SOS QUÍMICA - O SITE DO PROFESSOR SAUL SANTANA.
SERVIÇOS - HUMOR.
- PIADAS CURTAS II -

01 - Uma senhora voltando da Suíça vira para um padre que está ao seu lado no
avião:
- Senhor padre, comprei este depilador elétrico e gostaria que o senhor o escondesse
debaixo de sua batina ao passarmos pela alfândega.
O padre responde:
- Será um prazer atendê-la, minha senhora, mas não sei mentir. Se me perguntarem, eu
digo a verdade.
A mulher concorda e torce para não perguntarem nada ao padre.
Na alfândega o fiscal aborda o padre e pergunta:
- Senhor padre, alguma coisa a declarar?
O padre responde:
- Da cabeça à cintura não tenho absolutamente nada.
O fiscal insiste:
- E embaixo?
O padre responde:
- Ah, embaixo eu só tenho um instrumento para mulheres que nunca foi utilizado.
___________________________________________________________________________
________

02 - A Loira Seqüestradora
A loira não conseguia passar no teste para emprego nenhum. Então resolveu tomar uma
atitude extrema para ganhar dinheiro:
– Vou seqüestrar uma criança! – pensou (acredite se quiser!). – Com o dinheiro do
resgate, eu resolvo a minha vida...
Ela encaminhou-se para um playground, num bairro de luxo, viu um menino muito bem
vestido, puxou-o para trás da moita e foi logo escrevendo o bilhete:
“Querida mãe, isto é um seqüestro. Estou com seu filho. Favor deixar o resgate de 10
mil reais amanhã, ao meio-dia, atrás da árvore do parquinho. Ass.: Loira seqüestradora.”
Então ela pegou o bilhete, dobrou-o e colocou no bolso da jaqueta do menino, dizendo:
– Agora vai lá, corre e entrega este bilhete para a sua mãe.
CALMA: AINDA NÃO ACABOU...
No dia seguinte, a loira seqüestradora vai até o local combinado e encontra uma bolsa!
Dentro dela, 10 mil reais em dinheiro limpinho e o seguinte bilhete:
“Está aí o resgate que você me pediu. Só não me conformo como uma loira pode fazer
isso com outra...”
___________________________________________________________________________
________

03 - Contrato
Mais de meio século de harmonia total naquele casamento. Então, morre ele e, não

demora muito, é ela que vai, também, para o céu. Lá, encontra o marido, amor da vida
inteira. Corre até ele:
– Queriiiiido!!!
– Peraí... não vem, não! Nosso trato foi: “até que a morte nos separe”.
___________________________________________________________________________
________

04 - Passaporte para o Céu(muito boa)
Observando a grande bagunça que tinha virado o céu com tantas pessoas
entrando, tanto movimento, São Pedro decidiu tomar algumas providências.
— Vamos mudar tudo! — disse ele, para os anjos-funcionários
— Agora para entrar no céu a pessoa tem que contar a história da sua morte... Se
a história for muito triste, a pessoa entra... Senão fica no purgatório, no inferno!
Se vira! Ah, isso aqui está ficando muito cheio!

O dia seguinte o céu estava todo cercado com portões altos e formou-se uma
grande fila na portaria. E o anjo Gabriel foi orientando o pessoal:
— Gente! O negócio é o seguinte: cada um de vocês vai contar como morreu e eu
vou decidir se vocês vão ou não entrar no céu, OK?
Então o primeiro homem da fila começou a contar sua história:

— Eu estava desconfiando que minha mulher estava me traindo então hoje
cheguei mais cedo no meu apartamento, no décimo segundo andar, pra pegar
ela no flagra.
— Quando eu cheguei ela estava pelada na cama, mas eu revirei a casa inteira e
não achei ninguém! Quando já estava desistindo, olhei pra sacada e vi duas mãos
penduradas... Ah, era o desgraçado!
— Não pensei duas vezes, fui até a sacada e pisei nas mãos dele até ele cair... Mas
o filho da mãe caiu em cima de um toldo e sobreviveu... Aí corri pra dentro de
casa pra pegar a coisa mais pesada que tivesse e jogar em cima dele.
— Reuni minhas forças, carreguei a geladeira até a sacada e joguei no
miserável... Acertei em cheio! Mas fiz tanta força que fiquei tonto e caí, bem em
cima do imbecil... Aí eu morri...
— É, boa história! — disse o anjo, ainda meio confuso nessa nova função — Pode
entrar... Próximo!

— Er, oi anjo! — disse o próximo sujeito da fila — Eu estava no meu apartamento,
no décimo terceiro andar, fazendo meus exercícios diários na sacada e, de
repente, perdi o equilíbrio e escorreguei...
— Por sorte eu me agarrei na sacada do apartamento de baixo, mas quando
estava me erguendo, apareceu um maluco pisando nas minhas mãos e gritando...
Aí não teve jeito!
— Caí de lá de cima... Por sorte, caí em cima de um toldo aí pensei "Estou
salvo", mas o maluco não se deu por satisfeito e jogou uma geladeira em cima de

mim! Aí eu morri, né! Fazer o quê...
anjo se esforçou pra segurar o riso e mandou ele entrar.

Então veio o terceiro homem da fila:
— Olha, você não vai acreditar, mas eu estava pelado, dentro de uma geladeira...
___________________________________________________________________________
________

05 -

Tradição é Tradição

o meio da aula de Estudos Sociais a professora diz:
— Na província de Hitukaleiko as galinhas são consideradas animais sagrados.
Ninguém pode comê-las!
E o Joãozinho:
— Sacanagem, professora...
— Mas é a tradição, Joãozinho!
— Pô! E os galos como é que ficam!!!!!!
___________________________________________________________
______

06 -

Desacato à Autoridade

Zeca, um sujeito que nunca fez nada de errado na vida, acabou sendo preso por
desacato à autoridade.
Rapidamente a família dele contrata um advogado e pede que ele vá até a
delegacia, para esclarecer o caso. Chegando lá, ele se apresenta e pergunta para o
detido o que havia acontecido.
Muito chateado com a situação, ele começa a explicar:
— Bem, eu estava passando na rua e de repente vi um monte de gente! Todo
mundo tava socorrendo uma prostituta que tava tendo um filho no meio da rua.
— Aí um guarda chegou perto de mim e perguntou o que tava acontecendo.
— E o que você disse? - perguntou o advogado.
— Ah, eu respondi: "É a p***, que p***!"
__________________________________________________________________
_______

07 -

Transa Mágica

Em um bar o cara chega pra mulher e pergunta:
— Tá a fim de uma transa mágica?
— Transa mágica? — perguntou ela, curiosa — Como é isso, cara?
— Simples — respondeu ele — Eu te tranço e você desaparece!
___________________________________________________________________________
________

08-

Rotina Broxante

Ai, amorzinho... caiu de novo!
— De novo? Ai, meu Deus... O que está acontecendo?
— Você vem perguntar pra mim?
— Não estou gostando nada disso! — Você não quer tentar mais uma vez?
— Já estou tentando... Vamos lá...
— Tudo bem, amor...Deixa pra lá... Você quer uma cervejinha pra relaxar
— Daqui a pouco, amor... Ah, agora vai, agora vai... Está quase, está quase!
— Ahhhhh... Caiu de novo... Vamos deixar pra amanhã, querido...
— Saco! Deve ser algum problema com o provedor...

____________________________________________________________________

09 -

Mais advogados II

Um açougueiro entra no escritório de um advogado e pergunta:
- Se um cachorro, solto na rua, entra num açougue e rouba um pedaço de carne, o dono
da loja tem direito a reclamar o pagamento do dono do cachorro?
- Sim, é claro - responde o advogado.
- Então você me deve 8 reais. Seu cachorro estava solto e roubou um filé da minha loja.
Sem reclamar, o advogado preenche um cheque no valor de 8 reais e entrega ao
açougueiro.
Alguns dias depois, o açougueiro recebe uma carta do advogado, cobrando 100 reais
pela consulta.
______________________________________________________________________
__

10 -

O testamento

Um advogado morre e pede em seu testamento que cada um de seus três sócios jogue 50
reais dentro de seu túmulo, na hora do enterro.
O primeiro pensa muito, tira uma nota de 50 reais da carteira e a joga na cova.
O segundo reluta bastante, mas também joga uma nota de 50 reais.
O terceiro recolhe as duas notas de 50 e joga um cheque de 150 reais na cova.
______________________________________________________________________
__

11 -

LIÇÃO DE CASA
A professora da 6a série perguntou para a turma:
- Qual é a parte do corpo humano que aumenta quase dez vezes de tamanho quando é estimulada?
Ninguém respondeu, até que Natasha levantou, furiosa:
- Você não deveria fazer uma pergunta dessas para crianças da 6a série! Eu vou contar para os meus pais, e eles
vão falar com o diretor, e ele vai demitir você!
Para o espanto de Natasha a professora não apenas a ignorou como fez a pergunta novamente:
- Qual é a parte do corpo que aumenta dez vezes de tamanho quando é estimulada? Alguém sabe?
Finalmente, Rodrigo levantou-se, olhou ao redor, e disse:
- A parte do corpo que aumenta dez vezes de tamanho quando é estimulada é a pupila do olho.
A professora disse:

- Muito bem, Rodrigo!
Então, voltou-se para Natasha e continuou:
- E quanto a você, mocinha, tenho três coisas para lhe dizer: a primeira é que você tem uma mente muito suja para a
sua idade. A segunda: você não leu a sua lição de casa. E a terceira: dez vezes?! Hahaha... Um dia você vai ficar
muito, mas muuuuito desapontada, viu?

______________________________________________________________________
__

12 -

FLAGRA TELEFÔNICO
O cara liga pra casa para saber o que a esposa vai fazer para o jantar. .
- Alô? - diz uma vozinha de criança.
- oi, querida, é o papai. A mamãe está perto do telefone?
- Não, papai. Ela está lá em cima no quarto com o tio Chico.
- Mas, querida, você não tem um tio chamado Chico!
- Sim, eu tenho! E ele está lá em cima no quarto com a mamãe.
- Tá bom, então suba correndo as escadas, bata na porta do quarto e grite que o meu carro acabou de parar na
frente de casa.
- Tá legal, papai.
Alguns minutos depois, volta a menina:
- Eu fiz o que você disse, papai.
- E o que aconteceu? .
- Bem,a mamãe pulou da cama pelada e começou a correr pelo quarto gritando, tropeçou no tapete e caiu pela
janela, e agora ela está morta...
- ah, meu Deus! E o tio Chico?
- Ele pulou da cama pelado e pulou pela janela do fundo para dentro da piscina, mas deve ter esquecido que você
esvaziou a piscina na semana passada, daí ele bateu a cabeça e agora está lá, morto também...
- Piscina?.. Por acaso o telefone dai é 5555-0739?
-Não!
- Eh... Desculpe, foi engano!

_____________________________________________________________________
FIM.

