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ças, ele pergunta ao pai o que
a dupla canina está fazendo.
- Bem… Eles estão fabricando um cachorrinho. - explica o
pai, que é do tipo moderno e
não gosta de ficar enrolando.
Naquela mesma noite, o garotinho entra no quarto dos
pais e os encontra em pleno
ato de amor. Diante da pergunta inevitável e, para manter a
coerência, o pai responde:
- Estamos fabricando um
irmãozinho para você, meu filho…
O garoto corta na hora:
- Ah, não, pai! Então bota a
mamãe naquela outra posição,
porque eu prefiro ganhar um
cachorrinho!
MARIDO TRAÍDO
O marido chega em casa tenso, revoltado encontra a mulher
e vai falando:
- Acabei de saber que você
está me traindo. Confesse…
Com quem você está me traindo?
- Mas o que é isso, amorzinho? Que fúria é essa?
- Quero saber e é agora. Quero o nome deles. De todos
eles. Um por um. Agora! Vai.
- Oh, amor! Pra que isso?
Tem gente que você nem conhece…
Pegadas do tio Janjão
Para o carro passar na
vistoria tem que estár ok
- os pneus, os farois, o
pisca-pisca. O seu sempre fica
piscando quando é usado?
MÚSICA
Musica
favorita
das
fofoqueiras: “Como vai você...
eu preciso saber da sua vida...
TESTE
O cara está no motel com a
amante quando ela resolve
pedir:
-Amor? Corta esta barba?
-Você sabe que minha mulher me mata se eu aparecer
sem barba...
-Faça isso por mim, por favor... faz?
Depois do trabalho ele passa no barbeiro e resolve cortar
a barba. Quando chega em
casa a esposa já está dormindo. Assim que ele se deita, no
quarto escuro, sente a mão da
esposa sonolenta afagando
seu rosto lisinho.
- Joca, seu louco.., rsrsrsrs,

O coelhinho apostou corrida
com a tartaruga e disparou.
Onde
ficou
ela?

você ainda está aqui? Vai embora... o barbudinho está pra
chegar!
CHAMADA
-Alô? Boa tarde, aqui fala o
seu vizinho de cima...
-Boa tarde, o que se passa?
-Desculpe interromper-lhe a
trepada, mas será que é possível dizer à sua mulher pra fazer menos barulho?
-Mas eu estou no trabalho...
-Ops...
SENHORA
Depois de um tempo de pesquisa descobriram porque a
mulher quando se casa passa
a ser chamada de senhora.
É que quando uma mulher
se casa ela fica sem hora pra
tomar banho, sem hora pra
comer, sem hora pra passear,
sem hora pra ir a academia,
sem hora pra se cuidar, sem
hora pra se divertir, etc.
DOIS CABIDES?

PIOR
O pior
aluno
– João–
zinho, venha aqui.
– Sim,
pai.
– A sua
De longe
professoparece
ra me diso que?
se
que
você é o aluno mais vagabundo, relapso, malandro, preguiçoso e bagunceiro da turma de
20 alunos.
– Podia ser pior, pai.
– Como assim pior?
– A turma podia ter 40 alunos.
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* Os moinhos de vento
rodam sempre no sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio. Exceto na Irlanda.
* O chocolate pode ser mortal para os cachorros. Ele contém um ingrediente chamado
"Teobromina " que pode ser
tóxica para o sistema do cão.
Carta do pai Manoel da Alcova
ao filho Quinzinho no Brasil
Querido filho:
Escrevo-te esta linha para que
saibas que o pai está vivo.
Vou escrever bem devagar,
pois sei que não consegues ler
depressa.
Caso estejas sem tempo de
escrever ao pai, manda uma
carta dizendo que quando estiveres mais tranqüilo vais mandar notícias.
Se viesses hoje aqui em casa
não irias reconhecer mais
nada, porque mudamos.
Temos agora uma máquina
de lavar roupa, mas não trabalha muito bem. Na semana passada tua mãe pôs 14 camisas,
apertou o botão e nunca mais
as vimos. Vai ver que esta marca Hydra não é das melhores...
Tua irmã Maria está grávida.
Mas ainda não sabemos se vai
ser menino ou menina. Portanto, não podemos te dizer se tu
vais ser tio ou tia...
Teu tio arranjou um bom
emprego.Tem 12.300 homens
abaixo dele. Ele cuida do corte
da grama do cemitério.
Quem anda sumido é teu primo Venâncio, que morreu no
ano passado. Lembra-te do tio
Joaquim? Afogou-se no mês
passado num depósito de vinho. Oito compadres dele tentaram salvá-lo, mas o tio lutou
bravamente contra eles. O corpo foi cremado há duas semanas. Levaram oito dias para apagar o incêndio.
Teu irmão João continua o
mesmo. Semana passada fechou o carro com as chaves
dentro. Perdeu um tempão indo
até a casa pegar a cópia da chave, para poder tirar-nos todos de
dentro do automóvel. Estava um
calor de rachar.
Esta carta te mando através
do Gabriel, que vai amanhã para
aí. A propósito, será que podes
pegá-lo no aeroporto?
Terás um problema para falar com o pai, caso decidas escrever-me. Não sei o endereço
desta casa nova. A última família que morou aqui, antes de
nós, levou a placa da rua e o
número da casa para não precisar mudar de endereço.
Se encontrares a Teresa, dêlhe um alô da minha parte. Caso
não a encontres, não precisas
dizer nada. Adeus.Teu pai que
te ama. Manoel da Alcova.
P.S.: Ia mandar-te 50 euros,
mas fica
para outra
vez, porque
já fechei o
envelope!
Desafio
anterior

Frase da semana

A pessoa mais bem-vinda é
aquela que sabe a hora de
ir embora
FALAR
Oi amiga quanto tempo... e
seu filhinho, como vai... ele já
aprendeu a falar...
-Já sim. Agora nós estamos
lhe ensinando a ficar calado...
DEFINIÇÃO DE LINGUIÇA
O pai pergunta para o filho:
- Filho, você sabe o que é
uma linguiça?
O filho responde:
- Sei sim papai, é aquilo que
o padeiro dá pra mamãe quando você sai pra trabalhar.
O pai encabulado questiona:
- Mas padeiro não vende
linguiça!
E o filho responde:
- Então é o senhor que não
sabe o que é linguiça.
PROFISSÃO
A professora pergunta ao
Joãozinho:
- O que o seu pai faz?
- Ele está desempregado,
professora.
A professora pergunta novamente:
- O que ele faz quando não
está desempregado?
- Ele caça elefantes na floresta amazônica.
- Mas não tem elefante na floresta amazônica!
- E é por isso ele está desempregado!
ONDA GIGANTE
O marido da Maria chega em
casa todo estressado, e Maria
pergunta:
- O que foi Manoel?
Ele responde:
- Ah… nessa cidade só tem
corno, queria que viesse uma
onda e levasse todos os cornos embora daqui!
Maria quase chorando fala:
- Aí amor, nem brinca com
isso, eu ia morrer de saudades de você!
PELA JANELA
Um casal de amantes está
numa daquelas transas incríveis, quando de repente alguém bate na porta.
- Meu Deus! É o meu marido!
Vamos, pule a janela! Rápido!
E o amante:
- Mas, amor! Nós estamos no
décimo terceiro andar!
E ela:
- Rodrigo, por favor! Isso não
é hora de falar em superstição!
REMÉDIO PRA DORMIR
O médico dá uma bronca no
paciente:
- Não estou entendendo
“qual é a sua”… Você vive pedindo remédio para dormir,
mas não sai daquela boate
perto da sua casa!
- O senhor não entendeu
mesmo… Os remédios são
para minha mulher!
ACASALANDO
O menino está passeando
com o pai quando vê um casal
de cães acasalando no meio
da rua. Estranhando o comportamento dos animais, e com a
curiosidade normal das crian-
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