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Non coñecemos ben  

Claro, sempre os levamos tapados. Pero, a pesar de que  
todos se parecen, tamén son moi diferentes entre eles.

Encántalles sentar, pero tamén  
andar, subir montañas e baixalas,  
ir de vacacións e recibir

Cada un ten a súa personalidade. Poden ser moi tímidos ou moi simpáticos, 
pero hai algo que está claro: todos os cus saúdanse entre eles e gústalles  
dar os bos días ou as boas tardes.



Por tanto, o nacemento do cu fíxonos 

UN POUCO DE HISTORIAUN POUCO DE HISTORIA
O cu, tal como o coñecemos agora, ten o seu  
propio aniversario. Naceu no 

un día de hai uns...

Todo comezou cando algúns animais desenvolveron  

para comer e outra para se desfacer do que comeran.  
Grazas a este cambio puidemos comer, medrar e aumentar  
de tamaño. O cerebro puido desenvolverse máis.



COMO É UN CU HUMANO?
Os humanos temos un cu voluminoso. Onde rematan  
as costas aparecen dúas bóliñas moles e arredondadas,  
cunha fenda no medio. O cu das mulleres e máis grande  
por mor dunha hormona que se chama

POR QUE OS HUMANOS  

TEMOS UN CU TAN GRANDE?
Cando evolucionamos dos simios, os músculos do cu  
axudáronos a deixar de andar a catro patas e 

Grazas a iso puidemos aguantar correndo grandes distancias e sobrevivir.



HÁBITOS E COSTUMES DOS CUSHÁBITOS E COSTUMES DOS CUS
Os humanos teñen moitas teimas respecto dos seus cus e chámanlles  
de moitas maneiras: traseiro, pandeiro, nádegas...

En varias culturas considérase de mala educación mencionalos:  
nádeg... SHHH! E está prohibido mostralos en público.  
A pesar diso, o cu sempre está aí.

Aos bebés encántalles andar co 

Os adolescentes mírano 

antes de saíren da casa.

SHHH!

NÁDEG...



Herminio é o froiteiro, e abofé  
que ten o cu coma un

OS CUS DO MEU BARRIOOS CUS DO MEU BARRIO

O da panadeira Fernanda parece un 

Na escola, Pepón sempre di que lle proe, e raña  
nel coas dúas mans. Despois vén detrás de nós  
e temos que escapar del. 

Os cus teñen algo chistoso,  
pois fan rir. Só por iso  
xa lles debían facer un 

na praza da vila  
ou da cidade.



Hainos de corazóns, de flores, de lunares, de listas, de superheroes. 
Hai TALLESTALLES grandes, extra grandes, medianos, pequenos e extra 
pequenos. E logo están os talles extraordinarios para os Os humanos teñen variedade de TALLES  TALLES para os seus cus.

Os homes poñen CALZÓNS CALZÓNS e as mulleres, BRAGAS. BRAGAS. 




