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ALERTA

Algumas

piadas,

pelo

seu

conteúdo,

não

são

recomendadas para menores de 18 anos.
O termo "marciano" é usado aqui em substituição a
nacionalidades,

características

capilares,

preferências

futebolísticas e outros detalhes desabonadores.
O material publicado foi recebido como colaboração
não identificada ou retirada de emails recebidos em caixa
postal, reescritas ou adaptadas pelo compilador do material.
***
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PIADAS DE MARCIANOS

Um cara chega à lanchonete do marciano:
— Zompt, eu quero um misto frio.
— Olha, amigo, você vai ter que esperar um pouco.
— Por quê?
— É que demora uma meia hora para esfriar a chapa.
***
— Comandante Clapt! Estou avistando uma tropa que
se encaminha diretamente ao nosso forte!
— São amigos ou inimigos, sentinela Zompt?
— Olha, eu acho que são amigos. Vêm todos juntos...
***
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Um marciano comprou um Monza zero. Como todo
carro que vindo da concessionária, chegou todo empoeirado.
Então ele comprou xampu e creme rinse e pôs-se a dar um
banho no carro, ajudado pela sua mulher, Matka. Quando
estavam terminando de lavar o carro, entra um assaltante na
garagem, que diz:
— Mãos ao alto! Isto é um assalto!
E o marciano para sua mulher:
— Matka, me ajuda a levantar o carro?
***
Um marciano muito distraído foi a uma festa e foi
apresentado a uma senhora alemã cujo nome era Gherda.
Tempos depois o marciano estava em outra festa quando a
tal senhora veio se aproximando sorridente, com intenção
clara de falar com ele. O marciano ficou agoniado, pois
tinha se esquecido do nome dela. Somente quando ela
chegou bem perto ele se lembrou e a cumprimentou:
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— Como tem passado, Dona Ghosta?
***
Um marciano chega à alfândega com sua maleta.
O funcionário diz:
— E aí, Zompt? Tudo joia?
E o marciano:
— Não, metade é cocaína.
***
— Sabes, Clapt, o doutor me disse para beber um
pouco de suco de limão depois de um banho quente.
— E tu bebeste o suco de limão, Zompt?
— Que nada! Não consegui nem acabar de beber toda
aquela água quente do banho!
***
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— Você é capaz de guardar um segredo?
— Claro, afinal, amigos são para essas coisas....
— Preciso de R$ 5.000,00!
— Pode ficar tranquilo, vou fazer de conta que nem
ouvi!!!
***
— Vocês sabem por que marciano tem o pé esquerdo
sujo?
— Não?
— É porque quando são crianças suas mães dizem:
limpem os pés direito!
***
— O que você tá procurando aí, marciano?
— Tô esperando o meu relógio cair.
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— Esperando o relógio cair?
— É, eu o derrubei do 25º andar.
— Pô, então já caiu e tá todo espatifado por aí.
— Oh, terráqueo, deixa de ser besta, o relógio estava
10 minutos atrasado.
***
Um conhecido meu havia viajado a Marte e estava
parado sobre uma ponte. Parou um marciano ao lado dele, e
começaram a levar um diálogo amistoso. Foi quando o meu
amigo comentou sobre o tamanho da ponte:
— Por esta ponte devem passar grandes navios, não?
E o marciano responde:
— E pequenos também!
***
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Vocês se lembram daquele caso da mulher que estava
há dez anos em coma e misteriosamente apareceu grávida,
ninguém sabe como? Pois é, descobriram quem foi: um
enfermeiro chamado Clapt. Ele parou na frente da paciente e
leu o seu prontuário médico. Nele estava escrito "COMA".
Ele comeu...
***
Vinha o Zompt dirigindo seu automóvel a mil por hora
quando, ao dobrar uma esquina deu de cara com uma
mulher que dirigia pela contramão, com o carro em ziguezague cantando pneu. Apavorado, usou de toda a sua perícia
para evitar o acidente. Todavia ao estar lado a lado, a
mulher pôs a cabeça pela janela e gritou a todo o pulmão:
— PORCO!!!
Imediatamente ele se virou para trás e respondeu:
— VACA!!!
Voltou-se para frente e atropelou o porco...
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***
Uma rainha estava hospedando um político marciano.
Então o convidou a dar uma volta de charrete pelo palácio.
De repente um dos cavalos soltou um estridente peido. A
rainha ficou envergonhada e falou:
— Desculpe... Eu realmente sinto muito.
E o marciano sorriu dizendo:
— Não tem problema... Está tudo bem... Eu até tinha
pensado que foi o cavalo!
***
Numa loja de roupas:
— Clapt, o senhor tem meia-calça, diz a jovem.
— Por acaso você tem meia-bunda??
***
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Numa mercearia em Marte:
— Por favor, seu Zompt, o senhor tem ratoeira?
— Tenho, meu amigo.
— Me dê uma bem depressa que quero apanhar o
ônibus!!
— Sinto muito, amigo, mas desse tamanho não tenho
...
***
Num banco de praça, junto a uma velhinha, o marciano
teve o seu chapéu sujo por um pombo.
— Tome um pedaço de papel higiênico, senhor —
disse a velhinha.
— Não precisa, senhora. Como é que vou saber qual
deles defecou?
***
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Num café de Paris, dois turistas marcianos:
— Sabes, Zompt, estou há uma semana em Paris e
ainda não fui ao Louvre.
— Não te preocupes, Clapt. Deve ser problema de
adaptação intestinal...
***
Num consultório médico:
— Zompt, como tem se sentido com os banhos de água
doce?
— Muito pegajoso, doutor?
— Como assim?
— Por causa do açúcar...
***
O Zompt foi escorregar no tobogã.
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— Como é que eu faço?
— O senhor sobe lá, senta em cima do saco e
escorrega.
— Tão simples, opa!
Pois o Zompt subiu lá em cima, fez conforme
mandaram e morreu roxinho.
***
O Zompt foi na segunda-feira a uma loja de sapatos.
Escolheu, escolheu e acabou se decidindo por um par de
sapatos de couro alemão. O vendedor foi logo o advertindo:
— Senhor, estes sapatos costumam apertar os pés nos 5
primeiros dias.
— Não tem problema. Eu só vou usá-los no domingo
que vem...
***
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O Zompt presenteia a filha moça com um casaco de
pele de raposa prateada. Satisfeitíssima, ela afaga o presente
com as mãos, comentando:
— Como pode uma coisa tão maravilhosa vir de um
animal

tão

pequeno,

sem

aparência,

totalmente

insignificante...
— Alto lá, disse o Zompt! Se quer me agradecer, vá lá.
Mas também não precisa ofender!...
***
O Clapt encontrou o Zompt andando na rua de pernas
abertas.
— Oh, meu, que se passa? Porque esta andando de
pernas abertas? perguntou Clapt.
Responde o Zompt:
— É que fui ao médico e descobri que estou com o
colesterol alto e ele recomendou-me que eu me afastasse dos
OVOS!!!
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***
O Zompt foi fazer exame de fezes. Ao chegar ao
laboratório, dirigiu-se ao balcão para entregar a latinha que
levou. Conversando com a moça recepcionista, esta lhe
falou:
— Seu Zompt! Por favor, escreva o nome na latinha.
— Pois não!
Aí ele escreveu: BOSTA
***
Notícia de Marte:
Grave acidente aeronáutico aconteceu esta manhã
quando um pequeno avião de treinamento precipitou-se ao
solo no cemitério municipal. Até o momento já foram
resgatados 1784 corpos. As buscas continuam, apesar de
aparentemente não haver sobreviventes.
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***
Zompt estava transando no décimo andar de um
edifício com uma mulher casada. Depois de muitos beijos e
abraços foram para a cama e começaram a manter relações
sexuais. A mulher começa a gemer e depois diz:
— Depressa Zompt... Ligeiro, o orgasmo vem vindo!
Ao ouvir aquilo, o marciano sai correndo e se atira pela
janela do apartamento.
***
Zompt

e

Clapt

passeavam

pela

rua,

quando

encontraram uma bosta no chão:
— Zompt, Te dou 1.000 reais se comer essa bosta...
— Então está combinado, Clapt...
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Zompt foi lá e comeu a bosta, ganhando os 1.000
reais... Continuaram andando, quando encontraram outra
bosta no chão:
— Clapt, agora sou eu quem te dou os 1.000 reais se
comer essa bosta...
— Então está beleza!!! Clapt se abaixou e comeu a
bosta também...
MORAL: Os dois comeram bosta de graça...
***
Matka já estava preocupada, pois Clapt estava
demorando para retornar para o lar... Eis que chega ele e
entrega um pacote para Matka:
— Clapt, eu pedi para você comprar veneno para ratos
e você me traz uma caixa de chá Mate Leão!?
— Ora Matka, se mata um leão também serve para
matar ratos!!
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***
Locutor marciano na inauguração da Rádio Relógio de
Marte:
— Bom dia, amigos ouvintes, estamos aqui nos
primeiros momentos de nossa nova rádio marciana. E vamos
anunciar as horas pela primeira vez: atenção, são nove
horas, zero minutos, zero segundos, perdão, um segundo,
perdão, dois segundos, perdão, três segundos, perdão ...
E tá assim até hoje...
***
Zompt e Clapt estavam andando pela praia, quando, de
repente, uma gaivota faz o maior cocô na cabeça do Zompt.
Este muito irritado, diz:
— Clapt, pode me arranjar um pedacinho de papel
higiênico?
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— Ih, tarde demais, Zompt ... Olha só onde já esta a
gaivota!!
***
Zompt e seu amigo estavam terminando sua refeição
em um restaurante, quando esse amigo se liga que esquecera
seu fio dental em casa. Preocupado, pois não usava palitos
de dente, pergunta a Zompt.
— Zompt, você usa fio dental?
— Ora, Clapt, claro que não. Não sabe que tenho a
bunda muito peluda?
***
Houve uma época em Marte em que se colocavam
anúncios de produtos nos túmulos. Lia-se num túmulo:
— Aqui jaz Clapt, com todos os seus cabelos, pois
sempre usou o famoso xampu Sedoso Caril!
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Lia-se noutro túmulo:
— Aqui jaz Matka, com todos os seus dentes, pois
sempre usou o famoso creme dental Brilhol!
E outro túmulo:
— Aqui jaz ninguém. Pois sua mãe sempre usou os
famosos anticoncepcionais Infalíveis!
***
No elevador, estão o Zompt e um casal desconhecido.
De repente, nosso amigo solta um estrondoso pum. O outro,
claro, chia:
— O senhor não tem vergonha? Fazer isso na frente de
minha mulher?
— Oh! Desculpe! Eu não sabia que era a vez dela.
***
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No jardim de um parque marciano havia uma placa
com os seguintes dizeres:
PROIBIDO PASSEAR PELO JARDIM. SE NÃO
SOUBER LER, PERGUNTE AO GUARDA.
***
Clapt e Matka casaram-se e foram para a lua de mel.
Depois de horas de amor tórrido o casal resolve pedir
comida no hotel. Clapt liga para copa e pede dois
hambúrgueres. O moco pergunta se quer ketchup. Zompt
consulta a mulher, ainda tonta das trepadas:
— Ô Matka, quer ketchup?
— Não, Clapt, quero que me beije um pouco!
***
Clapt chegou esbaforido em casa. Matka ficou
preocupada e perguntou:
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— O que foi, Clapt?
Por que estás tão ofegante?
— É que eu corri atrás do ônibus para economizar o
dinheiro da passagem!
— Mas você é burro mesmo, hem, Clapt!? Por que não
correu atrás de um táxi?
***
Na padaria, o balconista pergunta para o Zompt:
— Seu Zompt, que supositório é esse aí na sua orelha?
O marciano levou um susto daqueles:
— Ué, onde é que eu enfiei a caneta?
***
Aquele garçom marciano era antigo no restaurante. Ele
tinha um problema e andava puxando a perna. Um freguês,
querendo ser gentil, perguntou com educação:
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— Desculpe-me, mas o senhor tem escoliose?
— O que temos está aí no cardápio!!!
***
Alguém sabe a diferença entre o marciano burro e o
inteligente em uma sala de aula? O burro escreve no
caderno tudo que o professor escreve no quadro negro e,
quando o professor apaga o quadro, ele apaga no caderno
também. O inteligente não escreve nada porque sabe que o
professor vai apagar mesmo...
***
A Matka, depois do quarto filho, reclama com Zompt:
— Zompt, eu não quero mais ter filhos!
— Por quê?
— Eu não quero chineses aqui em casa!
— Chineses?
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— É, você nunca ouviu dizer que de cada cinco
crianças que nascem no mundo, uma é chinesa?
***
Chega o marciano na farmácia e pergunta:
— Tem sal de fruta?
E o vendedor:
— Sim
O marciano:
— Então me vê um de abacaxi...
***
Chega o assaltante, apontando uma arma por debaixo
da roupa, e grita para o Zompt:
— Pare!
— Ímpar!
E o assaltante sem entender nada:
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— Mas eu estou te roubando...
— Ah! Então não brinco mais!
***
Sabe por que o marciano coloca o despertador debaixo
do travesseiro quando vai dormir?
E para acordar em cima da hora...
***
Um antigo industrial ganha o seu primeiro telefone
celular. Nesse mesmo dia, resolve ir ao motel com sua
secretária. Quando estão na cama o telefone toca: era a
mulher do empresário que assustado diz:
— Al? Matka!!!??? Como sabia que eu estava no
motel??
***
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Um médico encontrou um amigo marciano, que não
via há muito tempo, e foi logo perguntando por outro
marciano, amigo comum:
— Oh, Zompt, há quanto tempo! Como anda o nosso
amigo Clapt
— Doutor! Não sabe que desgraça aconteceu? O Clapt
foi pego roubando ovos, foi julgado e condenado.
— E daí?
— Ele foi enforcado!!
— Meu Deus, pelos ovos?!
— Não, doutor, pelo pescoço!!!
***
Houve um campeonato mundial para ver quem
suportava um bode fedorento num cômodo bem pequeno,
por mais tempo. Não havia qualquer ventilação e só a porta
de entrada. Entra um selenita, resiste por 20 minutos e sai
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correndo. Entra um venusiano, fica 15 minutos e sai
correndo. Entra um terráqueo, fica 10 minutos e sai
correndo. Entra um marciano, fica 5 minutos e o bode sai
correndo.
***
A mulher estava pintando a casa. Mas o marido chegou
à noite e, sem querer, botou a mão na pintura e borrou tudo.
No dia seguinte, quando o pintor, um marciano, chegou a
mulher disse:
— Seu Zompt, o senhor quer ver onde meu marido pôs
a mão ontem à noite?
— Sim, senhora, quero!! Mas antes, vamos tomar um
negocinho para esquentar, tá bem?
***
A empregada chamou o jardineiro:
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— Seu Zompt, vem cá me fazer um favor.
— Pois não. Que é que você quer que eu faça?
— O senhor pode me ajudar a botar remédio no buraco
do rato?
— Olha, botar remédio eu ponho. Você segura o rato?
***
Tinha um primo do Zompt que há muitos anos sofria
de um mal singular. Era só tomar um gole de café e já sentia
uma forte pontada no olho esquerdo. Não havia remédio que
o curasse. E olha que ele adorava café. Até que um dia, um
médico, amigo da família, o aconselhou:
— Clapt! Por que não experimentas tirar a colherinha
de dentro da xícara?
***
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Passeando em Marte, num último dia de visita antes da
partida, resolvemos pegar um metrô. Pegamos o primeiro
marciano na rua e perguntamos:
— Ô marciano, por onde passa o metrô por aqui ?
— É por debaixo da terra!
***
O Marciano estava bimbando a esposa na lua de mel:
— Ai, Matka... Lunática... Me mata com seu negócio
de fazer xixi!!! Me mata com seu negócio de fazer xixi!!!
No meio do embalo, a dita cuja pega um penico
debaixo da cama e acertou uma porrada na moleira do
marciano.
***
O marciano chegou à máquina de refrigerantes,
colocou uma ficha e pegou a latinha. Depois botou outra
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ficha e pegou outra latinha. Depois botou outra ficha e
pegou outra latinha. Meia hora nisso, começou a formar
uma grande fila atrás dele. Até que um cara falou:
— Ô, Zompt, não vai sair daí?
E o Zompt:
— Não enquanto estiver ganhando!
***
O marciano entra na loja de eletrodomésticos e aborda
um vendedor:
— O senhor tem televisão colorida?
— Temos sim, senhor!
— Então, me dá uma amarela!
***
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O Zompt vai visitar um velho navio de guerra. Em um
dos compartimentos, tropeça numa placa de bronze, onde
está escrito:
— Aqui tombou o Almirante Barroso.
E comenta:
— Não é de admirar. Eu também quase caí aqui!
***
Em Marte, após um incêndio no pequeno prédio, os
bombeiros, verificando os destroços, encontram apenas um
morto. Era justamente o avô de Zompt, que estava de cabeça
para baixo, com o dedo indicador apontando para um dos
cantos do ambiente. Ao seu lado, um extintor de incêndio,
com a seguinte instrução:
— Em caso de incêndio, vire de cabeça para baixo e
aponte para a chama.
***
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Duas socialites marcianas conversavam durante uma
festa. Uma mostrava para a outra o lindo anel que havia
ganhado na semana anterior:
— É diamante?
— Não...
— É do meu marido mesmo!!!
***
O marciano recebeu um convite para uma festa de
quinze anos e telefonou agradecendo:
— Olha cá, eu agradeço muitíssimo o vosso convite
para a festa de quinze anos, mas, lamentavelmente, não
poderei ficar por mais do que uma semana...
***
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O telefone toca na Loja de Calcados e o gerente
Zompt atende. Uma voz pergunta:
— De onde fala?
— E da Loja de Calçados.
— Como???
— Loja de Calçados — repetiu Zompt.
— Ih, acho que errei o número.
— Não tem problema... E só trazer até aqui que nos
trocamos...
***
Diante da solicitação de cobertura para a Guerra do
Golfo, o governo de Marte rapidamente enviou uma nave
cheia de telhas...
***
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O marciano entra num elevador e o ascensorista
pergunta:
— Qual o andar que o senhor vai?
— Qualquer um, pois já errei de edifício mesmo...
***
O marciano está no elevador com o casal de namorados
e solta aquele peido. Então o cara pergunta:
— Você peidou?
— Claro, ou você acha que eu fedo assim o tempo
todo?
***
O marciano estava sozinho dentro de um ônibus. Num
certo instante o ônibus entra numa rua fazendo com que o
marciano fique do lado do sol. O trocador sugere:
— Por que você não troca de lugar?
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O marciano:
— Com quem?
***
Esta história verídica (???), aconteceu na USP.
Numa aula de biologia, o professor estava falando
sobre o alto teor de glicose encontrado no sêmen, quando
uma caloura levantou o braço e perguntou:
— Se eu entendi bem, o senhor está dizendo que se
encontra muita glicose no sêmen. Seria tanto quanto no
açúcar?
— Sim, respondeu o professor.
— Então por que o gosto não é doce?
Após um silêncio de estupefação, a classe toda
arrebentou numa gargalhada.
A pobre garota ficou roxa de vergonha assim que
percebeu quão impensada foi sua pergunta. A resposta do
professor, entretanto, foi clássica:
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— O gosto não é doce porque as papilas gustativas que
reconhecem o sabor doce encontram-se na ponta da língua e
não no fundo da garganta...
***
Na aula o professor (com as calças descosidas) pede a
uma menina do 12º ano, que conjugue o verbo matar no
conjuntivo.
Ela com os olhos nas calças descosidas:
Que eu mate, que tu mates, que tomates, que tomates,
Sr. Professor.
***
A um vendedor com problemas no sexo, o médico
receita-lhe banhos de leite.
Na pensão, o viajante pede que lhe ponham um copo
de leite todos os dias no quarto.
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Decorridos três dias, a criada e a patroa, vendo que ele
não bebia o leite, resolveram espreitar pelo buraco da
fechadura.
Comentário da patroa para a empregada:
— Calcula tu, que estou casada há trinta anos e só
agora fico a saber que aquilo se carrega como as canetas de
tinta permanente.
***
Na selva, pai e filho canibais estão sentados à beira de
um caminho. Passa uma mulher deficiente, só com um
braço. O pai comenta para o filho:
— Agora ando a comer aquela.
Passado algum tempo, passa uma jovem muito bela e
diz o filho:
— Pai. E se nós comêssemos aquela?
Resposta do pai:
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— Não meu filho, é melhor levá-la para casa e
comermos a tua mãe.
***
A um sujeito que tem 18 filhos, outro pergunta:
— Porque é que tens tantos filhos?
Ele responde:
— Por causa do comboio.
— Mas que tem a ver o comboio com a quantidade de
filhos?
Então o outro explica:
— É que eu moro junto à linha e o comboio passa a
uma hora que é cedo para levantar e tarde para dormir.
***
Um casal bastante abatido fisicamente consulta o
médico.
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O médico depois de várias perguntas questiona-os
sobre a frequência das relações íntimas, a que eles
respondem:
— Normalmente duas ou três vezes por dia.
O médico, achando exagerado, recomenda que o
passem a fazer uma vez por dia e só nos dias que tenham
"R".
Terça e Quarta tudo correu bem. Depois veio a Quinta,
ao que sucedeu a Sexta e o Sábado, e no dia seguinte,
pergunta o marido: — Querida, que dia é hoje?
E ela responde: — É RO mingo.
***

Um casal, ambos temperamentais, zangava-se com
bastante frequência.
As consequências das birras eram vários dias sem falar
um com o outro e ausência total de relações íntimas.
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Então a esposa teve uma ideia brilhante e expôs a
mesma ao marido:
— Nós podemos estar zangados, mas não vamos
perder os nossos contactos íntimos. Assim, através de um
código podemos resolver os nossos problemas. Se eu me
apetecer, digo às de paus, se fores tu, dizes às de copas.
Resolvemos o nosso problema e continuamos zangados.
No dia seguinte surgiu uma birra e ambos ficaram à
espera da iniciativa um do outro. Decorreram oito dias. Ao
deitar espreitando-se mutuamente, ela vendo-o todo nu, não
resiste à tentação e diz: — Às de paus!
Ele responde: Não vale, viste-me o jogo.
***
Uma senhora resolve pintar a sala. Em seguida coloca
os quadros na parede, põe um pé em cima de uma cadeira, o
outro em cima da mesa e pergunta ao filho que, sentado no
chão brinca com os seus carrinhos:
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— Carlinhos, vê lá se está direito?
Este olha para cima e responde:
— Não, olha está assim (e torce o queixo todo para um
lado).
***
Um velhote explica ao médico que está bastante
apreensivo com as reações do seu organismo aos contactos
íntimos que tem com a esposa, pois uma vez fica cheio de
frio, na outra fica cheio de calor. O médico pergunta:
— Desde quando é que isso acontece?
— Já há alguns anos.
— E quantas vezes por anos?
— Duas: uma em Dezembro (está frio em Portugal) e a
outra em Agosto (está quente em Portugal).
***
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Uma senhora entra na mercearia e pede uma lata de
sardinhas, mas porque não gosta de ovas, pede sardinhas
macho. O empregado tira da prateleira uma lata e entregalha.
Ela pergunta:
— Como sabe que são sardinhas macho?
— Está escrito por fora, "sardinhas com tomates".
***
Um padre e uma freira estavam viajando de volta para
o convento. Ao cair da noite, os dois avistaram uma
cabaninha no meio do caminho, e decidiram entrar para
passar a noite e prosseguir viagem no dia seguinte.
Ao entrar na cabaninha, viram que havia apenas uma
cama de casal. O padre e a freira se entreolharam e depois
de alguns segundos de silêncio o padre falou:
— Irmã, você pode dormir na cama que eu durmo aqui
no chão.
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E assim fizeram. No entanto no meio da madrugada a
irmã acordou o padre dizendo:
— Padre! O senhor está acordado?
O padre bêbado de sono:
— Hein?! Ah, irmã, o que foi?
— Ah... É que eu estou com frio. O senhor pode pegar
o cobertor para mim?
— Sim, irmã, pois não! O padre então se levantou,
pegou o cobertor no armário e cobriu a irmã. Com muita
ternura.
Uma hora depois a irmã acorda o padre de novo
dizendo:
— Padre! O senhor ainda está acordado?
— (O padre babando na gola) Ah? Ah irmã. O que foi
agora?
— É que eu ainda estou com frio. O senhor pode pegar
outro cobertor para mim?
— Claro irmã, pois não !
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Mais uma vez o padre se levantou cheio de amor e boa
vontade para atender ao pedido da irmã.
Outra hora se passou e mais uma vez a irmã chamou
pelo padre.
— Padre. O senhor ainda está acordado?
— (O padre engasgando com o próprio ronco) Ah?
Sim irmã, o que foi agora?
— É que eu não estou conseguindo dormir. Ainda
estou com muito frio.
Finalmente entendendo as intenções da irmã, o padre
então falou:
— Irmã, só nós dois estamos aqui, certo?
— Certo!
— O que acontecer, ou deixar de acontecer aqui, só nós
saberemos e mais ninguém, certo?
— Certo!
— Então tenho uma sugestão: Que tal se a gente fizer
que nem marido e mulher?
A freira então pula de alegria na cama e diz:
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— Sim! Sim! Vamos fazer que nem marido e mulher!
Daí o padre muda o tom de voz e grita:
— Então... PORRA! LEVANTA VOCÊ E PEGA
ESSA MERDA DE COBERTOR, E VÊ SE NÃO ENCHE
MAIS O SACO!
***
Dois litros de leite atravessaram a rua e foram
atropelados.
Um morreu, o outro não, por quê?
Por que um deles era Longa Vida.
Porque o elefante não pega fogo?
Porque ele já é cinza.
O que o cavalo foi fazer no orelhão?
Passar um trote.

45

O que o tomate foi fazer no banco?
Foi tirar extrato.
O que a galinha foi fazer na igreja?
Assistir a Missa do Galo.
Como as enzimas se reproduzem?
Fica uma enzima da outra.
Você conhece a piada do fotógrafo?
Ainda não foi revelada. (ruinzinha essa!)
O que um cromossomo falou pro outro?
Cromossomos bonitos!
A baiana deitada na rede pergunta para o amigo:
— Meu rei... Tem aí remédio pra mordida de tartaruga?
— Tem não, minha linda... Por quê? Você foi
mordida?
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— Ainda não, mas ela está vindo na minha direção...
***
— Doutor, eu tenho problema com gases, mas
realmente isso não me aborrece muito. Eles nunca cheiram e
sempre são silenciosos. Eu vou lhe dar um exemplo
concreto: Eu peidei 20 vezes, pelo menos, desde que entrei
em seu consultório. Aposto que você não sabia que eu
estava peidando porque eles não cheiram e são silenciosos.
O médico apenas diz:
— Sei, sei... Leve estas pílulas, tome 4 vezes ao dia e
volte a semana que vem.
Na semana seguinte, a senhora regressa.
— Doutor, eu não sei que inferno você me deu, mas
agora meus peidos, embora ainda silenciosos, fedem
terrivelmente.
O médico diz:
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— Bom!!! Agora que curamos sua sinusite, vamos
cuidar do seu ouvido!!
***
Um esperto jovem escreveu a seguinte carta ao militar
responsável pela dispensa do serviço militar:
Prezado Oficial Militar,
Venho por intermédio desta pedir a minha dispensa do
serviço militar. A razão para isto é bastante complexa e
tentarei explicar em detalhes.
Meu pai e eu moramos juntos e possuímos um rádio e
uma televisão. Meu pai é viúvo e eu solteiro. No andar de
baixo, moram uma viúva e sua filha, ambas muito bonitas e
sem rádio e nem televisão.
Eu me apaixonei pela viúva e casei com ela. Meu pai
se apaixonou pela filha e também se casou com esta. Nesse
momento, começou a confusão:
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A filha da minha esposa, a qual casou com o meu pai, é
agora a minha madrasta. Ao mesmo tempo, porque eu casei
com a mãe, a filha dela também é minha filha (enteada).
Além disso, meu pai se tornou genro da minha esposa, que
por sua vez é sua sogra. A minha esposa ganhou
recentemente um filho, que é irmão da minha madrasta.
Portanto, a minha madrasta também é a avó do meu filho,
além de ser seu irmão. A jovem esposa do meu pai é minha
mãe (madrasta), e o seu filho ficou sendo o meu irmão. Meu
filho é então o tio do meu neto, porque o meu filho é irmão
de minha filha (enteada). Eu sou, como marido de sua avó,
seu avô. Portanto sou o avô de meu irmão. Mas como o avô
do meu irmão também é o meu avô, conclui-se que eu sou o
avô de mim mesmo!!!
Portanto, Senhor Oficial, eu peço dispensa do serviço
militar baseado no fato de que a lei não permite que avô, pai
e filho sirvam ao mesmo tempo. Se o Senhor tiver qualquer
dúvida releia o texto várias vezes (ou tente desenhar um
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gráfico) para constatar que o meu argumento realmente é
verdadeiro e correto.
Ass. Avô, pai e filho.
***
Enquanto suturava uma laceração na mão de um velho
gari (ferido por um caco de vidro indevidamente jogado no
lixo), o médico e o paciente começaram a conversar sobre o
Lula.
E o velhinho disse:
— Bom, o senhor sabe, o nosso presidente é uma
tartaruga num poste.
Sem saber o que o gari quis dizer, o médico perguntou
o que era uma tartaruga num poste.
A resposta foi:
— É quando o senhor vai indo por uma estradinha e vê
um poste de cerca de arame farpado, com uma tartaruga se
equilibrando em cima dele. Isto é uma tartaruga num poste.
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O velho gari olhou para a cara de espanto do médico e
continuou com a explicação:
— Você não entende como ela chegou lá;
— Você não acredita que ela esteja lá;
— Você sabe que ela não subiu lá sozinha;
— Você sabe que ela não deveria nem poderia estar lá;
— Você sabe que ela não vai conseguir fazer
absolutamente nada enquanto estiver lá;
— Então tudo o que temos a fazer é ajudá-la a descer
de lá.
***
Um homem tinha três namoradas e não sabia com qual
delas deveria se casar. Resolveu, então, fazer um teste para
ver qual estava mais apta a ser sua mulher. Tirou R$ 15 mil
do banco, deu R$ 5 mil para cada uma e disse:
— Gastem com o que quiserem.
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A primeira foi ao shopping, comprou roupas, joias, foi
ao cabeleireiro, salão de beleza, etc..
Voltou para o homem e disse:
— Gastei todo o seu dinheiro assim para ficar mais
bonita para você, para lhe agradar. Tudo isso porque amo
você.
A segunda foi ao mesmo shopping, comprou roupas
para ele, um cd player, uma televisão tela plana, dois pares
de tênis para jogar basquete, tacos de golfe e filmes pornôs.
Voltou para o homem e disse:
— Gastei todo o seu dinheiro assim para lhe fazer mais
feliz, lhe agradar. Tudo isso porque amo você.
A terceira pegou o dinheiro, aplicou em ações.
Em três dias duplicou o investido, retornou os R$ 5 mil
para o homem e disse:
— Apliquei o seu dinheiro e ganhei o meu.
Agora posso fazer o que quiser com o meu dinheiro.
Tudo isso porque eu amo você.
Então o homem pensou, pensou....
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Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
Pensou.
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Pensou.
Pensou.
E casou...
com aquela que tinha a bunda mais gostosa!
Homem é tudo igual mesmo!
***
Depois de fazer amor pela primeira vez, a noiva fala
para o noivo:
— Querido, eu nunca imaginei que você tivesse um
órgão tão pequeno!
— Nem eu sabia — ele responde — que um dia teria
de tocá-lo numa catedral.
***
O mineirinho Oclides foi fazer um exame de próstata.
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Quando o médico colocou o dedo de uma só vez, ele
disse:
— Num tô guentanu dotô, vô gritá!
O médico alertou:
— Eu acho melhor não, uai, porque a recepção está
lotada de pacientes aguardando e vai ficar feio pro cê.
E o médico continuou o exame.
— Num tô guentanu, vô tê qui gritá! — disse o
mineirim novamente.
E o médico impaciente:
— Grita então!!!
O minerim:
— ÔÔÔ, TREM BÃO, SÔÔ!!!!
***
A mulher já havia se casado e se divorciado três vezes.
O primeiro marido batia nela, o segundo fugiu e o terceiro
era muito ruim de cama.
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Então ela resolveu colocar um anúncio no jornal à
procura de pretendentes e escreveu algumas linhas
ressaltando os defeitos dos maridos anteriores.
O dia seguinte ela vai atender a porta e dá de cara com
um sujeito numa cadeira de rodas.
— Eu vim por causa do anúncio no jornal — diz ele.
— Como eu posso saber que você está qualificado?
— Eu não tenho braços, então não posso bater em
você. Eu não tenho pernas, então não posso fugir de você...
— E como vou saber se você é bom de cama?
— Com o que você acha que eu toquei a campainha?
***
A mãe americana encontra uma cerveja na bolsa da
filha e pergunta a si mesma:
— Será que minha filha esta bebendo?
A italiana encontra um maço de cigarros na bolsa da
filha e se questiona:
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— Será que minha filha começou a fumar?
A mãe marciana encontra na bolsa da filha uma
camisinha e se pergunta:
— Meu deus! Será que minha filha tem pinto?
***
O mineiro entra no boteco e lê:
Sanduíche de queijo — 2 reais
Sanduíche de galinha — 3 reais
Punheta — 10 reais
Então ele rapidamente vê quanto tem na carteira, vai
até o balcão e chama uma das três lindas garotas que
estavam no balcão:
— Posso ajudar? — pergunta uma delas com um
sorriso malicioso.
— É você que faz as punheta por dez reais?
— Sou eu sim... Você vai querer?

57

— Vou querer que você vá lavar essas mão porque eu
quero um sanduíche de queijo!
***
O marido tenta se explicar:
— Juro, querida, essas crianças me chamam de "papai"
simplesmente por carinho. Não há absolutamente nada além
disso. Sem falar de que na minha idade...
— Não interessa! Você não vai me convencer, Noel!
***
Estavam todas as mulheres em uma reunião com São
Pedro.
— Queremos fazer 3 reclamações e esperamos ser
atendidas...
— Queremos menstruar a cada seis meses em vez de
todo mês, queremos ficar grávidas só por 3 meses porque 9
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meses é muita coisa, e também queremos que o pênis do
homem seja mais bonito, porque realmente é horrível!
São Pedro anota tudo e fala para se reunirem em 1 mês
para dar as respostas.
Um mês depois todos voltam e São Pedro começa o
discurso:
— O pedido nº 1 foi aceito parcialmente, vocês vão
menstruar a cada 4 meses, porque o pedido de seis meses é
muito longo e isso alteraria o objetivo da Criação...
— O pedido nº 2 também foi aceito só parcialmente. A
gravidez será de 6 meses porque 3 meses é muito pouco.
Isso alteraria o objetivo da Criação...
— Já o terceiro pedido foi negado totalmente por
Deus...
— Por que, Senhor?
— Porque se feio, peludo e desajeitado vocês adoram,
são loucas por ele, se fosse bonito, vocês iriam literalmente
comer!! E isso definitivamente alteraria os objetivos da
Criação.
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***
Uma senhora comprou um novo armário para seu
quarto. Depois que ele foi montado, ela notou que toda vez
que passava um ônibus na rua, as portas do armário se
abriam. Chamou o marceneiro e pediu que o consertasse.
Sem saber onde estava o defeito, o marceneiro sentou
dentro do armário para, quando passasse um ônibus,
verificar a causa da abertura das portas.
Minutos depois o marido chega, abre a porta do
armário e vendo lá o marceneiro, pergunta irritado:
— O que é que o senhor está fazendo aí dentro?
— O senhor não vai acreditar — responde o
marceneiro -, mas estava esperando o ônibus passar.
***
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Um marciano está num trem, no vagão de primeira
classe, quando chega o inspetor para checar os bilhetes.
— Senhor — diz o inspetor — seu bilhete é de segunda
e o senhor está num vagão de primeira. Além do mais, o
senhor deveria ter descido na última estação. O senhor terá
que pagar a diferença para a próxima cidade, o suplemento
de primeira classe e mais uma multa de 10%.
O marciano não concorda e entra numa discussão com
o inspetor. As coisas esquentam, e chegam às vias de fato. O
inspetor pega a mala do marciano e a joga pela janela.
— O senhor está louco! — grita ele. — O senhor quer
me cobrar uma multa e agora joga meu filho pela janela!
***
A deliciosa morena se aproximou do lago deserto,
olhou ao redor para se certificar de que não havia ninguém
por perto e tirou toda a roupa.
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Quando se preparava para dar o primeiro mergulho, um
guarda saiu de trás de uma árvore:
— Desculpe, senhorita, mas é proibido nadar neste
lago.
A moça corou de vergonha.
— E por que o senhor não avisou antes de tirar a
roupa?
— Bem... Respondeu o guarda. É que não existe
nenhuma lei proibindo tirar a roupa na beira do lago.
***
Dona Maria descobre que está sendo traída e decide se
queixar com o melhor amigo do marido, Pedrão, um negão
de 2,10m, um armário...
Maria: — Pedrão, meu marido anda me traindo e vou
pagar na mesma moeda.
Pedrão: — Mulé, não faça isso não, isso é intriga do
povo.
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Maria: — É verdade, Pedrão e o escolhido foi você.
Pedrão: — Que é isso cumade, não posso fazer um
desgraceira dessa.
Maria: — Pode sim. Tu conhece camisinha?
Pedrão: — Conheço sim, né... Aquele trem com um
oizinho que bota na cabeça da pimba, pra mode de fazê
ozadia.
Maria: — É isso mesmo, então tu vai se preparando ai
que eu vou dá um banho na bichinha prá gente começá o
serviço.
Quando Maria volta do banho tem uma tremenda
surpresa. Tá lá o Pedrão com a camisinha enfiada na cabeça,
já com as orelhas dentro da bixa.
Maria: — Pedrão doido, isso é pra botar na pimba.
Pedrão — Eu sei mulé, só tô afroxando....
***
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No meio da noite o casal é acordado por um disco
voador que pousa em seu quintal. Um casal de marcianos
desce da nave e, passado o susto, inicial, os quatro começam
a conversar amigavelmente e logo estão sentados no sofá
tomando um uísque.
Uma dose aqui, outra ali, daqui a pouco todo mundo
estava muito alto e eles resolvem fazer uma troca de casais.
Ansiosa por uma aventura extraconjugal, a mulher se
tranca no quarto e rapidamente tira a roupa do seu parceiro.
Mas qual não foi a sua decepção ao ver o órgão sexual do
marciano, devia ter no máximo uns cinco centímetros.
Ao perceber o tom de decepção no rosto da parceira,
imediatamente o marciano torceu uma de suas orelhas e seu
órgão dobrou de tamanho, uma nova torcida, e o negócio
ficou enorme.
Na manhã seguinte, não cabendo em si de tanta
satisfação, a mulher vira-se para o marido e pergunta:
— E então, querido, como foi a sua noite com a
marciana?
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— Horrível! Esta mulher é completamente maluca!
Passou a noite inteira torcendo as minhas orelhas!
***
A garota estava lendo jornal e a mãe chegou à sala.
— Você não disse que ia procurar emprego, filha?
— E você acha que eu estou lendo jornal pra quê, mãe?
Tô procurando!
— Mas na seção de horóscopo?
— Ah, primeiro eu quero saber quais são as minhas
chances.
***
Depois de comprar um novo estoque de lingerie, a
loirinha pede à bordadeira que borde os seguintes dizeres
em cada uma de suas calcinhas:
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— Se você consegue ler isto é porque está perto
demais.
— Em letras de forma? — pergunta a bordadeira.
— Não, não... Em Braile, por favor.
***
Nos anos de 2001 e 2002, o mundo todo gastou
CINCO vezes mais com implante de seios e com Viagra do
que na investigação sobre o mal de Alzheimer.
O que se pode prever é que, daqui a 30 anos, haverá
um grande número de pessoas idosas com seios enormes e
ereções extraordinárias, mas incapazes de lembrar para que
ambos servem!
***

66

O médico olha para o resultado do exame, torce o
nariz, vira-se para o paciente, um sujeito franzino, humilde
de dar dó, e fala:
— Huummm... Esta sua doença não está me agradando
nem um pouco!
E o sujeito, cabisbaixo:
— Sinto muito, seu dotô! Mas eu só tenho esta!
***
A patroa reclama com a empregada:
— Maria! Você anda muito relaxada ultimamente — e
passando o dedo sobre a estante: — essa poeira está aqui no
mínimo há dois meses.
— Não é culpa minha, patroa! — defende-se a
empregada. — Ainda não tem nem um mês que estou
trabalhando para a senhora!
***
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Num supermercado Intermarché, uma senhora obesa
chega ao caixa.
Ao passar a mercadoria pelo leitor de barras a moça do
caixa percebe que um produto está sem a etiqueta. Ela pega
o microfone, e sua voz ecoa pelo supermercado inteiro:
— Gilberto, quer dar uma olhada no preço do OB
super, por favor?
Como se isso não fosse suficientemente constrangedor,
o Gilberto não entende direito e anuncia no alto-falante da
loja:
— Você quer o preço daquele que empurra com o dedo
ou daquele que já vem com cabo de vassoura?
***
É uma tarde de calor e o Pedro leva a esposa para
tomar uma cerveja num barzinho perto de casa.
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Os dois estão sentados tomando o segundo copo
quando a esposa reconhece uma pessoa e diz ao marido:
— Você tá vendo aquele cara lá dentro tomando um
uísque?
Pois eu me separei dele faz sete anos! Depois disso ele
nunca mais parou de beber.
O marido responde:
— Não diga bobagens. Ninguém consegue comemorar
tanto tempo assim.
***
No cérebro de um marciano estava um neurônio
sozinho.
Um dia, outro neurônio passou por lá meio apressado.
O neurônio solitário diz:
— Olá! Tudo bem? Como vai? Prazer em vê-lo!
Vamos conversar!
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O neurônio que passeava pelo cérebro estranha a
hospitalidade e responde:
— Olá, companheiro! Posso saber o motivo de tanta
felicidade ao me ver?
— Quer saber? Você é o primeiro neurônio que vejo
passar por aqui depois de décadas... Estou sozinho há tanto
tempo nesse maldito cérebro...
— Mas espera aí... Há quanto tempo você está aqui
solitário?
— Bem... Desde sempre... Sempre estive aqui...
— Cara,... Mas... Você é burro ou o quê!? Desce pro
pinto ... Tá todo mundo lá!
***
No velório de um rico empresário, um sujeito chorava
copiosamente num canto da igreja.
Até que o padre foi tentar consolá-lo:
— Rapaz... Não chore... Ele foi para um lugar melhor!
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— É — respondeu o chorão — Mas ele foi e deixou
muito dinheiro aqui! Buáááá!
— Sim — continuou o padre — Deixou muitos bens
porque foi um empresário bem sucedido...
— Muito bem sucedido! Snif... Ele deixou uma casa na
praia, uns 10 apartamentos espalhados pelo mundo, milhões
de dólares na conta bancária! Snif...
— Sim, é verdade... Mas, me diga... Por que isto lhe
faz chorar tanto, meu filho?
— Porque eu não sou da família, padre! Buáááá!
***
Um marciano responde às perguntas do funcionário do
governo, para tirar documentos:
— Nome?
— Antônio Gardelón.
— Idade?
— 32 anos.
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— Casado?
— Solteiro.
— Sexo?
— Enorme, enorme!...
***
Uma professora de creche observava as crianças de sua
turma desenhando. Ocasionalmente passeava pela sala para
ver os trabalhos de cada criança. Quando chegou perto de
uma menina que trabalhava intensamente, perguntou o que
desenhava. A menina respondeu:
— Estou desenhando Deus.
A professora parou e disse:
— Mas ninguém sabe como é Deus.
Sem piscar e sem levantar os olhos de seu desenho, a
menina respondeu:
—Saberão dentro de um minuto.

72

***
Uma menina estava conversando com a sua professora.
A professora disse que era fisicamente impossível que uma
baleia engula um ser humano porque apesar de ser um
mamífero muito grande, a sua garganta é muito pequena.
A menina afirmou que Jonas foi engolido por uma
baleia. Irritada, a professora repetiu que uma baleia não
poderia engolir nenhum ser humano; era fisicamente
impossível.
A menina, então disse:
— Quando eu morrer e for ao céu, vou perguntar a
Jonas.
A professora lhe perguntou:
— E o que vai acontecer se Jonas tiver ido ao inferno?
A menina respondeu:
— Então é a senhora que vai lhe perguntar.
***
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Em um congresso de medicina, um médico inglês diz:
– A medicina em meu país é tão avançada que nós
podemos tirar o cérebro de um homem e colocá-lo em outro
e ver este homem procurando trabalho em seis semanas.
Então foi a vez de um médico alemão:
– Grrande coisa! Nós podemos tirrar o cérrebrro de
uma pessoa, colocá-lo em outrra pessoa e vê-lo se
prreparrando para a guerra em quatrro semanas!!!
Então um médico americano pediu a palavra:
– Vocês estão muito atrasados. Nós tiramos um homem
sem cérebro do Texas, o colocamos na Casa Branca e agora
metade do país está procurando trabalho e a outra metade
está se preparando para a guerra!
***
Uma viúva casada pela 11º vez na noite de núpcias
carinhosamente disse ao marido:
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— Benzinho sou virgem.
— Como?... — disse o marido — pois não foste casada
10 vezes?
— Sim disse ela, mas acontece o seguinte:
* O 1º era político, só prometia e não cumpria
* O 2º era bancário, só entendia de fundos
* O 3º era poliglota, só entendia de línguas
* O 4º era massagista, só esfregava
* O 5º era caçador, só gostava de viado
* O 6º era médico, só examinava
* O 7º era juiz do interior, não tinha vara
* O 8º era coveiro aposentado, não enterrava mais
* O 9º era perfumista, só contentava com o cheiro
* O 10º era do PSDB, quando estava por cima não
fazia nada
* E agora minha esperança é você...
— Por mim você vai continuar virgem porque sou do
PT, só faço planos!
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***
Foram condenados cada um a trinta anos de prisão em
cela incomunicável: um cientista alemão, um vagabundo
brasileiro... E o Xaxuel, um marciano.
Com direito a fazerem apenas um pedido, o alemão
solicitou uma infinidade de livros e material para estudo.
O brasileiro pediu uma mulher para lhe fazer
companhia na cela.
Já Xaxuel encomendou uma quantidade de maços de
cigarro para suportar o cativeiro.
Ao término da pena, foram soltar o alemão e o
encontraram cercado de centenas de formulações e teses
científicas.
O brasileiro foi encontrado em pele e osso, com a
mulher prenhe e repleto de filhos.
Ao abrirem a cela do Xaxuel, encontraram os maços de
cigarros todos intactos e ele desesperado, com um cigarro na
mão a perguntar:
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— Fósforos! Fósforos! Por favor, alguém aí tem
fósforos?...
***
O marciano estava andando num aeroporto, quando viu
uma lata de lixo com os dizeres: "Colabore com a limpeza
do Aeroporto".
Então ele não teve dúvidas: tirou uma nota de 10 do
bolso e jogou lá dentro!
***
Depois de exaustivas brigas, o marido grita:
— Eu não aguento mais!!! Vamos fazer o seguinte: eu
fico com um lado da casa e você com o outro!
— Tudo bem! — concorda a esposa — Eu fico com o
lado de dentro!
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***
De viagem em Minas Gerais, o médico termina o seu
plantão e, morrendo de fome, entra no primeiro restaurante
que vê, um boteco cheio de moscas. Assim que ele pega o
cardápio pra escolher um prato, o garçom começa a tossir.
Então ele diz:
— Você tem rinite vasomotora!
O garçom olha confuso e diz:
— Óia, moço... Nóis tem arroiz, nóis tem feijão, nóis
tem batata, mandioca, salada... Mais esses prato moderno
que nem essa rinite zomotora que o sinhô falô só nos
restorante mais chique, viu!
***
A mãe explica para a filha de sete anos como nascem
os bebês:
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— O papai pega o pênis, coloca dentro da vagina da
mamãe e depois de noves meses a mamãe ganha um bebê.
— Tá bom! Mas outro dia eu vi a senhora colocando o
pênis do papai dentro da sua boca... Quando a senhora faz
isso, ganha um bebê também?
— Não, minha filha! Quando eu faço isso, ganho
joias... Muitas joias!
***
Dois peixes conversando:
— Ah, não sei quando esses pescadores vão variar o
cardápio! É minhoca no café, minhoca no almoço minhoca
no jantar...
— É... Ninguém merece!
***
A Importância da Pontuação
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Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e pena.
Escreveu assim:
Deixo meus bens à minha irmã não a meu sobrinho
jamais será paga a conta do alfaiate nada aos pobres.
Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele
a fortuna? Eram quatro concorrentes.
1) O sobrinho fez a seguinte pontuação:
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho.
Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres.
2) A irmã chegou em seguida. Pontuou assim o escrito:
Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho.
Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres.
3) O alfaiate pediu cópia do original. Puxou a brasa pra
sardinha dele:
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho?
Jamais! Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres.
4) Aí, chegaram os descamisados da cidade. Um deles,
sabido, fez esta interpretação:
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Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho?
Jamais! Será paga a conta do alfaiate? Nada! Aos pobres.
Assim é a vida. Nós é que colocamos os pontos. E isso
faz a diferença.
***
* A pressa é inimiga da conexão!
* Amigos, amigos, senhas à parte.
* Antes só do que em chats aborrecidos!
* Arquivo dado não se olha o formato!
* Diga-me qual a sala de chat que você frequenta e te
direi quem és!
* Para todo bom provedor uma senha basta.
* Não adianta chorar sobre o arquivo deletado.
* Em briga de namorados virtuais, não se mete o
mouse!
* Em casa de programador, o espeto é de par trançado!
* Em terra off-line, quem tem 486 é rei!
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* Hacker que ladra, não morde!
* Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando...
* Mouse sujo se limpa em casa!
* Melhor prevenir que formatar.
* O barato sai caro e lento...
* Programa velho é que faz site bom...
* Quando a esmola é demais, o santo desconfia que
veio algum vírus anexado!
* Quando um não quer dois não teclam!
* Quem ama um 486, Pentium 4 lhe parece!
* Quem clica seus males multiplica!
* Quem com vírus infecta, com vírus será infectado!
* Quem envia o que quer, recebe o que não quer!
* Quem não tem banda larga, caça com modem!
* Quem nunca errou, que aperte a primeira tecla!
* Quem semeia e-mails, colhe SPAM!
* Quem tem dedo vai a Roma.com!
* Um é pouco, dois é bom, três é chat!
* Vão-se os arquivos e ficam os back-ups!
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* Não deletei, não sei quem deletou e tenho raiva de
quem deleta!
* O back-up morreu de velho!
* É nos menores chips que se encontram as melhores
informações!
* Vírus no winchester dos outros é refresh!
***
Numa estação de rádio canadense, dão um prêmio
de1000 a 5000 dólares à pessoa que contar um fato
verdadeiro e que tenha ocasionado um verdadeiro embaraço,
daqueles que nos fazem ter vontade de enfiar-nos pelo chão
abaixo. Esta história recebeu o prêmio máximo ou seja,
5.000 dólares.
Relato...
Tinha consulta no ginecologista marcada para essa
semana mas tinham ficado de me avisar o dia e a hora. De
manhã cedo, recebo um telefonema da funcionária do
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consultório informando que a minha consulta tinha passado
para esse mesmo dia de manhã às 09h30.
Tinha acabado de tratar do desjejum do meu marido e
crianças e ia no momento começar a despachar-me; eram
precisamente 08h45 ! Fiquei em pânico, não tinha um
minuto a perder. Tenho a certeza que sou igual a todas as
mulheres e que temos todas muito cuidado e uma particular
atenção com a nossa higiene pessoal, principalmente quando
vamos ao ginecologista mas, desta vez, eu nem sequer tive
tempo de tomar um ducha. Subi as escadas correndo, tirei o
pijama, agarrei uma toalhinha lavada e dobrada que estava
em cima da borda da banheira, desdobrei-a e molhei-a
passando-a depois, com todo o cuidado, pelas partes íntimas
para ter a certeza que ficava o mais limpo possível. Joguei o
toalhinha no saco da roupa suja, vesti-me e voei para o
consultório.
Estava na sala de espera havia uns escassos minutos
quando me chamaram para fazer o exame. Como já sei o
procedimento, deitei-me sem ajuda na marquesa e tentei,
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como sempre faço, imaginar-me muito longe dali, num
lugar assim como nas Caraíbas, ou em qualquer outro lugar
lindo e pelo menos a 10.000 km daquela marquesa . Fiquei
muito surpreendida quando o meu médico me disse:
—Oh lá lá! Hoje de manhã você fez um esforço
suplementar mas ficou toda bonita!
Não recebi muito bem o cumprimento, mas não
respondi.
Fui para casa tranquila e o resto do dia desenrolou-se
normalmente: limpei a casa, cozinhei, tive tempo de ler uma
revista, etc. Depois da escola, já acabados os seus deveres, a
minha filha, de 6 anos, estava preparada para ir brincar
quando gritou do banheiro:
— Mamãe! Onde é que está a minha toalhinha?
Gritei de volta que tirasse uma do armário.
Quando me respondeu, juro que o que me passou pela
cabeça, foi desaparecer da face da terra. O comentário do
médico, martelava na minha cabeça sem descanso e a minha
filhinha disse-me só isto:
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— Não mamãe, eu não quero uma toalhinha do
armário; quero mesmo aquela que estava dobrada na borda
da banheira. Foi nela que eu deixei todos as minhas
purpurinas e as estrelinhas prateadas e douradas!
***
Quatro amigos encontraram-se em uma festa, após 30
anos sem se verem.
Alguns drinques aqui, bate papo de lá e de cá e um
deles resolve ir ao banheiro.
Os que ficaram começam a falar sobre os filhos.
O primeiro diz:
— Meu filho é meu orgulho. Ele começou a trabalhar
como office-boy em uma empresa, estudou, se formou em
Administração, foi promovido a Gerente da empresa e hoje
é o presidente. Ele ficou tão rico, tão rico, que no
aniversário de um amigo na semana passada, ele deu uma
Mercedes nova para ele.
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O outro disse:
— Nossa, que beleza! Mas meu filho também é um
grande orgulho para mim.
Ele

começou

trabalhando

como

entregador

de

passagens. Estudou e formou-se piloto. Foi trabalhar em
uma grande empresa aérea. Resolveu entrar como sócio na
empresa e hoje ele é o dono. Ele ficou tão rico, que no
aniversário, também na semana passada, do seu amigo, ele
deu um avião 737 de presente para ele.
O terceiro falou:
Nossa, parabéns! Mas o meu filho também ficou muito
rico. Ele estudou, formou-se em Engenharia e abriu uma
construtora. Deu tão certo que ele ficou 'milionário. Ele
também deu um super presente para um amigo que fez
aniversário, também semana passada. Ele construiu uma
casa de 500m2 na praia pra ele.
O amigo que havia ido até o banheiro chegou e
perguntou:
— Qual é o assunto?
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— Estamos falando do orgulho que temos de nossos
filhos. E o seu? O que ele faz?
— Meu filho é garoto de programa, dorme o dia todo e
ganha a vida fazendo a alegria dos boiolas.
E os amigos disseram:
— Nossa, que decepção para você!
E ele respondeu:
— Que nada, ele é meu orgulho! É um grande sortudo!
Sabe que ele fez aniversário semana passada e ganhou uma
casa na praia com 500m2, um avião 737 e uma Mercedes
zerinho de presente de três viados...
***
Uma mulher andava na beira de um rio quando viu um
sapo preso nuns galhos a pedir socorro.
Quando ela chegou perto, ele disse:
— Salva-me que eu realizo-te três desejos, mas tudo
que eu lhe der o seu marido ganhará dez vezes mais.
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Ela pensou um pouco e aceitou.
1. Desejo:
Mulher:

—

Quero

ser

muUUUUito,

mas

mUUUUUuito rica.
Sapo: — Ok, mas lembre-se que o seu marido será dez
vezes mais.
Mulher: — Não tem importância, tudo que é meu é
dele, e tudo que é dele é meu.
E ela tornou-se muito rica.
2. Desejo:
Mulher: — Quero ser muUUUUito, mas muuuuito
bonita.
Sapo: — Ok, mas a mulherada vai cair em cima do seu
marido porque ele vai ser dez vezes mais bonito que você.
Mulher: — Não tem problema.
E ela tornou-se rica e maravilhooooosa. Ele também.
Então pediu o 3º desejo
3. Desejo:
Mulher: — Quero ter um enfartezinho pequenino.
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Moral: Nunca subestime a capacidade administrativa
das mulheres!
***
O Diretor Geral de um Banco, estava preocupado com
um jovem brilhante Diretor, que depois de ter trabalhado
durante algum tempo junto dele, sem parar nem para
almoçar, começou a ausentar-se ao meio-dia. Então o
Diretor Geral do Banco, chamou um detetive particular e
disse-lhe:
— Siga o Diretor Lopes durante uma semana.
O detetive, após cumprir o que lhe havia sido pedido,
voltou e informou:
— O Diretor Lopes sai normalmente ao meio-dia, pega
o seu carro, vai a sua casa almoçar, faz amor com a sua
mulher, fuma um dos seus excelentes cubanos e regressa ao
trabalho.
Responde o Diretor Geral:
90

— Ah, bom, antes assim. Não há nada de mal nisso.
Logo em seguida o detetive pergunta:
— Desculpe. Posso tratá-lo por tu?
— Sim, claro, — respondeu o Diretor surpreendido!
— Bom, então vou repetir — disse o detetive. — O
Diretor Lopes sai normalmente ao meio-dia, pega o teu
carro, vai a tua casa almoçar, faz amor com a tua mulher,
fuma um dos teus excelentes cubanos e regressa ao trabalho.
É assim: A língua portuguesa é muito traiçoeira.
***
Em um estado americano onde existe pena de morte,
uma loira, uma morena e uma ruiva são condenadas.
No dia da execução, prestes a serem fuziladas, a
morena cochicha pras outras duas:
— Esses guardas são muito tontos.
Quer ver uma coisa?
Vou gritar e dar um jeito de sair daqui
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Logo mais o capitão grita:
— Preparar, Apontar...
Nisso a morena grita:
— Terremoto!
Aí, o carrasco se assusta e a morena dá no pé.
Em seguida, chega a vez da ruiva e o capitão diz:
— Preparar, apontar...
A ruiva, que viu o que a sua colega morena fez, grita:
— Chuva — e sai correndo.
Finalmente, chega a vez da loira. O capitão,
novamente, avisa:
— Preparar, Apontar...
E a loira grita:
— Fogo!
***
O milionário, de passagem por S. Paulo, entra no
luxuosíssimo restaurante e senta no piano bar.
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Chama o Chefe, pede uma dose de whisky Royal Salut
e a reserva de uma mesa para jantar.
Após a quarta dose indica ao Chefe que irá para a
mesa, sendo atendido prontamente.
Sentado, consultando o Menu sem preços, se
surpreende quando o Chefe, em pé ao seu lado diz;
— Doutor, é política da casa informar aos clientes o
valor das contas separadas da mesa, no seu caso a do piano
bar: sua despesa lá foi de 0,60 centavos.
— Acho que houve um engano. Eu tomei quatro doses
de Royal Salut.
— Com todo o respeito, nós nunca nos enganamos:
quatro doses a 0,15 centavos cada dá exatamente 0,60
centavos
— Tudo bem, não quero discutir, vamos à comida,
anote por favor: como entrada eu quero caviar da Ucrânia
com lentilhas finlandesas; depois Salmão da Escandinávia
com recheio de gengibre sul-africano e batatas douradas.
Para beber um Rotchilld safra 1891.
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— Ótima escolha Doutor, mas cabe a mim, como
chefe, alertá-lo que isso ficará um pouco caro.
— Olha amigo, primeiro eu não perguntei o preço e,
segundo, estou achando que isso aqui é uma casa de
malucos mas, já que você quer, fale.
— Pois não Doutor, o seu pedido vai ficar em 18,00
reais.
— Porra, você está querendo me sacanear? Cadê o
dono dessa merda?
— Está lá em cima com a minha mulher.
— E o que é que ele está fazendo lá em cima com a sua
mulher?
— O mesmo que eu estou fazendo aqui em baixo com
o restaurante dele.
***
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Tarde da noite, o namorado leva sua garota para casa.
Ao chegar ao portão, apoia-se calmamente com a mão no
muro e pede com aquela voz bem melosa:
— Meu amor, para fechar a noite, faz um boquete
rapidinho...
Ela responde, assustada:
— O que isso meu bem, na frente da minha casa?! O
que você está pensando?!
— Ora, meu amor... não tem nada de mais... a rua está
escura e todo mundo já está dormindo... Faz um boquete
faz...
— Ela continua indignada:
— E se algum vizinho ou alguém de minha família
ainda estiver acordado?
Ele insiste:
— Não vão estar não! Já é muito tarde e está tudo
escuro... Não vamos perder esta oportunidade...
Ela já estava pronta para retrucar mais uma vez,
quando aparece no portão sua irmã, sonolenta, dizendo:
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— Papai pediu para você fazer logo esse boquete. Se
você não fizer, é para eu fazer. Se for preciso até ele vem e
faz. Mas, por favor, pede para o seu namorado tirar a mão
do interfone que ninguém consegue dormir lá dentro...
***
Enquanto isso no consultório médico:
— Doutor, eu devo confessar que, antes de vir aqui, eu
fui consultar um farmacêutico muito amigo meu.
— Hum, e que besteira ele mandou o senhor fazer?
— Ele me mandou procurar o seu consultório.
***
Garantia de andar
Dois amigos conversando:
— E aí, cara, como vai?
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— Após a cirurgia tudo bem. O médico me garantiu
que depois da operação eu voltaria a andar.
— E ele acertou?
— Na mosca. Tive que vender o carro para pagar a
operação!
***
A garota de formas exuberantes aparece no consultório
acompanhada de uma velha senhora.
— Viemos para uma consulta – diz a garota. certo –
responde o médico – por favor, vá atrás deste biombo e tire
a roupa.
— O senhor não entendeu, doutor – exclama a garota –
quem vai ser examinada é minha tia!
— Ah, desculpe-me, responde o médico – minha
senhora ponha a língua para fora, por favor.
***
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No meio do trânsito infernal de São Paulo, uma
Mercedes com uma madame de motorista e um fusquinha
com um gordinho com a barba por fazer estão lado a lado. O
gordinho grita, xinga, buzina, faz um escarcéu por causa do
trânsito até que a madame baixa o vidro da Mercedes e diz:
— A paciência é a mais nobre e gentil das virtudes!
Shakespeare, em Macbeth.
O gordinho não deixa barato:
— Vai tomar no @#$*! Nelson Rodrigues, em A Vida
como Ela é!
***
Na aula de Biologia o professor pergunta:
— Joãozinho, quantos testículos nós temos?
— Quatro, professor.
— Quatro? Você ficou doido?
— Bem... pelo menos os meus dois eu garanto!
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***
Então estava a velha e a mocinha na rua. De repente
chega dois malandros, um agarra a mocinha e outro agarra a
velha. A mocinha desespera começa a gritar:
— Socorro! Socorro?
E a velha começa a gritar:
— Milagre! Milagre!
***
Joãozinho chega em casa e fala pra sua mãe:
— Mamãe, o Pedrinho me disse que ele tem um ta-tara-ta-ta-ra-ta-ta-ravô!
— Nossa! Ele é assim mentiroso?
— Não, mãe, ele é gago!
***
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Era uma vez uma aldeia onde viviam dois homens que
tinham o mesmo nome: Joaquim Gonçalves. Um era
sacerdote e o outro, taxista. Quis o destino que morressem
no mesmo dia. Quando chegaram ao céu, São Pedro os
esperava.
— O teu nome ?
— Joaquim Gonçalves.
— Você é o sacerdote ?
— Não, o taxista.
São Pedro consulta suas anotações e diz:
— Bom, ganhaste o paraíso. Levas esta túnica com fios
de ouro e este cedro de platina com incrustações de rubis.
Podes entrar.
— O teu nome ?
— Joaquim Gonçalves.
— Você é o sacerdote ?
— Sim, sou eu mesmo.
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— Muito bem, meu filho. ganhaste o paraíso. Levas
esta bata de linho e este cedro de ferro com incrustações de
granito.
O sacerdote diz:
— Desculpe, mas deve haver um engano. Eu sou o
Joaquim Gonçalves, o sacerdote!
— Sim, meu filho, ganhaste o paraíso. Levas esta bata
de linho e...
— Não pode ser! Eu conheço o outro senhor. Era
taxista, vivia na minha aldeia e era um desastre! Subia nas
calçadas, batia o carro todos os dias, dirigia pessimamente,
assustava todo mundo e não mudou nem mesmo após
multas e repreensões policiais. E quanto a mim, passei 75
anos pregando todos os domingos na paróquia. Como é que
ele recebe a túnica com fios de ouro e eu.....isto ?
— Não é nenhum engano — diz São Pedro — Ocorre
que, aqui no céu, estamos efetuando uma gestão mais
profissional, como a que vocês fazem lá na Terra.
— Não entendo!.
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— Eu explico. Agora nos orientamos por resultados. É
assim: durante os últimos anos, cada vez que tu pregavas, as
pessoas dormiam. Cada vez que ele dirigia seu táxi, as
pessoas começavam a rezar. Resultados! Percebeste?
***
Motoboy a 140 km/h na marginal Tietê. De repente,
deu de encontro com um passarinho e não conseguiu
desviar: PÁ!!! Pelo retrovisor, o cara ainda viu o bichinho
dando várias piruetas no asfalto até ficar
estendido. Não contendo o remorso ecológico, ele
parou a moto e voltou para socorrer o bichinho.
O passarinho estava lá, inconsciente, quase morto. Era
tal a angústia do motoboy que ele recolheu a pequena ave,
levou-a ao veterinário, foi tratada e medicada, comprou uma
gaiolinha e a levou para casa, tendo o cuidado de deixar um
pouquinho de pão e água para o acidentado.
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No dia seguinte, o passarinho recupera a consciência.
Ao despertar, vendo-se preso, cercado por grades, com o
pedaço de pão e a vasilha de água no canto, o bicho põe as
asinhas na cabeça grita: Caramba!! Matei o Motoqueiro!!!
***
Estava eu sentado na casa de banho, fazendo as minhas
necessidades, quando oiço:
— Oi, tudo bem???
Não é que goste muito conversas nestes momentos...
muito menos não sabendo quem se encontra do outro lado,
mas não sendo indelicado... Respondi:
— Estou ótimo!
E o outro pergunta:
— O que é que estás a fazer?
Mas que pergunta mais sem lógica. Achei até um
pouco bizarro, mas respondi:
— Então. Acho que o mesmo que tu...
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Agora que estava a chegar ao ponto alto da
situação...oiço:
— Posso ir ter contigo?
OK, esta já foi demais, mas não querendo ser mal
educado, respondi:
— Não.... Neste momento estou muito ocupado....!
Então ele responde:
— Olha... Eu ligo para ti mais tarde, porque tenho um
idiota sentado aqui ao lado, e de cada vez que eu falo, ele
responde...
***
Um cachorrinho, perdido na selva, vê um tigre
correndo em sua direção. Pensa rápido, vê uns ossos no
chão e se põe a mordê-los. Então, quando o tigre está a
ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz:
— Ah, que delícia este tigre que acabo de comer!
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O tigre para bruscamente e sai apavorado correndo do
cachorrinho, e no caminho vai pensando:
— Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim
também!
Um macaco, que havia visto a cena, sai correndo atrás
do tigre e conta como ele havia sido enganado. O tigre,
furioso, diz:
— Cachorro maldito! Vai me pagar!
O cachorrinho vê que o tigre vem atrás dele de novo e
desta vez traz o macaco montado em suas costas.
— Ah, macaco traidor!
— O que faço agora? — pensou o cachorrinho.
Em vez de sair correndo, ele ficou de costas, como se
não estivesse vendo nada. Quando o tigre está a ponto de
atacá-lo de novo, o cachorrinho diz:
— Macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu o mandei
trazer-me um outro tigre, e nada ainda!!!
Em momentos difíceis, só a imaginação é mais
importante que o conhecimento.
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***
Um grupo de cientistas arranjou três cabeças para
estudar o cérebro: uma de um alemão, outra de um francês e
uma de uma loira.
Quando abriram a cabeça do alemão encontraram um
monte de fios todos ordenadinhos, muito bem ligados e
organizados com código de cores.
Na cabeça do francês encontraram o monte de fios
todos emaranhados, uma confusão tremenda.
Mas a cabeça da loira era oca e havia apenas um fio
que atravessava a cabeça de um lado ao outro.
Muito intrigados, os cientistas decidiram tentar
descobrir qual a função daquele fio. Então, cortaram o fio e
as duas orelhas caíram.
***
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Um gajo chegou, com uma lindíssima mulher a uma
joalheria Tiffanys e compra-lhe uma joia de 50 mil euros,
pagando a conta com um cheque. O vendedor ficou
preocupado, pois era a primeira vez que via aquele cliente.
O cliente percebendo a desconfiança disse:
— Vejo que você está a pensar que o cheque pode não
ter fundos, não é? Pois tudo bem. Vamos fazer o seguinte,
hoje é sexta-feira e o banco já fechou. Você fica com o
cheque e com a joia. Na segunda-feira, você vai ao banco,
levanta o dinheiro e manda entregar a joia na casa da
senhora, ok?
O vendedor ficou mais aliviado. Na segunda-feira... o
cheque não tinha fundos e o vendedor ligou para o cliente, o
qual respondeu:
— Pode rasgar o cheque, eu já fiz as pazes com a
gaja...
***
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Uma mulher estava num bar depois de um dia
exaustivo de trabalho, bebericando um coquetel, quando a
porta do bar se abre e dá passagem a um homem que ela
jamais tinha visto em sua vida. Um verdadeiro deus grego.
Ele era alto, musculoso e lindo. Seus cabelos escuros e
lindos olhos verdes fizeram com que ela não pudesse tirar os
olhos dele, como se estivesse hipnotizada por aquela figura
tão encantadora. O homem notando que era objeto de
atenção daquela mulher, aproximou-se dela com um sorriso
sexy.
Envergonhada, ela se preparava para se desculpar,
quando ele chegou mais perto e sussurrou em seu ouvido,
fazendo-a tremer com aquela voz macia e profunda:
— Farei qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa
que você queira, qualquer coisa que você tenha fantasiado,
por 50 reais. Mas com uma condição...
Tremendo, a mulher pergunta qual a condição. O
homem diz:
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— Você terá que me dizer o que quer em três palavras.
A mulher fixou o olhar naqueles hipnóticos olhos e
aceitando a proposta, pegou dentro de sua bolsa os 50 reais.
Escreveu o endereço de sua casa num guardanapo,
embrulhou o dinheiro nele, colocou-o nas mãos do homem
e, inclinando-se sobre ele, sussurrou em seu ouvido as três
palavras:
— LIMPE MINHA CASA.
***
Um

vendedor

de

aspirador

de

pó,

daqueles

espertalhões, entra porta dentro na casa de uma senhora e
despeja uns 3 quilos de bosta de vaca na carpete de sua sala
e diz:
— Bem minha senhora, pode ficar tranquila que este
aspirador — ultima geração
— chupa tudo e garanto: se ele não chupar, eu como!
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A senhora pediu que aguardasse um minuto e voltando
em seguida, com uma colher na mão, deu-lha e disse:
— Então começa a enfardar, que aqui neste bairro há 3
dias que estamos sem luz.
***
Tinha acabado de chegar ao Alentejo uma excursão de
espanhóis. Ao verem um alentejano, o guia diz para os
passageiros:
— Ahora me voy a pelear con ese portugues...
E vai ter com o alentejano:
— Hola, como te llamas?
— António...
— Yo tambien me llamo Antonio! Qual es tu
profession?
— Sou músico...
— Yo tambiem soy musico... E que tocas?
— Toco trompete, e tu?
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— Yo tambiem toco trompete. Una vez fue a la Festa
de Nossa Señora e toqué tan bien, que la senhora desció del
andor e empezó a llorar.
Acrescenta o alentejano:
— E eu fui uma vez à Festa do Senhor dos Passos e
toquei tão bem que o Senhor largou a cruz e agarrou-se a
mim e disse-me: Ah, grande Antônio, tocaste melhor que o
raio do espanhol, que fez chorar a minha mãezinha!
***
Escrito na parede de um edifício de caráter religioso:
Assistência Espiritual
Entrada pela trazeira...
***
Numa consulta de rotina, o médico da clínica
psiquiátrica pergunta para um de seus pacientes:
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— E então, Napoleão, o que foi que você inventou
desta vez?
— Eu inventei um objeto que permite que você veja
através das paredes.
— É mesmo?— pergunta o médico, cético. – e como se
chama esse objeto?
— Janela.

***
Eu, banhando minha netinha de 4 anos, disse-lhe:
— Laurinha, não se deve tomar banho muito quente.
Fica-se, velha com mais rapidez.
Ela concordou comigo, mas quando eu a estava
enxugando, disse:
— Mas vovó... se só eu tomar banho frio e os outros
não, eles irão envelhecer e morrer e eu ficarei só.
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***
Diálogo entre dois amigos:
— Eu domino as principais línguas do mundo, menos
uma...
— Qual?
— A da minha sogra!
***
Três ratinhos entram num bar. O primeiro se gaba:
—

Quando

vejo

uma

ratoeira,

eu

a aciono

imediatamente e, quando a barra vem descendo, eu a pego
entre os dentes, faço 20 flexões só para abrir o apetite e saio
correndo com o queijo.
O segundo rato também se gaba:
— Pois é, quando encontro veneno de rato pela frente,
misturo no café para me deixar mais forte.
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Então, o terceiro diz:
— Não posso demorar, tenho um encontro com uma
gata.
***
Mamãe, mamãe, na escola me chamaram de dentuço!
—Não ligue para eles, meu filho. E feche a boca que
está riscando o chão.
***
O médico pergunta à mulher:
—Você costuma ter relações durante o dia?
—Pelo menos duas vezes ao dia.
—E durante o ato, fala com seu marido?
—Não. Ele não gosta que eu ligue para o serviço dele.
***
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Andando tranquilamente pela rua, um senhor vê uma
mulher passeando com um seio à mostra.
Educado, ele se aproxima e diz:
—Desculpe-me, mas não pude deixar de notar que a
senhora está com um dos seios para fora da blusa...
—Meu Deus! Esqueci a criança no ônibus!
***
Um caubói entra enfurecido num saloon, dá uma
pancada no balcão e pergunta:
—Quem pintou meu cavalo de verde?
Ninguém abre a boca. Impaciente, ele pergunta mais
uma vez e dá um tiro para o alto. Então, um sujeito com o
dobro de sua altura diz:
—Fui eu que pintei seu cavalo. Por quê?
E o caubói responde:
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—Só queria avisar que, se você quiser dar a segunda
mão, a primeira já secou...
***
O diretor de cinema explica a cena ao dublê:
—Quando o jogarmos na água, você tem de
imediatamente gritar: "Olha o tuba!"
—Escute, diretor, —diz o dublê — não ficaria mais
realista se eu gritasse: "Olha o tubarão"?
—Tudo bem. Se der tempo, você grita...
***
Zeca Pereira namorava escondido à filha do Coronel
Juvêncio.
Como o Coronel. não aceitava o namoro da filha com o
peão, eles resolveram fugir.
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De madrugada ainda o Coronel. percebeu e juntou 8
capangas e um rastreador e se danaram na perseguição. Olha
daqui, olha dali, o rastreador ia informando:
— Passaram por aqui. Pararam um pouco para
descansar, tôu vendo o capim amassado.
Até que chegaram à beira do rio.
Só o rastreador atravessou o rio para examinar se havia
pegadas na outra margem.
Examinou e de lá, levantando os braços, gritou:
—Tem mais jeito nada Coroné! Melhor marcar o
casamento. Tou vendo aqui a marca de uma bunda e dois
joeios!...
***
O fiscal do IBAMA recebe uma denúncia e vai
verificar. Dirige-se para a casa do caipira e sem se
identificar, vai logo travando um diálogo:
Fiscal : Bom dia.
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Caipira: Bom dia.
Fiscal : Como vai a luta?
Caipira: Difícil.
Fiscal : Tem caçado muito?
Caipira: Tenho, a semana passada matei 20 periquitos.
Fiscal : Vinte?
Caipira: Filho, alcance as cabeças dos periquitos pro
homem ver.
Fiscal : E paca, tem caçado muito?
Caipira: Só uma esta semana. Filho, traz a cabeça da
paca.
Fiscal : E outros animais silvestres, tem caçado muito?
Caipira: Vários. Filho, traz as cabeças dos outros
bichos pro homem ver.
Fiscal : Não tem passado por aqui nenhum fiscal do
IBAMA?
Caipira: Sim, semana passada. Filho, traz a cabeça do
fiscal pro homem ver.
Fiscal : Até outro dia. Obrigado pela atenção.
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Caipira: Não tem de que. Volte sempre.
***
Depois de tomar seu lugar no avião, um rapaz
espantou-se ao ver um papagaio a seu lado, preso pelo cinto
de segurança. Resolvendo não fazer caso da ave, pediu um
café à comissária de bordo.
— E me traga um uísque, já! — disse o papagaio, com
grosseria.
Minutos depois a comissária voltou com o uísque, mas
nada de café.
— Ô, sua preguiçosa — disse o papagaio, depois de
esvaziar o copo — outro uísque!
Novamente a comissária se apressou em levar a bebida
ao papagaio, mas se esqueceu do café. Aborrecido, o
homem resolveu tentar o método do papagaio.
— Ô, você aí! — gritou para a comissária. — Um café
já, ou nunca mais vai trabalhar para esta companhia!
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Um

momento

depois,

um

copiloto

troncudo

aproximou-se, agarrou o homem e o papagaio e atirou-os
pela porta do avião. Enquanto mergulhavam no espaço, o
papagaio virou-se para o homem e disse:
— Você teve fibra mesmo, rapaz. Especialmente para
quem não sabe voar.
***
O avô está tomando iogurte muito devagar.
— Cuidado, vovô! — diz o neto. — A validade acaba
em três dias.
***
Um marciano está no aeroporto aguardando seu voo
quando vê uma máquina que lhe chama a atenção.
Colocando apenas um real no aparelho, a pessoa obtém

120

informações pessoais. Ele experimenta e o resultado surge
na tela:
— O senhor tem 50 anos, 78 quilos, é casado e está
indo para Buenos Aires.
Impressionado, o passageiro decide observar um jovem
que consulta o equipamento. Surge na tela a seguinte
informação:
— O senhor tem 28 anos, 83 quilos, é solteiro e está
viajando para Salvador.
Não menos impressionado, o jovem confirma o
resultado.
Curioso, o homem resolve fazer uma experiência: vai
ao banheiro, troca de roupa, muda o penteado, coloca óculos
escuros e volta para a máquina, que informa:
— O senhor continua com 50 anos, continua pesando
78 quilos, continua casado, mas acaba de perder o voo para
Buenos Aires.
***
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O telefone toca na delegacia e ouve-se uma voz
desesperada:
— Socorro, venham rápido! Um gato acaba de entrar
em minha casa!
— Um gato? Não fique apavorado. Não precisa se
preocupar por causa de um gato.
— É caso de vida ou morte!
— Mas... quem está falando?
— É o papagaio!!!
***
Duas adivinhas especializadas em ler a mente humana
se encontram na rua:
— Oi! Tudo bem?
— Tudo! E comigo?
***
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Ao chegar em casa, o marido senta-se em frente à TV e
diz à mulher:
— Rápido! Traga a cerveja antes que comece.
Ela faz uma careta de impaciência e leva a cerveja para
ele. Quinze minutos depois, ele grita:
— Traga outra cerveja! Vai começar a qualquer
momento.
A mulher se enfurece:
— Vai ficar a noite inteira na frente da televisão
bebendo cerveja? Você é o sujeito mais preguiçoso, mais...
Ele a interrompe com um suspiro.
— Está vendo? Já começou!
***
A mulher diz ao marido durante um passeio na praça:
— Vou dar uma moeda ao cego, pois ele pediu com
educação: "Dê-me uma moeda, bela senhora!"
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— Ele disse "bela senhora"?
— Disse, sim.
— Pois então dê, porque é cego mesmo.
***
A mulher está fritando um ovo quando o marido
começa a gritar:
— Cuidado! Mais óleo! Vai grudar no fundo! Vire!
Não se esqueça do sal!
Irritada, a mulher pergunta:
— Por que você está fazendo isso? Pensa que eu não
sei fritar um ovo?
— É só para você ter uma ideia do que sinto quando
estou dirigindo e você começa a dar palpites...
***
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Certo dia, um fiscal de saúde pública foi averiguar o
que um fazendeiro estava dando aos seus porcos. Ao
questionar o matuto, recebeu a seguinte resposta:
— Eu dô a eles tudo o que sobra.
É pão velho e resto de comida que nóis não consegue
nem senti o chêro.
— Mas isso é um crime, um absurdo — bradou o
fiscal. — Vou multá-lo em 10 mil reais por atentar contra a
saúde pública.
Depois de um tempo o fiscal retornou à fazenda. Ao
ser novamente questionado, o matuto respondeu:
— Óia, agora as coisa melhorô muito. Tô dando caviar,
salmão defumado e ração importada da França pros
bichinho comê.
— Isso é inadmissível! Com tantas crianças passando
fome e você dando comida de primeira aos porcos! Vou
multá-lo em mais 20 mil reais.
Após um mês o fiscal retornou à fazenda e perguntou
ao matuto:
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— O que você está dando agora para os porcos
comerem?
O matuto respondeu:
— Óia, agora eu dou dez reais pra cada porco e eles vai
comê o que quisé e onde quisé.
***
Dois primos vão servir o Exército. Chegando lá, são
entrevistados pelo sargento:
— Qual é o seu nome? — pergunta ao primeiro.
— É Tonho.
— Negativo. De agora em diante você será "Antônio".
E o que você está fazendo aqui?
— Tô dando um tempo.
— Negativo. Você está servindo à pátria. E o que é
aquilo? — pergunta apontando para a Bandeira do Brasil.
— É a bandeira.
— Negativo. De agora em diante ela é a sua mãe.
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Vira-se para o segundo e pergunta:
— Qual é o seu nome?
— É Carlos.
— E o que você está fazendo aqui?
— Servindo à pátria.
— E o que é aquilo? — apontando para a bandeira.
— É minha tia, mãe de Tonho.
***
No consultório oftalmológico, a recepcionista pergunta
ao paciente o motivo de sua visita.
— É que eu não paro de ver manchas na frente dos
meus olhos — queixa-se o homem.
— O senhor já viu algum médico? — pergunta a
recepcionista.
— Não — diz o homem — só manchas.
***
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Vários homens estão no vestiário do clube quando um
telefone celular começa a tocar. Um deles pega o aparelho
no banco e atende:
— Alô, amor — diz a mulher do outro lado da linha.
— Estou fazendo umas comprinhas e vi o casaco de vison
mais lindo do mundo. É uma pechincha, só 3 mil. Posso
comprar?
— Claro que pode — responde ele.
— Ah — continua a mulher — na concessionária tem
aquele Mercedes da cor que eu queria. Será que levo?
— Boa ideia, querida.
— E você não vai acreditar — diz ela, afinal. —
Aquela casa de que eu gostei está à venda por meio milhão,
e pensei em fazer uma oferta.
— É, faça sim — concorda ele.
— Então preciso correr, amor — despede-se a mulher.
O homem desliga o aparelho e pergunta:
— De quem é este telefone aqui?
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***
Dois amigos conversam:
— Minha mulher dirigia sem o menor cuidado, mas fiz
com que mudasse.
— Como?
— Avisei que, se batesse, a idade dela apareceria no
jornal.
***
O empregado entra na sala do patrão e diz:
— Sr. Rezende, desculpe-me, mas há três meses não
recebo salário.
O patrão olha fixamente nos olhos do empregado e diz:
— Está desculpado.
***
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Três ratinhos entram num bar. O primeiro se gaba:
—

Quando

vejo

uma

ratoeira,

eu

a

aciono

imediatamente e, quando a barra vem descendo, eu a pego
entre os dentes, faço 20 flexões só para abrir o apetite e saio
correndo com o queijo.
O segundo rato também se gaba:
— Pois é, quando encontro veneno de rato pela frente,
misturo no café para me deixar mais forte.
Então, o terceiro diz:
— Não posso demorar, tenho um encontro com uma
gata.
***
O sujeito entra no banco, aponta uma arma para a
caixa e diz:
— Entregue todo o dinheiro ou vai passar a fazer parte
da geografia.
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— Você não quer dizer "da história"? — pergunta a
caixa.
— Ora essa! — zanga-se o assaltante. — Não mude de
assunto.
***
Após uma longa doença, a mulher morreu e chegou aos
portões do céu. Enquanto aguardava São Pedro, ela espiou
pelas grades e viu, sentados à mesa, apreciando um
maravilhoso banquete, seus pais, amigos e todos que haviam
partido antes dela. Quando São Pedro chegou, ela
comentou:
— Que lugar lindo! Como faço para entrar?
— Para ser admitida aqui, você tem de soletrar uma
palavra e acertar de primeira — respondeu ele.
— Que palavra?
— Amor.
Ela soletrou corretamente e passou pelos portões.
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Um ano depois, São Pedro pediu que ela vigiasse os
portões. Para surpresa dela, o marido apareceu.
— Que surpresa! — disse ela. — Como você está?
— Muito bem. Casei-me com aquela bela enfermeira
que cuidou de você, ganhei na loteria e fiquei milionário.
Vendi a casa onde morávamos e comprei uma mansão.
Minha mulher e eu viajamos pelo mundo todo. Estávamos
de férias e hoje fui esquiar. Caí, o esqui bateu na minha
cabeça e cá estou. Então, como faço para entrar?
— Você tem de soletrar uma palavra e acertar de
primeira.
— Qual palavra?
— Otorrinolaringologista.
***
O fiscal da alfândega pergunta ao viajante:
— Tudo joia?
— Não. Metade é roupa.
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***
Um casal tinha quatro filhos homens. Os três mais
velhos eram altos, ruivos e de pele clara, enquanto o mais
novo tinha cabelo preto, olhos escuros e era baixo.
Após uma longa doença, o pai estava em seu leito de
morte. Virando-se para a mulher, perguntou, num sussurro:
— Querida, antes de eu morrer, seja sincera comigo.
Nosso caçula é mesmo meu filho?
A mulher respondeu carinhosamente:
— Juro por tudo que há de mais sagrado que ele é seu
filho.
Com isso, o homem morreu em paz. A mulher fechoulhe os olhos e murmurou:
— Graças a Deus ele não perguntou sobre os outros!
***
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Pergunta: No teclado do computador, qual é a tecla
favorita do astronauta?
Resposta: A de espaço.
***
O boi e a vaca foram ao motel.
Pergunta: Quem pagou a conta?
Resposta: Eles fizeram uma vaquinha.
***
Pergunta: O que passa pela cabeça de um inseto
quando ele bate no para-brisa de um carro?
Resposta: As pernas.
***
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Os japoneses comem pouca gordura e têm menos
ataques cardíacos do que britânicos e americanos.
Os franceses comem gordura e têm menos ataques
cardíacos do que britânicos e americanos.
Os italianos tomam muito vinho tinto e também têm
menos ataques cardíacos do que britânicos e americanos.
Conclusão: Coma e beba o que quiser. O que mata é
falar inglês.
***
Um homem se aproxima do outro que está ao orelhão:
— Amigo, estou com muita pressa e você está aí, há
mais de meia hora, sem dizer uma só palavra!
E o outro:
— Calma, estou falando com a minha mulher!
***

135

— Mamãe, mamãe, na escola me chamaram de
dentuço!
— Não ligue para eles, meu filho. E feche a boca que
está riscando o chão.
***
Era uma vez um sujeito que vivia na casa da amante.
Um belo dia ele perde a hora e sai feito um desesperado,
vestindo-se de qualquer jeito. Desce as escadas do prédio
correndo, pega o carro e acelera para casa, aonde chega e
encontra a mulher preparando o café:
— Onde estava, Super-Homem?
— Fui pegar o jornal — responde, meio sem jeito.
— O Super-Homem vai tomar café?
— Vou, claro.
— O Super-Homem quer suco?
E ele diz que sim. No entanto, não aguenta e pergunta:
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— Que história é essa de Super-Homem? Alguma
referência ao meu porte atlético?
— Não seja ridículo... É que só você e ele vestem a
cueca por cima da calça.
***
O ladrão avança em silêncio pela casa.
— Jesus está vendo você — diz uma voz.
O ladrão se detém, apavorado. Olha ao redor, em
desespero. Num canto escuro, vê uma gaiola com um
papagaio dentro e pergunta à ave:
— Foi você quem disse que Jesus está me vendo?
— Foi — responde o papagaio.
O ladrão, aliviado, pergunta:
— Qual é o seu nome?
— Moisés.
— Que nome ridículo para um papagaio. Quem foi o
idiota que pôs esse nome em você?
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— O mesmo que pôs o nome de Jesus no rottweiler.
***
A o chegar da escola, o filho pergunta à mãe:
— Mamãe, o que é sexo?
Assustada, ela larga o que está fazendo e se põe a
explicar, começando pela sementinha, passando pelos
animais, até chegar ao homem. O filho assiste um tanto
surpreso àquela aula tão detalhada. O momento tem algo de
solene.
Ao terminar, a mãe pergunta:
— Você entendeu, meu filho?
— Entendi, mamãe, só que tudo isso que a senhora
falou não vai caber aqui neste quadradinho...
Só então ela percebe que o filho traz na mão uma ficha
para ser preenchida com nome, idade e sexo, onde havia um
espaço para colocar M ou F.
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***
O médico pergunta à mulher:
— Você costuma ter relações durante o dia?
— Pelo menos duas vezes ao dia.
— E durante o ato, fala com seu marido?
— Não. Ele não gosta que eu ligue para o serviço dele.
***
Um paciente do hospital olha com espanto a refeição
frugal que lhe serviram de acordo com as instruções
médicas. Depois de comer uma pequena tigela de sopa, três
folhinhas de alface e 20 gramas de frango cozido, ele pede à
enfermeira:
— Poderia me trazer um selo?
— Para quê? — pergunta ela.
— Gosto de ler depois do jantar.
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***
O jovem queria entrar para a polícia. Inscreveu-se e foi
chamado para um teste.
— Neste teste é necessário ter raciocínio rápido —
disse o examinador.
— O que foi que o senhor disse?
— Que está dispensado.
***
— A senhora quer fazer o favor de pedir a seu filho
que pare de me imitar?
A mulher ao filho:
— Luís, eu já disse a você: pare de bancar o idiota!
***
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Com sérios problemas financeiros, o caipira vendeu
sua mula por 100 reais a outro caipira, que concordou em
receber o animal um dia depois. No dia seguinte, o primeiro
caipira chegou e disse:
— Cumpadi, cê me discurpa mas a mula morreu.
— Morreu?
— Morreu.
— Intão devorve o dinheiro.
— Ih... já gastei.
— Intão me traiz a mula.
— Mas o que cê vai fazê com uma mula morta?
— Vou rifá.
— A mula morta? Quem vai querê?
— É só eu num falá que ela morreu, ué!
Um mês depois os dois se encontram e o caipira que
vendeu a mula pergunta:
— Ô cumpadi, e a mula morta?
— Rifei. Vendi 500 biete a 2 real cada. Faturei 998
real.
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— Eita! E ninguém recramô?
— Só o homi que ganhô.
— E o que cê feiz?
— Devorvi os 2 real pra ele.
***
O caixa do banco coloca em sua pasta cinco pacotes de
notas de 50 e 100 reais, mas é surpreendido pelo gerente:
— O que o senhor está fazendo?
— Estou levando um pouco de trabalho para fazer em
casa!
***
Dirigindo pela BR-116, o motorista do caminhão ouve
no rádio:
— Atenção, senhores motoristas que estão trafegando
pela BR-116! Muito cuidado no trecho entre os quilômetros
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235 e 280, pois há um louco dirigindo um caminhão na
contramão!
E o motorista:
— Um só? Tem uma porção!
***
São Pedro detém um homem às portas do céu:
— Você pregou mentiras demais para entrar aqui —
diz, fúnebre.
— Tenha dó — retruca o homem. — Você também foi
pescador!
***
A marciana tenta espetar uma azeitona com o palito.
Finca daqui, finca dali e nada. Depois de muitas tentativas,
ela desiste. Na mesma hora, uma morena pega o palito e,
pimba!, espeta a azeitona de primeira.
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Chateada, a marciana exclama:
— Grande vantagem! A azeitona já estava cansada!
***
A marciana no restaurante chama o garçom e, quando
ele se aproxima, ela se levanta e fala baixinho no ouvido
dele:
— Onde é o banheiro?
O garçom responde:
— Do outro lado.
A marciana se aproxima do outro ouvido do garçom e
repete:
— Onde é o banheiro?
***
No balcão do bar, o bêbado se vira para a mulher ao
lado e diz:
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— Quer ouvir uma piada de marciana?
E a mulher responde:
— Olhe, antes de você começar, aviso logo que sou
marciana, tenho 1,80 metro, peso 70 quilos, sou triatleta e
faço musculação. A marciana aqui ao meu lado mede 1,85
metro, pesa 75 quilos e é campeã olímpica de caratê. A
outra marciana ao lado dela mede 1,90 metro, pesa 80 quilos
e luta jiu-jítsu. Agora, se ainda assim você quiser contar a
sua piada, vá em frente...
O bêbado pensa um pouco e responde:
— Deixe pra lá. Se tiver de explicar três vezes, prefiro
nem contar!
***
— Como você quebrou a perna, João?
— Está vendo aquele buraco ali em frente à casa?
— Sim, estou vendo!
— Pois eu não vi...
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***
O chefe pega o funcionário bebendo cachaça:
— Você não sabe que é proibido beber durante o
trabalho?
— E quem disse que estou trabalhando?
***
No jornal, o homem lê a reportagem sobre a atriz que
havia se casado com um atleta de Q. I. notoriamente baixo.
Vira-se para a mulher e pergunta:
— Por que os imbecis acabam sempre se casando com
as mulheres mais bonitas?
A mulher sorri para ele.
— Ah, querido, obrigada.
***
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O homem chega ao trabalho todo arranhado, mordido,
com o terno rasgado, a gravata torta, cheio de hematomas no
rosto. Ao ver aquela figura grotesca, um colega pergunta:
— O que aconteceu, rapaz? Sofreu algum acidente?
— Não — responde ele. — Acabei de enterrar minha
sogra!
— Mas... e esses ferimentos?
— É que ela não queria entrar no caixão...
***
Andando tranquilamente pela rua, um senhor vê uma
mulher passeando com um seio à mostra.
Educado, ele se aproxima e diz:
— Desculpe-me, mas não pude deixar de notar que a
senhora está com um dos seios para fora da blusa...
— Meu Deus! Esqueci a criança no ônibus!
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***
Um caubói entra enfurecido num saloon, dá uma
pancada no balcão e pergunta:
— Quem pintou meu cavalo de verde?
Ninguém abre a boca. Impaciente, ele pergunta mais
uma vez e dá um tiro para o alto. Então, um sujeito com o
dobro de sua altura diz:
— Fui eu que pintei seu cavalo. Por quê?
E o caubói responde:
— Só queria avisar que, se você quiser dar a segunda
mão, a primeira já secou...
***
— Acho que minha mulher está ficando surda — disse
Joe ao médico.
— Teste sua audição em casa e depois me volte aqui
— disse o médico.
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Naquela noite, enquanto a mulher preparava o jantar,
Joe postou-se a 4,5 metros dela e perguntou:
— O que vamos jantar hoje?
Não houve resposta. Parou a três metros dela e
perguntou outra vez.
Nenhuma resposta. Então se postou a 1,5 metro dela e
tentou outra vez. Ainda assim não houve resposta. Por fim,
ele se postou exatamente atrás dela e repetiu a pergunta.
Ela se virou para encará-lo.
— Pela quarta vez, eu já disse que vamos jantar
frango!
***
O motoqueiro passava com sua moto a 160 km/h por
uma estrada deserta, quando, de repente, chocou-se com um
passarinho.
Pelo retrovisor, viu que a pobre ave contorcia-se no
asfalto. Com remorso, voltou para socorrer o bichinho quase
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morto. Angustiado, recolheu a ave e a levou para casa, tendo
o cuidado de colocar um pouco de pão e água na gaiola para
o bichinho.
No dia seguinte, o passarinho recuperou a consciência
e, vendo-se cercado pelas grades da gaiola, com o pedaço de
pão e a vasilha de água no canto, exclamou:
— Meu Deus! Matei o motoqueiro!
***
Na cidade o caipira vê uma máquina de Coca-Cola e
fica maravilhado. Coloca uma fichinha e cai uma latinha.
Coloca duas fichinhas e caem duas latinhas. Coloca dez
fichas e caem dez latinhas. Então ele pede mais 50 fichas ao
caixa, que diz:
— Desse jeito, o senhor logo vai acabar com todas as
minhas fichas!
— Não adianta reclamar, porque enquanto estiver
ganhando eu não paro.
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***
Um casal chega ao consultório de um terapeuta sexual.
O médico pergunta:
— O que posso fazer por vocês?
— O senhor poderia ver a gente transando? —
pergunta o homem.
Espantado, o médico concorda. Quando a transa
termina, dá o veredicto:
— Não há nada de errado na maneira como vocês
fazem sexo. A consulta custa 70 reais. Boa tarde! —
informa o terapeuta.
A cena se repete por várias semanas. O casal marca um
horário, faz sexo sem nenhum problema, paga a consulta e
deixa o consultório. Finalmente o médico resolve perguntar:
— Afinal, o que vocês estão tentando descobrir?
— Olha, não estamos tentando descobrir nada. O
problema é que ela é casada e por isso eu não posso ir até a
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casa dela; eu também sou casado e ela não pode ir à minha
casa. Num motel um quarto custa 120 reais. Em outro, custa
100. Aqui nós transamos por 70, sou reembolsado em 42
reais pelo plano de saúde e ainda abato no Imposto de
Renda como despesa médica.
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