
DESABAFOS
de ume confusões



tirinhas coloniezi-kernkamp ltda
compre duas leve uma, garanta já!



num domingo ensolarado, dois amigos se encontram casualmente e 
começam a conversar sobre as casualidades confusas do amor que atinge 
casualmente jovens da idade deles. Também casualmente há muitas coisas 

casuais nesta tarde de domingo, como uma conversa casual, uma 
distração casual e a enrolação de uma garota com um garoto, 

basta lembrar que isso tudo é muito casual!

DESABAFOS
de ume confusões

ação, suspense, garotas sensuais, aventuda e mistérios! 
tudo isso é mentira! não deixe de ler todas as páginas!



sabe mauro, é 
muito confusa 
essa história!

ela ficava me 
ligando, me chamando 

pra sair e tal. . .

essa garota 
era 

legal e tudo!

conta aí . . .



eu me 
lembro da 

primeira vez 
que a vi . . .

enfim, me 
encantei, você 

sabe, né!



entende?

uma
vez ela me 

chamou pra sair, tava 
me dando a maior

 moral!

ah, 
entendo!ahn ?



“quando nos encontra-
mos, não falamos nada e o 
clima estava estranho . . .” 

“finalmente consegui-
mos começar a conversar, 

mesmo timidamente . . .” 

“até que eu vejo 
um garoto magrelo vindo 
em nossa mesa e a tensão 

começou levemente . . .



“então eu já entendi 
tudo. . .”

“e eu até que fiquei 
tranquilo. ” 

mentira!!!
eu tava 

muito puto!



e não fiquei quieto, 
não!

ops!

TRIIIIMM



e foi 
isso!

e também
blablabla
blablabla

bla . . .

ei! me deixou 
falando 

sozinho! que 
sacanagem!



que cara
 chato! e agora?

como que é 
aquela música 

mesmo?

e assim, num fim de tarde de domingo, 
os dois amigos se separam para sua janta casual, ou sua música casual, 

ou qualquer outra casualidade
 presente na vida.
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