
O verão está aí, e com ele aquela chateação de sempre: um calor arretado,
suor em bicas, assaduras, brotoejas, coceiras, além das muriçocas alto astral
espalhadas por todo o Recife...

Eu detesto o verão! Pra que ter verão? A gente não pode ir à praia porque
não tem onde estacionar; se estaciona, tem uma porrada de guardador pra
encher o saco. Não se pode tomar sol porque faz mal  à pele; tem que tomar
água a toda hora senão desidrata; tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. E
quando a gente leva uma bolada de frescobol na cabeça? (Só sendo fresco
mesmo pra jogar uma merda daquelas). É por isso que eu me arreto e termino
ficando em casa, abusado e puto da vida. É tanta chateação, que nem dá
vontade de sair.

E pra quem sofre de hemorróida ? Esse  mormaço é de arrombar!
Quando a gente sai do trabalho ao meio-dia, sol a pino, basta abrir o carro que
já  sai aquele bafo quente arretado. Bota o traseiro  no banco pra ver !... o
danado tá tão quente que o oritimbó agoniza e assovia desesperado. A perversa
da hemorróida lateja tanto que parece que o coração tá já saindo por ali
mesmo! É como se fosse uma cefaléia anal, só que não tem Doril que dê jeito.
Um conselho: ande sempre com uma toalhinha no carro. É bom pra forrar o
banco e aliviar um pouco a tortura causada pela quentura na fértil região do
fiofó. Antes havia apenas uma graminha rala; hoje, tantas flores e botões...
 Entra ano e sai ano, e eu não perco a minha cor de bolo cru. Diante disso
tudo, prefiro ficar em casa mesmo, torcendo para que o sol vá logo embora e
aquela chuvinha legal chegue de uma vez...

Abu Zadim é árabe, enjoado, e editor-geral de A GRÉIA. Mas é gente
muito boa!

Cuidados especiais neste verão
O verão tá vindo com a cachorra! É bom tomar alguns cuidados para

preservar a saúde. Atenção na dica deste número:
Evite expor as crianças às músicas baianas por muito tempo. Isso

poderá afetar o bom funcionamento do cérebro, já bastante castigado pelo
calor. Use protetor auricular  somdown  (Fator de Proteção 100, no mínimo)
nos locais onde este tipo de música for tocado. O pagode também pode ser
prejudicial  às crianças, levando ao desmaio e até à desidratação. Em
qualquer  um dos casos, uma boa dose de reggae com água de coco poderá
curar o seu filho.

No próximo número, outra dica importante pra ficar de bem com o
corpo e a mente.

Nesta edição

O GréiaClube dá prêmios!
Acumule pontos e paciência que

você chega lá...

Pesquisa DataGréia:
Qual o futuro do Náutico?

Aprenda a pegar tubarão
com Boris Yeltsin

O cinema nacional está de pé!
Uma dica do quarilho!

Eleições do Náutico
são um sucesso

As eleições do Náutico foram
um sucesso absoluto: 13 alvirrubros
compareceram para votar, elegendo
por unanimidade a nova diretoria. A
presença de quase toda a torcida
alvirrubra provou de uma vez por
todas de que era uma grande mentira
essa conversa de que ninguém está
ligando pro Náutico, e que ele já se
acabou. As três pessoas que não
compareceram à eleição estavam
trabalhando pelo clube, dirigindo as
bestas que levavam as outras para
votar.

Entusiasmado pela multidão
que o elegeu, o presidente anunciou
emocionado a volta de Bizu em 96.
Também divulgou o nome do novo
treinador do Náutico: o conhecido
Borba Filho. Um torcedor mostrou
indignação com a notícia e reclamou:
“Nepotismo, não!”.

O verão chegou!
Abu Zadim
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A GRÉIA obteve com exclusividade a íntegra do hilariante diálogo entre
Clinton e Yeltsin, ocorrido durante as comemorações dos cinqüenta anos de
fundação da ONU, dia 23 de outubro passado. Yeltsin contava a Clinton uma
conversa que teve com a sua mulher (a dele) sobre os ataques de tubarão
ocorridos em Recife no verão passado, e a melhor maneira de escapar deles.

Yeltsin - Aquela minha mulher é mesmo esperta. Imagine você que eu fiz
a seguinte proposta pra gente pegar um tubarão, caso ele aparecesse junto da
gente: ela botava o pé na água, e quando ele viesse morder, eu metia o pau na
cabeça dele.

Clinton - E ela não aprovou ?
Yeltsin - Que nada, ela disse foi o seguinte: “Yeltsin, meu querido, eu

tenho uma idéia melhor: você bota o pau na água, e quando o tubarão vier,
eu meto o pé na cabeça dele...”

Yeltsin ensina a pegar tubarão !

DISK-GRÉIA

Todas as informações de que você
nunca precisou, agora disponíveis por

telefone!
Ligue logo, tabaréu !

900-1234
R$ 9,99 por minuto

Filmes do verão

O QU4RALHO
Filme sobre um jogo de

baralho onde as damas trocam de
valetes e os reis levam duas de
quinhentos. Fricção. Bom pra
quatrilho!

MORTE SÚBITA
História de um time de futebol

que perde um campeonato em 1977,
jogando até quase uma da
madrugada. Filme chato, de final
previsível. Drama de 90 minutos,
prorrogação, e mais 21 minutos de
sofrimento. Cine Aflitos.

A REDE
Filme sobre uma analista de

sistemas baiana, que levava a vida na
rede. Não descansando, mas
procurando músicas diferentes pra
escutar. Pega em flagrante pela
yabuza, a máfia baiana, ela é
condenada a escutar 5 horas seguidas
de timbalada. Angústia, desespero e
terror.

ENQUANTO VOCÊ
MUGIA

História de  uma inocente
vaquinha e seu dono - um
aproveitador  -  que de vez em quando
usava a desculpa de  tirar leite para
bolinar as tetas da bichinha. Drama
zoo-neurótico-erótico-existencial.

Entre para o GréiaClube, e troque seus pontos por
prêmios sensacionais !

Aos leitores de A
GRÉIA, nossos votos de um
Feliz Natal. Que Papai Noel
proteja seus ouvidos da voz
brega-assassina de Simone,
cantando o Natal e o “amor
como um todo” ...  É demais!
Até o enorme saco do bom
velhinho já está quase
estourando...

Que em 1996 estejamos
todos juntos numa GRÉIA cada
vez maior!

Até lá.
Abu Zadim

O seu jornal preferido está criando um clube onde você pode ganhar
prêmios maravilhosos. Basta juntar pontos e trocar, trocar, trocar. (Mas vá
com calma, que esse negócio de troca-troca pega mal...) A seguir, veja como
você pode juntar pontos e ganhar prêmios.

Apenas por ler o seu exemplar de A GRÉIA, você ganha dois pontos!
Se você rir, ganha mais dois. Mostrando A GRÉIA a um amigo, você ganha
mais um ponto. E por aí vai...

Veja alguns dos maravilhosos prêmios que A GRÉIA oferece:
1.257.311 pontos - Um kit-grampo, marca SIVAM, pra você xeretar as

ligações de quem você quiser e bem entender. Testado e aprovado.
1.097.357 pontos - Uma caixa de disquetes Caos, aquele que faz do

seu trabalho uma agonia.
953.259 pontos - Livreto em branco contendo todas as promessas de

campanha cumpridas por FHC.
Continue lendo A GRÉIA. Você só tem a ganhar. Você vai ver como

os pontos virão pulando, pulando, enchendo seu saco para o Natal.

Pesquisa DataGréia
Será possível que o Náutico vai ser

hexa-vice em 96 ?
Mande sua opinião para a

redação de A GRÉIA, e concorra a
um filhote de timbu. Mas mande
logo, antes que ele (o concurso) se
acabe.

Canal da Agamenom
A nova fragrância da Urticário

Linha alto astral 96


