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O ex responde:
Há uma pessoa indiscreta
- Não, estou com frio, com escutando a conversa das moças tentando convencê-lo a não lafome e sem dinheiro. Só falta
var o seu cão.
você aqui...
Uma semana depois, o mo- Pra te fazer companhia?
leque volta à loja para comprar
- Não, pra completar a tragéalguns doces. Seu Manoel cudia!
rioso perguntou:
TCHAU
-Como está o seu cãozinho?
O marido chega em casa e
-Ah, ele morreu!
diz para a mulher:
-Eu lhe disse para não usar
-Oi arruma suas roupas e volo detergente em seu cão.
ta para casa dos teus pais!
-Bem, eu não acho que não
A Mulher:
foi o detergente que matou ele.
-Tudo bem!
-O que foi então?"
De repente o fone da mulher
-Eu acho que foi na hora da
toca, era o pai dela . Ela atende
centrifugação!...
no viva voz!
CHARADA
-Oi pai, o que houve?
O que tem rios, mas não tem
-Minha Filha, recebi seu reágua, cidades, mas não tem
cado sobre a dificuldade que
edifícios, florestas, mas não
estão passando. Eu transferi
tem árvores, desertos, mas
um milhão de reais para a sua
não tem areia e montanhas,
conta, envie quinhentos mil remas não tem pedras?
- A boa é que amputamos a
ais para a conta do seu marido
PALÍNDROMO
perna errada e acabamos tene a outra metade fica com você.
Leia da esquerda para a dido que amputar as duas, por-Obrigada, meu querido pai.
reita e da direita para a esquertanto você está sem pernas.
Ela vira-se para o marido e
da:
O paciente fica estarrecido:
pergunta:
- A TORRE DA DERROTA - Nossa, doutor, essa é a
-Amor, você me disse para
- ME VÊ SE A PANELA DA
notícia boa? Que horror! Então
eu arrumar as minhas roupas
MOÇA É DE AÇO, MADALENA
qual é notícia a ruim?
e para fazer mais o quê?"
PAES, E VEM - A ruim é que você vai escor-Marido:
regar pra dentro da privada
- O ROMANO ACATA AMO-Eu disse para arrumar as
quando for cagar.
RES A DAMAS AMADAS E
suas roupas e me dá para laROMA ATACA O NAMORO var, hoje é minha vez!...
Pegadas do tio Janjão
AVISO DE BAR
-LUZA ROCELINA, A NAMOQuando você joga futePara acabar aquela pedição
RADA DO MANUEL, LEU NA
bol você toca de lado
no boteco, o dono escreveu
MODA DA ROMANA: ANIL É
pro seu amigo?
uma placa:
COR AZUL.
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Marcelo encontra o amigo
Só um Tiquim----------R$ 2,00 triangulos, todos do mesmo
Paulo que não via há mais de
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um ano. Paulo acompanhado
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de uma loira espetacular, amFRASE DO MESTRE
bos em uma lanchonete. AproSAOKIN XADO
veitando que o mulherão foi ao
Quem nunca cagou rápido
banheiro Marcelo começa o inquando tá na casa dos outros
terrogatório.
só para aparecer que foi fazer
- Cara! Que mulher é esta? A
xixi, não sabe o que é ser ninja.
(Resposta semana que vem)
última vez que nos vimos você
FORTE
era casado com uma mulherSABÃO EM PÓ
Na fazenda dois homens
zinha muito feia, horrorosa.
Joãozinho
chega
na
merceestão conversando e um per- Ah! Não dava mais meu
aria
do
Manoel
e
pede
uma
caigunta para o outro:
amigo, ela não tinha nenhum
xa
de
sabão
em
pó.
- Você é mais forte do que
Seu Manoel perguntou ao estímulo na vida, foi desgasuma galinha?
menino
se ele tinha um monte tando. Trouxe a mãe dela pra
- Sim, claro! - responde o
morar com a gente. Quando
de
roupa
para ser lavada.
outro.
ela foi trabalhar a noite eu tive
-Não
tem
roupa
não,
eu
vou
- Então bote um ovo!
que fazer companhia para milavar
meu
cachorro.
TRAGÉDIA
nha sogra cheia de manias,
-Você
não
deve
usar
este
saO sujeito acaba de acordar
não dormia sozinha, não ia à
bão
para
lavar
o
seu
cão.
É
de uma anestesia geral, o mépadaria de medo de se perder.
muito
poderoso
e
se
você
lavar
dico vai visitá-lo e diz:
Praticamente meu fim de seo
seu
cão
com
isto
ele
vai
ficar
- Tenho duas notícias, uma
mana era fazendo companhia
doente.
Na
verdade,
ele
pode
boa e uma ruim.
para minha sogra...
até
morrer.
- Me dê primeiro a boa, dou- Isso é ultrajante! Ainda bem
-Joãozinho
insistiu
no
sabão,
tor - pede o paciente.
mesmo o dono da mercearia que você separou dela.
- Separei, mas a minha sogra ainda está morando lá em
casa!
- Que coisa bizarra! E esta
sua nova namorada maravilhosa sabe disto? - diz Marcelo
apontando para a loira que
retornara do banheiro.
- Namorada? Ah, esta aqui é
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a minha sogra!
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Resposta charada: Um mapa.

Frase da semana
Estrada reta e mulher sem
curva só dão sono.
FEIO
A tia do joãozinho tinha acabado de dar luz, e Joãozinho e
seu pai foram visitá-la no hospital.
O Pai de Joãozinho entrou
primeiro no quarto e ao olhar
para a criança, percebeu que o
sobrinho era muito feio. Ao sair
do quarto alertou para que
Joãozinho
elogiasse
o
priminho, falasse que era muito bonitinho, para não magoar
sua tia.
Joãozinho
entrou
no
quarto,cumprimentou sua tia, e
ao chegar perto do berço, exclamou:
-CRUZ CREDO!! QUE BONITINHO.
LUGAR
A esposa entra no ecritório do
marido com a mãe ao lado e
diz:
-Beto, é verdade que seu sócio acaba de morrer?
-É sim querida, porque?
-Você poderia botar a mamãe
no lugar dele?
-Fale com o coveiro, por mim
tudo bem.
OVNI
-Amiga, vi teu marido abraçado com um OVNI.
-Com um OVNI, Objeto Voador Não Identificado?
-Sim, OVNI, Outra Vagabunda Não Identificada.
NUMERO ERRADO
Um homem chega de viagem
e hospeda-se numa pousada.
Ao entrar no quarto pega seu
celular e resolve mandar uma
menagem para sua esposa.
Só que ao discar o ele troca o
número e a mensagem vai
para uma viúva que tinha acabado de sair do velório de seu
marido.
Ao ler a mensagem a viuva
desmaiou. A mensagem dizia:
-Amor, cheguei em paz, você
vem na semana que vem, ja
reservei seu lugar. To morrendo de saudades, traz pouca
roupa que aqui ta um calor infernal.
TROPEÇO
Começo de namoro:
-Amor, tropecei!
-Nossa amorzinho, tadinha,
machucou?
Meses depois:
-Amor, tropecei!
-Bem feito retardada, presta
atenção.
RAIVA
-Véia, todos esses anos eu
aprontando com você, e nunca
ficou brava comigo, como você
controla a raiva nesas horas?
-Simples, eu lavo a privada e
fica tudo bem.
-Lava a privada? Mas como
isso ajuda na raiva que você
sente por mim na hora?
-Eu lavo com sua escova de
dentes.
MENSAGEM
A garota manda uma mensagem para seu ex-namorado:
- E aí tudo bem com você?
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