulas decorriam normalmente e o fim de semana aproximava-se. No seu Gabinete, a
Directora recebe um perturbador telefonema que a deixa completamente boquiaberta...

Ouve bem, jóia!
Tenho algo muito importante
para te contar...

Caluda!!!
Ouve com atenção e
não faças disparates!

Desculpe????????....
Quem Fala?

Mas....
Mas...
Quem...

Então a estranha
personagem, numa
voz fria e arrepiante
disse aquilo que todos
os directores das
escolas mais temiam e
que por mais
exercícios que
realizassem nunca
estariam de modo
algum preparados...
Um autêntico
pesadelo se
adivinhava e o dia
ainda estava no início!
O que é que iria
acontecer?

Não te faças
de desentendida
minha malandreca!

Isto é uma

ameaça
de
bomba!
Manda
evaquar já
a escola antes
que seja tarde
de mais!!!
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Não!!
Oh meu Deus...
Os nossos
alunos!!

Entretanto, numa das salas de aula, o 6º B assistia
regalado a um filme na disciplina de Ciências...
Epa, as aulas assim
é que são fixes!!!
Bem que podíamos assistir
a mais uns filmezinhos...

Outra vez
à casa de banho, Bia?!...
... Bom, vai lá. Mas é a última vez!

Epa, o filme está tão giro...
mas estou mesmo aflitinha para
ir à casa de banho!
Só espero não perder nada
de importante.

Que seca... estou tão farto da escola...
Nunca acontece NADA!!!
Estava capaz de fazer uma promessa:
Passava a estudar a sério se ao menos
esta rotina se quebrasse...

Pois é...,
quando
sou EU,
a stora
não deixa!!!

Nem a imaginação delirante do Tiago seria suficiente para adivinhar o que estava a acontecer nesse
preciso instante, ali mesmo ao lado... Bem, se ele soubesse, certamente não faria esta promessa...
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Quando pousou o telefone, a directora respirou fundo. Sem alternativas, ligou para a polícia e avisou os
funcionários dos blocos accionando de imediato o plano de evaquação da escola. Que situação!

...mantenham
a calma.
Vamos
já para aí!
Obrigada sr. agente.
Vou tentar conter
o pânico...
...se conseguir!

... e acima de tudo
não deixem que
os alunos percebam,
por favor!!!

De Imediato os funcionários percorrem as salas ordenando a todos os alunos para que saiam. Todos?!
Ninguém se lembra do 6ºB que, se deliciava com o filme. Este facto teria as suas repercussões...
Entretanto, o bando entrou com uma carrinha na escola através de um portão quase esquecido...

É como roubar doces
a uma criança...
Até é mais fácil...
por causa das dentadas!

shiu..
shiu....

Tal como planeado, o assalto
decorreu sem problemas. Já eles se
dirigiam para a a carrinha quando
de repente, uns barulhos que
vinham de uma sala fizeram com que as
coisas se começassem a complicar!
Agora teriam de se dar a conhecer, já
que não estavam previstas máscaras.
Pudera, a escola devia estar vazia!!!

Olá! Olá!
O que temos aqui?
Uma cambada de putos
ranhosos em idade escolar?!
Mãos no ar, JÁ!!!

Mas o que é que...
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Vocês ouviram
o homem,
chispes ao alto!!!

Completamente apanhados de surpresa, professora e alunos foram rapidamente manietados. Ainda
tentaram reagir mas a ameaça das armas falou mais alto e cortou-lhes a esperança. No entanto...

Calem-me
essas bocas!!
JÁ!!

Vocês
vão ver!

... e se querem
problemas, aviso já
que tenho cócegas
no fura-bolos...

Ai sim?...
NÃO!!!

AAAH!!!

P’rá arrecadação!!
Rapazes, amordacem-nos,
não queremos MAIS surpresas!
Bute lá, depressa!!!

Chiça, que grande
cavalgadura...

...Ouvi isto no
Gato Fedorento!

Com tanta algazarra, a
Bia espreitou pela
fechadura, avaliou a
situação e tentou fazer
algo pelos seus colegas e
professora. Saiu do bloco,
viu a carrinha usada pelos
assaltantes e teve uma
das suas ideiazinhas....

Hum...
ainda não
conhecem
a Bia...

Com os alunos fechados na arrecadação, os assaltantes dirigiram-se para a carrinha e... depararam
com os pneus todos vazios! Primeiro ficaram boquiabertos pela situação, mas os seus deploráveis
instintos rapidamente tentaram resolver a situação da única forma que conheciam: à pancadaria!
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afinca-lhe!!

Entretanto a Bia com a ajuda do seu gancho do cabelo abriu a porta da arrecadação e soltou todos.
Dirigiram-se ao local da carrinha e observaram com espanto o desenrolar dos acontecimentos...

Agora
venham ver
o espectáculo!

Chiu!!
Não façam
barulho...

Mas onde
é que
eles estão?!

Onde?

O quê?
o quê?

Qual?

Ih Ih!
Que broncos!
vão-se tramar.

Epa,
deixem-na
falar!

Pois sim, mas
enquanto tiverem armas
continuam a ser perigosos,
vamos esperar...
Já vão ver do que
os putos ranhosos
são capazes.
Não demora
nada!

Lindos meninos,
facilitaram-nos o trabalho,
já estão todos por terra.
Vamos apanhá-los!

Bora lá
pessoal!!
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Em superioridade numérica e em boa forma física, os nossos amigos rapidamente dominaram os
assaltantes. Estes tinham o corpo dorido da pancadaria mas o seu orgulho ferido incomodava-os mais.

Que vergonha!!!!
Apanhados por putos.
Vão-nos gozar à brava
na esquadra!

Vou deixar de
alinhar nestas cenas,
dá mau astral, devia era
ter lido o “óróxopo”.

Quando explicarmos à
Directora o que aconteceu
vão nos fazer uma festa!!

Olha que eu
ainda não
acredito!!

caluda
aí à frente!
Vamos para
a entrada
da escola!!!
Olha que isso
das más companhias
é bem verdade...

Podes crer, mas
se não os tivéssemos
apanhado quem
acreditaria
em nós?

À porta da escola a polícia achava que, como sempre, tudo aquilo era uma brincadeira de mau gosto e a
brigada de minas e armadilhas estava atrasada... a Directora estava preocupada porque alguma vez
tinha de ser a primeira e o telefonema tinha sido muito perturbador. Esta espera punha todos nervosos...

Estou com uma
sensação estranha,
isto não fica por aqui.

Tenho um jogo
de matrecos
p’acabar, man...

Mas sra. Directora,
noutras escolas foi
sempre falso...
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Esperemos que
não seja nada...
não há de ser nada...
Esperemos...
Ai, ai...

De repente, todos ouviram... cantar, é isso, cantar, e o barulho vinha do interior da escola.
A Directora olha para os funcionários, a polícia olha para a Directora, os alunos olham uns para os outros
e depois todos olham para o 6º B que vem alegremente, cantando e rindo arrastando um bando que é de
imediato reconhecido pela polícia. O assombro foi total assim como a boa disposição que se seguiu.

Sim, sim, enviem uma equipa
de filmagens, eles fizeram um
acto realmente heróico!

Os meus meninos...
Estou mesmo
orgulhosa!!
Estou tão contente!
Vamos fazer uma festa de arromba!
Liguem já para a pizzaria!
Isto é uma ordem! Ih! Ih!

Pois é!
Ih! Ih!

Ih! Ih!
Pois é!!

Olha lá e a Junta
de Freguesia?
dava menos trabalho
que a escola...

...é isso...
...quando sair
daqui ...

...e escusava de
me meter com
aqueles anormais...
Somos os maiores!!!!
Ninguém chama
“putos ranhosos” ao 6ºB
e se fica a rir!

Fim
Dedicado a todos aqueles que se servem do seu engenho, criatividade e iniciativa
para desafiar as adversidades sem nunca deixar de acreditar nas suas aptidões.
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