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

01 - VIVA O PNEU
Barriga é barriga, peito é peito e tudo mais.
Confesso que tive agradável surpresa ao ver Chico Anísio no programa do Jô, dizendo
que o exercício físico é o primeiro passo para a morte.
Depois de chamar a atenção para o fato de que raramente se conhece um atleta que
tenha chegado aos 80 anos e citar personalidades longevas que nunca fizeram ginástica
ou exercício - entre elas o jurista e jornalista
Barbosa Lima Sobrinho mas chegou à idade centenária, o humorista arrematou com um
exemplo da fauna: "a tartaruga, com toda aquela lerdeza, vive 300 anos.
Você conhece algum >coelho que tenha vivido 15 anos?"
Gostaria de contribuir com outro exemplo, o de Dorival Caymmi.
O letrista, compositor e intérprete baiano é conhecido como pai da preguiça.
Passa 4/5 do dia deitado numa rede, bebendo, fumando e mastigando.
Autêntico marcha-lenta, leva 10 segundos para percorrer um espaço de três metros.
Pois mesmo assim e sem jamais ter feito exercício físico, completou 90 anos e nada
indica que vá morrer tão cedo. Conclusão: Esteira, caminhada, aeróbica, musculação,
academia? Sai dessa enquanto você ainda tem saúde...
E viva o sedentarismo ocioso!!!
Não fique chateado se você passar a vida inteira gordo.
Você terá toda eternidade para ser só osso!!!
Então: NÃO FAÇA MAIS DIETA!!
Afinal, a baleia bebe só água, só come peixe, faz natação o dia inteiro, e é
GORDA!!! VIVA A BATATA FRITA E O CHOPE!!! Você tem pneus???
Lógico, todo avião tem...!!!!
_____________________________________________________________________

02 -

Duas amigas.

Duas amigas encontram-se depois de mortas e uma pergunta para a outra:
- Como você morreu?
- Congelada.
- Ai que horror!!! Deve ter sido horrível! Como é morrer congelada?
- No começo é muito ruim: primeiro são os arrepios, depois as dores nos dedos das
mãos e dos pés, tudo congelando...Mas, depois veio um sono muito forte e depois perdi
a consciência.
- E você, como morreu?
- Eu? De ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que meu marido me traía. Um dia
cheguei em casa mais cedo. Corri até ao quarto e ele estava na cama, calmamente
assistindo televisão. Desconfiada, corro até o porão, para ver se encontrava alguma
mulher escondida, mas não encontrei ninguém. Corri até o segundo andar, mas também
não vi ninguém. Subi até o sótão e, ao subir as escadas, esbaforida, tive um ataque

cardíaco e caí morta.
- Oh, que pena... Se você tivesse procurado no freezer, nós duas estaríamos vivas.
____________________________________________________________________________
_____

03 - JAMAIS LEVE TRABALHO PRA CASA!
Um funcionário de uma agência funerária está trabalhando de noite,
para
examinar corpos antes de eles serem sepultados ou cremados.
Examina um corpo, identificado como José Chagas, que está para ser
cremado, e descobre que o defunto tem o maior pênis que ele já viu na
vida.
- Desculpe, Sr. Chagas - pensa o funcionário
- mas não posso mandá-lo para o crematório com essa coisa enorme. Ela
tem
que ser conservada para a posteridade.
Com um bisturi, remove o pênis do morto, guarda-o num frasco e vai
para
casa.
A primeira pessoa a quem ele mostra a monstruosidade é à sua mulher.
- Tenho algo inacreditável para te mostrar, querida. Nem vais
acreditar!
Depois, abre o frasco e, ao ver o conteúdo, a mulher grita,
estarrecida:
- Oh meu Deus, o Chagas morreu ???!!!....

Moral da História :

JAMAIS LEVE TRABALHO PRA CASA!
____________________________________________________________

04 -

Mais advogados

Dois advogados, pai e filho, conversam:
- Papai! Estou desesperado. Não sei o que fazer. Perdi aquela causa!
- Meu filho, não se preocupe. Advogado não perde causa.
Quem perde é o cliente!
______________________________________________________________________
_

05 - De partida para a guerra, um soldado, muito ciumento, colocou um cinto de
castidade em sua esposa.
Porém, percebeu que não seria justo deixá-la sem transar, caso morresse em alguma
batalha.
Logo, deixou a chave com seu melhor amigo, instruindo:
- Se eu não voltar, dê a chave a ela e diga que a liberei para casar novamente.
Trinta minutos depois de sair, ele avista o companheiro correndo em sua direção.
- O que aconteceu? Algum problema?
- Colega! - disse o amigo, sem fôlego Você deixou a chave errada.
______________________________________________________________________

06 - De passagem por uma fazenda, o ventríloquo resolve brincar com um peão:
- Aposto que faço seu cavalo falar. - Duvido!
O ventríloquo vira-se para
o cavalo e pergunta:
- Como o peão te trata?
- Ah! Muito bem - diz o cavalo tomo banho, me empanturro de alfafa e milho, além de
sempre ter uma égua à minha disposição. Adoro esse lugar.
- Agora, conversarei com o cachorro diz o ventríloquo.
- Você é bem tratado?
- Sim, me dão colo, brincam comigo e me alimentam.
- Agora é a vez da ovelha...
- Espere um pouco – interrompe o peão
- Ovelhas mentem muito, não acredite em nada que ela disser!
____________________________________________________________________

07 - A SEPARAÇÃO = Marido e mulher estão tomando cerveja num barzinho. Ela
vira pra ele e diz:
- Você está vendo aquele homem lá no balcão, tomando whisky sozinho? Pois eu me
separei dele faz sete anos! Depois disso, ele nunca mais parou de beber...
O marido responde:
- Não diga bobagem. Ninguém consegue comemorar durante tanto tempo assim!
____________________________________________________________________

08 - JESUS OPERA
Um cidadão completamente embriagado está passando em frente a uma igreja, quando
ouve vários gritos. Ele, então, pára e pergunta a um fiel que está na porta:
- Por favor, me diga o que está acontecendo aí dentro. Por que toda essa gritaria?
O fiel responde:
- Amigo, Jesus está operando.
E o bêbado:
- Pô, mande ele aplicar a anestesia.
__________________________________________________________________

09 - GOLPE DE MESTRE
Acompanhado de uma belíssima mulher, o sujeito entra na joalheria e manda que ela
escolha a jóia que quiser, sem se preocupar com o preço.
Examina daqui, experimenta uma, depois outra, ela finalmente se decide por um colar
de ouro com diamantes e rubis.
Preço: 458 mil reais.
Ele manda embrulhar, saca um talão de cheques e começa a preencher.
Assina, destaca e, ao estende-lo, percebe a fisionomia constrangida e preocupada do
vendedor examinando o cheque.
O cliente,então, num gesto de gentleman, toma a iniciativa:
- Vejo que você está pensando que o cheque pode não ter fundos, não é? É natural. Eu
também desconfiaria, afinal, uma quantia tão grande. Tudo bem. Façamos o seguinte:
hoje é sexta-feira e o banco já fechou. Você fica com o cheque e com a jóia. Na

segunda-feira, você vai ao banco, desconta o cheque e manda entregar a jóia na casa
dela, o.k.?
Cheio de mesuras e agradecimentos pela compreensão, o vendedor encaminha o casal
até a saída, desejando-Ihes um bom fim de semana. Na segunda-feira, o vendedor liga
para o cliente para dizer-lhe que, infelizmente, deveria ser algum equívoco do banco,
mas o cheque não tinha fundos.
Ouve, então, uma voz meio sonolenta:
- Sem problema. Pode rasgar o cheque. Eu já tracei a mulher...
__________________________________________________________________

10 - TRASEIRA SAUDÁVEL
Pai e filho estão viajando de carro quando deparam com uma cena inusitada: uni homem
levantando o rabo de um cavalo e analisando as suas partes íntimas.
- O que é isso, pai? - pergunta o filho, curioso.
- É muito simples! - esclarece o pai. - Esse senhor está querendo comprar o cavalo
daquele outro senhor. E a melhor maneira de ver se um cavalo está bem de saúde é
olhando o seu traseiro!
- Nossa! - exclamou o garoto, preocupado. - Então eu acho que a mamãe não está nada
bem...
- Como assim? - pergunta o pai, confuso.
- Todos os seus amigos olham pro traseiro dela e até hoje nenhum deles comprou!
_________________________________________________________________

11 -

RECEITA MÉDICA
Num posto de saúde, o médico responsável pelo plantão precisa sair para resolver problemas particulares, mas dá
instruções rigorosas ao estagiário recém-chegado:
- Pelo amor de Deus, só receite remédios inócuos e de uso comum. Passado algum tempo o médico volta e quer
saber como o jovem se saiu.
- Fiz como o senhor recomendou. Veio um paciente com resfriado e lhe receitei uma aspirina...
- Muito bem - interrompe o médico.- Algum outro caso?
- Uma velhinha chegou aqui com muita tosse e eu lhe receitei um xarope.
- Excelente! Mais alguém?
- Uma belíssima enfermeira entrou aqui, tirou toda a roupa, deitou na cama e, com os olhos cheios de lágrimas,
disse que há seis meses não tinha um orgasmo.
- E aí, rapaz? - pergunta o médico, entusiasmado com o presumível desfecho.
- Eu lhe receitei um colírio.

__________________________________________________________________

12 - MANUEL NO BRASIL
Manuel estava voltando da viagem que fizera ao Brasil. Chegando ao aeroporto, seu amigo Joaquim o esperava.
- E aí, Manuel, como foi de viagem?
- Muito bem...
- E do que tu mais gostaste no Brasil?
- Ah das praias, da mulherada! É uma maravilha!
- E do que tu não gostaste?
- Ah das escadas rolantes...Tu acreditas que um dia eu estava subindo e acabou a energia elétrica? Eu fiquei lá
parado em pé por mais de 2 horas!
_ Ê, Manuel, mas tu és burro, hein!? Por que não te sentaste?

________________________________________

FIM.

