




Era un luns pola mañá, as nove tiñamos clase de 

Matemáticas, cando saímos todos estabamos ata os 

narices dos logaritmos e démonos conta de 

que a dous días do exame non 

entendiamos nada, e isto, non sucede 

só con matemáticas, ocorre con 

absolutamente todas as materias. 

DOUS DÍAS DESPOIS, EXAME DE 

MATEMÁTICAS 

Cando acaba o exame, Mafalda  fala con  Susanita 

indignada: 

ESTOU FARTA DE ESTUDAR PARA 

NADA ! ACABAMOS DE SAÍR DUN 

EXAME E XA NON ME ACORDO DO 

TEMA!  

Susanita: Non che vou  quitar a razón, 

estou ata o  c…. 

Profe: Ata o que  Susanita? 

Mafalda: Ata o cogote mestra …  fartÍsima 

Manolito: Sí, e que mira eu xa levo tres días indo a por 

pan,sen pedir  logaritmos de mazá e de plátano 

Mafalda vai á casa e vendo a tele decátase de toda a 

xente que non está a ser diagnosticada de 

enfermidades graves e  mafalda di 

 



PERO COMO PODE SER?! XA NON 

PODO, EN QUE MUNDO VIVIMOS 

DEUS!! CALQUERA DÍA VAS POR 

CANCRO E PÍNCHANTE O  C…. 

Mami de  mafalda: QUE CHE 

PINCHAN?? 

Mafalda:  Cloroformo, o  cloroformo. 

BASTA!! ISTO VAI  CAMBIAR 

POLOS meus NARICES!  MAMÁÁÁÁ 

Mami: Que narices queres  Mafaldaa?  

Mafalda: e ti estudaches?  

Mami: Si  

Mafalda: E para que? 

Mami:Para dedicarme ao que me gusta 

Mafalda: Pois que bobada! A xente xa 

non fai o que lle gusta porque hai unha 

nota que determina o teu futuro e se non 

a alcanzas, amólaste, ademais se non fas 

cousas de tecnoloxía case nin traballo 

atopas. 

Mami: Cala a boca e ponte a estudar! 

Mafalda: EU FLIPO COAS TÚAS SANDECES! POR 

MOITO QUE ESTUDES O QUE CHE INTERESA SE 

NON ACADAS UNHA NOTA O TEU ESFORZO NON 

SERVE PARA NADA! 



Mafalda marcha para arriba e chama a Felipe 

Felipe: MOZAAAAAAAAAAA! 

QUE    NARICES QUERES CARA 

TUBO, QUE ESTABA FACENDO 

ENCRUCILLADOS! 

Mafalda: Pois aténdeme a min 

que son máis importanate que ese 

anaco de papel Escóitame, temos 

que facer algo para que cambie a 

educación, bebé 

Felipe: Que barallas Mafalda, que baralla? 

Mafalda: Mira, cóntoche… podemos facer unha 

recollida de firmas para que o modo de ensinar. 

Felipe: Vale Mafalda, mañá recollemos firmas. Adeuss! 

Mafalda; Adeusss! 

Ao día seguinte, Mafalda e Filipe levan as firmas ao 

despacho do director e vanse moi orgullosos de alí 

pensando que todo vai cambiar. Pero a cuestión é…  

  



 

  



 

 

  



 


