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OUTUBRO
Quarta-feira
Os meus pais estão sempre a dizer que o mundo não 
gira à minha volta, mas às vezes pergunto-me se 
não girará MESMO.

Quando era pequeno, vi um filme sobre um homem 
que tinha sido secretamente filmado durante toda 
a vida para um programa de TV. E este tipo era 
famoso no mundo inteiro, só que não SABIA.

Bem, desde que vi o tal filme, comecei a desconfiar 
que me estava a acontecer a mesma coisa A MIM.

ESPERO QUE 
ESTEJAM A 
DIVERTIR-SE, 
CRETINOS!
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Ao princípio, fiquei chateado por estarem a transmitir
a minha vida sem a minha autorização. Mas depois 
apercebi-me de que, se milhões de pessoas no mundo
ligam a televisão só para verem o que eu ando a fazer, 
isso até é bem FIXE.

Às vezes sinto que a minha vida é demasiado CHATA
para merecer o seu próprio programa de TV, e por
isso, de vez em quando, tento fazer algo interessante,
para que as pessoas que estão em casa a ver-me 
possam dar uma boa gargalhada.

OH, 
BOLAS!

PLOF
TROPEÇA
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Também costumo dar ao meu público pequenos sinais, 
para eles perceberem que eu estou a par de tudo.

Se a minha vida é realmente um programa de TV, 
então tem de haver intervalos. Suponho que os 
anúncios passem enquanto eu estou no WC, pelo que 
faço sempre uma entrada em grande quando saio.

QUEM COMEU O 
ÚLTIMO BOLO?

ESTOU DE VOOOOOLTA!

NÃO  
FUI  
EU!

PISCA
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Pergunto-me várias vezes que parte da minha vida 
será VERDADEIRA e qual será MANIPULADA. 
Metade das coisas que me acontecem são tão 
ridículas que acho que só pode estar ALGUÉM  
a puxar os cordelinhos.

Se for tudo falso, o MÍNIMO que os responsáveis 
por isto podiam fazer era arranjar-me um enredo 
interessante com que eu pudesse trabalhar.

QUE TAL «GREG ARRANJA NAMORADA»?  
OU «GREG ARRANJA MOTA»?  

OU «GREG ARRANJA NAMORADA E MOTA»?



11

Há dias em que também me pergunto se as pessoas
que fazem parte da minha vida são quem PARECEM
ser, ou se serão apenas ATORES.

Se forem atores, espero mesmo que o miúdo que faz 
de Rowley ganhe um prémio, porque tem feito um 
excelente trabalho a fingir que é um totó.

E se, na verdade, o meu irmão Rodrick for alguém 
PAGO para ser parvo, isso leva-me a encará-lo de 
forma completamente diferente.

Sabe-se lá! Talvez ele seja um tipo porreiro na vida 
real, e um dia até possamos ser bons amigos.
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Mas, se os meus PAIS forem atores, então isso já 
não tem piada.

Fartei-me de fazer cartões para o Dia da Mãe e o 
Dia do Pai. Se isto não passar de uma farsa, então
acho que devia ser pago por todo o meu tempo e esforço.

MAIS ESPUMA, 
QUERIDO?

APERTA

MAMÃ

Para o
Melhor

PAI M
Ã
E

ADORO-TE



13

Por falar em ser pago, os meus VERDADEIROS 
pais devem estar muito bem na vida, graças a mim.

Para já, tenho dado o meu melhor para garantir 
que vou lucrar com isto mais tarde. Na maioria das 
séries de TV, a personagem principal tem uma deixa 
especial que diz pelo menos uma vez por episódio. 
Por isso, inventei UMA e, de vez em quando, 
digo-a no meio de uma conversa.

OLHA, MORDE-ME  
O BISCOITO!

TCHIM
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Um dia, hei de escarrapachar esta frase em tudo o
que é sítio, e, depois, só terei de ficar à espera que
chova dinheiro.

Uma coisa é CERTA. Não vou acabar como aquelas 
celebridades esquecidas que vendem fotos suas em 
eventos públicos, só para ganharem alguns trocos.

MORDE ME  
O BISCOITO

MORDE-ME O BISCOITO

DIZ!
DIZ! NÃO ME 

PARECE.

MORDE-ME O BISCOITO

MORDE-ME

O BISCOITO BISCOITO
-ME O  

MORDE-

BISCOITO
-ME O  

MORDE-

AQUI
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Uma coisa que aprendi sobre a televisão é que, mais 
cedo ou mais tarde, todos os programas acabam. 
E é por isso que, na última temporada, normalmente 
entra uma nova mascote ou um miúdo fofinho para 
fazer disparar as audiências.

Portanto, quando nasceu o Manny, o meu irmão mais  
novo, percebi que estavam a tentar arranjar alguém 
para ser a nova estrela do programa.

Só não percebi como é que um bebé recém-nascido 
podia ser ATOR. Cheguei a pensar que o Manny 
fosse um fantoche controlado por alguém.

SEI BEM O QUE 
ESTÃO A TRAMAR!
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Nunca encontrei provas de que isso fosse verdade, 
mas não foi por isso que desisti de procurar.

À medida que o Manny foi crescendo, tornou-se 
claro que se mexia por si próprio. Nessa altura, 
perguntei-me se ele não seria, na verdade, um 
brinquedo supertecnológico, ou até alguma espécie 
avançada de ROBOT.

E então ocorreu-me que talvez TODOS à minha  
volta fossem robots e eu fosse o único ser humano da 
família. E, como os robots precisam de eletricidade 
para funcionar, isso explicaria porque é que cada 
divisão da nossa casa tem duas ou três tomadas.

GATINHA
GATINHA




