
  

  

Todosos direitos reservados

E Editorial

Pessoal, esse é o

terceiro e último

Shigaon do primei-
ro semestre de

2000, sendo o se-
gundo de Shicha-

vót Bogrot.
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tentou ao máximo

colocar nesse itón

um pouco de diver-
timento, seriedade,

aprendizado, zoeira

E etc,

Esperamos que to-
Agradecemos às dos gostem do itón

pessoas que ajuda-
ram com artigos e/
ou sugestões.

A vaadat itonut

O que você encontra nesse Shigaon:

Em uma música especial do Shirgaon, a vaadat itonut homenageia

uma moreder, a Alanna...

Você terá o prazer de ler umaspiadinhas sem graça (pra variar!)

na página 4 e 5.

Comoforamos tiulim realizados em nossa querida Hachshará...

Mais piadinha e brincadeiras sem graça, em O Regorjito
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mos desculpas à tod
eles cujos nomesfor:

os nesse itón, saben

tudo não passa de
cadeirinha apesar de
brincadeira ter um
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A Vaadat Itonut dedica esta música à Alanna;

Jumento Celestino
(Mamonas Assassinas)

Tava ruim lá na Bahia. profissão de bóia- fria,

Trabalhando noite e dia, não ecra isso que eu queria,
Eu vim - me embora pra São Paulo.
Eu vim no lombo dum jumento,

Com pouco conhecimento
Enfrentando chuva e vento,
Dando uns peido fedorento. até na bunda fez umcalo

Chegando na capital. uns puta prédião legal.
As mina pagando um pau. mas meu jumento tava mal

Precisando reformar

Fiz a pintura, importei quatro ferradura.
Troquei até dentadura e pra completar a belezura
Eu instalei um “roadstar”

Descendo na maior “vula”.
Ultrapassei farol vermelho,
Dei de frente com uma mula,

Saí “avuando”. parecia um foguete
Só não estorei meu coco pois tava de capacete!
Me “alevantei”. o dono da mula gritando

O povo em volta tudo olhando.
E ninguém pra me socorrer

Fugi mancando e a multidão se amontoando,
Em coro tudo gritando: Baiano, cê vai morrer!

Depois desse sofrimento. a maior desilusão.
Pra aumentar o meu lamento,
Foi se embora meu jumento,

E me deixou com as prestação
Hoje eu tô arrependido de ter feiro migração.

Volto pra casa fudido com um monte de apelido.
E o mais bonito é cabeção!
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Chopis Centis
(Mamonas Assassinas)

Eu “di” um beijo nela

E chamei pra passear.

Agente fomos no chopping.
Pra “mode”a gente lanchar.

Comi uns bicho estranho. com um tal de gergilim.
Até que tava gostoso. mas eu prefiro aipim.

Quanto gente.
Quanta alegria,
A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia.

Esse tal Chopis Centis é muito legalzinho.

Pra levar a namorada e dar uns “rolêzinho”
Quando eu estou n otrabalho.

Quando estou no trabalho,
Não vejo a hora de descer dos andaime.
Pra pegar um cinema, ver Schwarzneger

E também o Van Damme.
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Comida
(Titãs)

Bebida é água

Comida é pasto

Você tem sede de que?

Você tem fome de que?
A gente não quer só comida
A gente quer comida, diversão e arte
A gente não quer só comida
À gente quer saida para qualquer parte

À gente não quer só comida

A gente quer bebida, diversão, balé
A gente não quer só comida

A gente quer a vida como a vida quer

Bebida é água

Comida é pasto

Você tem sede de que?

Você tem fome de que?

A gente não quer só comer

À gente quer comer. quer fazer amor
À gente não quer só comer
A gente que prazer pra aliviar a dor

À gente não quer só dinheiro

A gente quer dinheiro e felicidade
A gente não quer só dinheiro
A gente quer inteiro e não pela metade
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Iom Shishi

Hashavua matchil

Meuchat karaguil

Ein li coach lakum, ein li cheshek leklum

Iom rishon dicaon: iom sheni atzbani

Iom shlishi lo nigmar: revii meiutar

Ubelom chamishi matzav ruach chofshi

Ze kvar sof hashavua
Umachar iom shishi

Iom shishi at iodaat
Iesh bair messibá

Nisharim col halaila

Ad haboker haba

lom shishi at iodaat

Vehaiom bemelutar

Im tirtzi col halaila

Hu shelano levad

Az ani metalfen mitachnen mitconen

Mitkaleach shaa mit bonen bamar'a
Mechate iebaiot umerim mishkalot

Meshachrer kivutzim umoteach kfitzim

Kshe harosh messudar leochpat shum davar

Iom shishi kvar maguiá
Hashavua nigmar

Tom shishi...

Ksheover Iom shabat
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Piadas !!!
Um sujeito entrou num bar com seu macaco de estimação. Pediu uma cerveja e, enquanto a tomava, o macaco fazia a maior

zona no bar se pendurando no lustre, subindo nas mesas. e comendo tudo que via pela frente. O bicho viu umas azeitonas

colocadas num prato na bandeja de um garçom e comeu todas ao mesmo tempo. Depois pegou algumasfatias de queijo que

estavam numa tábua dando sopa e comeu tudo. A seguir pulou numa mesa de sinuca, pegou a bola 7 enfiou na boca e a

engoliu.

O dono do bar vendo aquilo tudo. gritou para o dono do macaco:

- Você viu o que seu macaco fez”?

O sujeito respondeu:
- Não, o que foi?
- Ele comeu a bola 7! Exclamou o dono do bar.

- "Isso não me surpreende. ele come tudo que vê pela frente. Mas não tem problema, eu pago por tudo". disse o dono do

macaco.
Acabou de tomar a cerveja. pagou a conta, pegou o macaco e foi embora.
Duas semanas mais tarde. volta o cara com o macaco. Pediu uma cerveja. e o macaco começou a bagunça de novo. Subiu no bar

e viu uma tigela cheia de ovos de codorna. Pegou um. enfiou no rabo. em seguida retirou-o e o comeu. O dono do bar vendo

aquilo. esbravejou:

- Você viu o que seu macaco fez?

- Não. respondeu o sujeito.

- Ele pegou um ovo de codorna. enfiou no rabo. depois o puxou para fora e comeu
- "Isso não me surpreende". disse o dono do macaco. "Desde que ele comeu aquela bola de sinuca. ele mede tudo antes de
comer.

Um exemplo da postura humana ......Um dia no correio. os carteiros estavam separando as cartas para enviarem. Uma das

cartas estava endereçada para DEUS. e um carteiro falou:

"Como vamos manda-la para o céu? Já sei. vamos abrir a carta e vamos ver se conseguimosajudar esta pessoa."

A carta era de um menino. E na carta estava escrito: "Senhor Deus. meu pai esta desempregado. sem dinheiro. e tem que

sustentar a minha mãe. minha irmã, e eu. As contas vencendo... por favor. nos mande mil reais."
Sentindo muita pena. os carteiros fizeram uma vaquinha e arrecadaram oitocentos reais. não tinham mil reais, mas mesmo assim

mandaram a carta de volta para o menino, comos oitocentos reais.

Na outra semana. o menino mandou mais uma carta para o correio:

"Muito obrigado Senhor. Rezarei por varias noites lhe agradecendo. mas da próxima vez mande um cheque porque os filhos da

puta desses carteiros já roubaram duzentosreais..."

Havia numa cidadezinha um sujeito que era corintiano de verdade. Diziam que. no mundointeiro, não havia ninguém mais

corintiano do que ele.

O homem envelheceu e ficou muito doente. Tava nas últimas. Somente mais alguns dias de vida, Mandou chamar o filho mais

velho e falou :
"filho, vá até o parque antártica para mim. Tire uma carteirinha de sócio do palmeiras para o seu velho pai e compre uma camisa

do verdão".O rapaz não entendeu nada.masfoi.

Voltou para casa com a carteirinha e a camisa. Quando o velho viu,deu aquele sorriso! tirou a camisa do timão,vestiu

imediatamente a do palmeiras, agarrou a carteirinha junto ao peito. O filho.achando que o pai estava delirando.não resistiu :
"Mas pai...O senhor toda a vida foi corintiano. Não conheci outro corintiano como o senhor. Por que agora, no fim da vida,

mudou de time 7"

E o Pai: "E que eu quero que morra mais un PALMEIRENSE !!!!".

Duas bichinhas foram acampar as margens de A outra, preocupada: - Bom dia sol, bomdia flores, bom dia natu-
um rio. Levaram o dia todo para armar a tal da - Mas podeser perigoso. É melhorficar- reza
barraca (no bom sentido). Quando terminaram mos aqui mesmo. Aailiii...
já era noite e as meninas estavam  E-XAUS- A corajosa: E correu para ver a amiga aventureira. Che-
TAAAASSS. Resolveram, então, ir para a ca-  - EFFE, UUUU, II... FUI gou pertinho dorio e viu o jacaré parado lá
ma (numótimo sentido). Então a mais serele- Uma ficou na barraca e a outra foi dormir e só a cabeça da bicha pra fora da boca do
pe delas disse: Imagine com um LUUUUXO- as margens do rio. Acontece que durante a bicho...
000 decéu estrelado desses você acha mes- noite veio um jacaré e CCRRAAA- Olhou, olhou e exclamou:

mo que euzinha vou dormir dentro dessa bar- AUUUU...comeu a bichinha (literalmente). -Geeenntece, é um escândalo esse saco de

raquinha minúscula e sem graça? Na manhã seguinte, a sensata levanta: dormir da Lacoste
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E mais piadas...
Um casal estava jogando golfe num campo muito chique, margeado por belíssimas mansões . Na terceira tacada o marido

disse:

- "Querida. tome cuidado ao arremessar a bola. não vá mandá-la numa dessas casas e quebrar uma vidraça. Vai custar uma
fortuna para consertar”.
Nem terminou direito a frase, ela dá a tacada e a bola vai direto para uma janela da maior casa da vizinhança. O marido se
exaspera:
- "Eu disse para tomar cuidado! E agora. como vai ser? Vamos até lá pedir desculpas e ver quanto vai ser o prejuízo”.

Eles batem a porta e ouvem uma voz:

- "Pode entrar".
Eles abrem a porta e vêem vidro espalhado pelo chão e uma garrafa quebrada perto da lareira. Um homem sentado no sofá diz:

- " Vocês são, por acaso, os que quebraram minha janela?"

- Sim. Sinto muito. e quero pagar o prejuízo - responde o marido.
- De jeito nenhum. Eu que quero agradecer-lhes. Sou um gênio que estava preso nesta garrafa por milhares de anos. Vocês me

libertaram. Posso concedertrês desejos. Eu darei um para cada um e guardoo terceiro para mim.
- Uau! Quelegal! - diz o marido.

- Quero um milhão de dólares por ano. pelo resto de minha

vida.

- Sem problema. É o mínimo que eu posso fazer.

E você, o que gostaria de pedir? - diz o gênio olhando para a esposa.

- Quero uma casa em cada país do mundo- ela responde.
- Pode considerar seu desejo realizado - diz o gênio.

- E qual é seu desejo. gênio”? - o marido pergunta.

- Bem. desde que fiquei preso nesta garrafa há milhares de anos não tive mais oportunidade de fazer sexo. Meu desejo é ter sexo

com sua mulher.

O marido olha para sua esposa e diz:

- " Bem. querida, nos ganhamos um monte de dinheiro e todas essas casas. Acho que ele não esta pedindo muito”.

O gênio leva a mulher para o quarto e passa duas horas com ela deixando-a extenuada.

Depois de terminar. ao se vestirem. o gênio olha para ela e pergunta:

- Quantos anos tem seu marido”?

- 45 anos- ela responde.

- E ele ainda acredita em gênios?

Um torcedor entra na loja de esportes e depara-se com uma infinidade de camisas de clubes de futebol do Brasil e do Mundo.

Só não vê a do seu time: O Santos.
Meio sem graça. pergunta ao vendedor:

- Quanto custa a camisa do Flamengo?

- Oitenta reais.

- E a do São Paulo?

- Essa custa cento e cingiienta reais.

- Mase a do Corinthians?

- Ah meu amigo. essa é a mais cara da loja por se tratar do melhor time dos últimos tempos. o campeão mundial, etc... cento e

noventa reais.

Aí, O pobre arrisca:
- Você não tem aí a do Santos”
- Tem, sim. Está lá do outro lado, na prateleira das liquidações e custa apenas R$ 1,99.
- Pô, só R$ 1,99 119?
- E promoção para queima de estoque. essas porcarias não vendem........

- Então me dá uma - pede o torcedor, estendendo duas notas de um real.

- O homem vai até a caixa registradora. coça a cabeça e volta. sem jeito:

- Me desculpa, mas eu estou sem troco. Leva uma camisa do Palmeiras para completar os dois reais?
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(Tirado do Shigaon de Shichavot Tzeirót)

KEN A MEFAKED!

No começo do mês de maio

teve o super Tiul que foi
um sucesso!

Nesse “Tiul Tzava” foram 29

“chaialim” e 8 “mefakdim”,

e essa tochnit ficará guar-
dada para sempre na me-

"* mória, junto com a nossa

jangada, a cabana, o nosso

“betiauon seguel”.

Cada um desses momentos

(Tirado do Shigaon de Shichavot Tzeirót)

O Tiul de guiborim reali-
zou - se na nossa queria

Hachshará, nos dias 8 e 9

de abril. Passamos poral-
gumas dificuldades, mas

conseguimos superá - las e
fazer um tiul muito diverti-
do, tanto para a tzevet
quanto para os chanichim.

As peulót e os jogos do tiul

falacam sobre a vida no ki-

butz e sobre as semelhan-
ças entre o mesmo e a

Tnuá. Os 17 chanichim

que participaram do tiul se
entrosaram muito bem,

tanto entre eles mesmos,

quanto coma tzevet, o que

contribui para o sucesso
do tiul.

Um dospontos altos do tiul
foi sem dúvida o ataque, os
atacantes estavam todos

Página 6

TIULIM

Tíiul de Tzofim

foram marcados, e a mac-

hlaká dos mefakdim aguar-

da esses chaialim na ma-

chané de Julho!

Tiul de Guiborim

fantasiados, correndo e ber-

rando muito. Essa empolga-

ção contagiou os chanichim,

que não pararam de corres
nem por um segundo, os

guiborim ganharam o ata-
que.

Tzevet:

Aharon (rosh)

Bruninha e Du (ptéias)

Dudu C. e Rani (madrichim)

Ronaldo (responsável)

Ass: Tzevet

Ass: Tzevet
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O ponto mais positivo do
Tiul foi a integração dos

Bonim e Mordim.

A tzevet (Thaís, Renata,

Rick, Flavinha e Thiago) es-

tava ótima e o Rick com su-

as bombinhasfez a alegria
do Tiul.

O Tiul marcou a volta do

Paulinho (Bone) para a

Tnuá, quem não se lembra

do festival de 50 anos

quando ele e o seu irmão

TIULIM

Tiul de Mordim e Bonim

Nan fizeram os dois anji-
nho?!?!

Com a ajuda de duas cario-
cas, Débora e Gabriela, os

Bonim foram em maioria

com 9 e os mordim em 7.

Nós, Bonim e Mordim que-
remos agradecer a Tzevet

por ter nos proporcionado

momentos tão...

PERSONALIDADE JUDAICA!!!

Nasceu em Jerusalém, em 1º

de maio de 1922.

Serviu como combatente na
“Haganá” e com apenas 21a-
nos tinha sido promovido a
combatente de um batalhão
do “Palmach”.

Em 1947 - 48 lutou durante o

cerco de Jerusalém.

Independência do Estado.

E, 1/1/1964 foi nomeado

chefe do Estado Maior, cargo

que ocupou inclusive durante
a Guerra dos Seis Dias, em

1967.

Em 1968 seguiu para os Es-
tados Unidos, para servir co-

mo Embaixador de Israel.

 Entre uma ba-

talha e outra,

casou - se com

Léa, mas voltou   
e sangue, basta!”

——Nas eleições de

1974 foi eleito

| Primeiro Ministro
| quandoliderava    ao comando no '

dia seguinte. Em uma entre-
vista para a TV, Rabin foi per-
guntado o que fazia quando
ouvia a Declaração da Inde-

pendência de Israel. Ele res-
pondeu que não ouviu a de-
claração pois estava com seus
soldados depois de um dia
muito cansativo. Quando um

dos soldadosligou o rádio,
um outro mandou desligar e
deixar todos dormirem. E as-
sim, diz Itzhack, não ouvi a

Volume 3, ano 2000

==

lhista.

Esta foi a primeira vez que
um “sabra” assumiu esse car-

go.

Em 1984 serviu como minis-

tro da Defesa no Governo de

União Nacional e determinou

que seu objetivo seria tirar os
soldados israelenses do Liba-

no.

1992, foi eleito Primeiro Mi-

nistro pela segunda vez, de-

=y Partido Traba-

Ass: Bonim e Mordim

pois de pro-

meter um

progresso em ffx:
direção à

paz. E cum-

priu a pro- Pi
messa no dia 15/09/98 quan-
do se postou no gramado da
Casa Branca e apertou a mão

de Arafat dizendo: “Basta de
lágrimas e sangue, basta!”

 

Menos de um ano depois, em
25/7/94 se postou novamente
na Casa Branca. Desta vez a-

pertou a mão do Rei Hussein

da Jordânia e disse: “Todo Es-
tado de Israel aperta a sua
mão”.

Em 1994 recebeu o prêmio No-
bel da paz juntamente com Pe-
res e Arafat.

Em 4/11/95 depois de partici-
par de um manifesto pela paz
na cidade de Telaviv, Itzhack

Rabin foi assassinado por Igal
Amir, um rapaz israelense reli-
gioso, contrario às suas idéias.
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Kristalnacht

1935, são decretadas as Leis de Nuremberg, os

judeua alemães perdem seus direitos como cida-
dãos. Tem os seus bens confiscados, e são proi-
bidos de exercer profissões e atividades comer-
ciais.

Nesta época, 80 mil judeus de origem polonesa
viviam na Alemanha. Para evitar que um grande

número de judeus empobrecidos pela política
nazista retornassem à Polônia, o governo deste

país determinou que todos os portadores de pas-
saporte polones deveria revalidá-lo. Qualquer
motivo servia para que os passaportes dosju-

deus que viviam no exterior fossem considera-
dos nulos.

Despatriados, esses judeus foram, em Setembro
de 1938, expulsos do território alemão. Deixan-

do todos os seus bens, foram amontoados em ca-

minhões e vagões de carga e levados à fronteira
polonesa. De lá, foram conduzidos a pauladas e
chicotadas como gadoatravés da fronteira.
Entre os repatriados, estava um casal, cujo filho
de 17 anosvivia em Paris. Este, ao saber das cir-
cunstâncias em que seus pais foram expulsos da

Aprendendo

Alemanha, resolveu fazer justiça com as próprias
mãos, matando o conselheiro da embaixada alemã,
Von Rath.
Quando a notícia chegou na Alemanha, iniciou — se

uma atividade febril do comando de ação, que ha
temposhavia preparado planos de um progrom, e
estava apenas esperando um pretexto. A fim de dar

ao mundo a impressão de que a vingança contra os
judeus partiu do povo e não do governo, todos os
grupos da SS e da AS participaram da ação vestindo
roupas de civis.
Em 9 de novembro de 1938, milhares de judeus fo-

ram assassinados na Alemanha, suas casas e lojas
saqueadas, sinagogas incendiadas e destruídas. En-

quanto isso, dezenas de judeus foram levados para
campos de concentração. Progrom, devido ao som
dos vidros quebrados foi apelidado de Kristalnacht,
a noite de Cristal.
O crime expandiu — se 4 anos mais tarde no genoci-
dio premeditado chamado Holocausto, que privou a
vida de 6 milhões de judeus. É relembradoe ficará
para sempre registrado numa página negra da Histó-
ria da Humanidade.

com os gansos

Quando os gansos selvagens voam em formação “V”eles fazem uma velocidade 70% maior do que es-
tivessem voando sozinhos (é que à medida que cada pássaro bate suas asas, é criada uma sustentação pa-
ra O pássaro que o segue). Quando o ganso que está no ápice do “V”fica cansado, ele passa para trás da
formação e outro ganso voa para a posição da ponta.

Durante o vôo dos gansos da retaguarda grasnam para encorajar aqueles que vão à frente a manter suas
velocidades. Os gansos acompanham osfracos. Quando um deles fica doente ou ferido ou abatido, no
mínimo outro ganso sai da formação para segui - lo na descida, para ajuda - lo, e protege - lo. Ele per-
manece na sua companhia até que ele possa voar novamente ou morra. Então ele vai em busca de outra

formação ou se integra ao próprio grupo. Sendo parte de uma equipe, nós também podemosutilizar ade-
quadamente os recursos disponíveis, para que o futuro do nosso trabalho ganhe em quantidade. Se tiver-
mos senso de Kvutzá como os gansos, saberemos revezar - nos na execução detarefas difíceis comparti-
lhando umadireção comum.

Da próxima vez, ao ver uma formação de gansos voando, lembre - se que é uma recompensa, um desafi-
o e um privilégio fazer parte de uma equipe.
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Frases super inteligentes!

Renata (bogueret): Eu odeio entrar de frente (estacionando o carro)

Samantha (moredet): Olha meus músculos.

Mordim: Que maria-macho!

Samantha: é. sou homem mesmo!!!

Patrícia para Juliana (moredet): Como você é burra: “L” vem antes do “J”.

Juliana (moredet): Não sou afim da Tamy...

Numa Sexta-feira, fazendo um kshut sobre comidas...

Alguém: Nossa Fernanda. que banana fina e cumprida...

Fernanda (boná): E que nem a do Michel!!!

Dudu (magshim): Cuidem das bolas da Tnuá. como você cuida das suas (numa mazkirut, discutindo sobre as bolas
isoladas)

Fábio (mored): Seus paga - pais...... (não seria paga - paus?,(.?)

No TIUL de bonim e mordim (imagine quanta merda - dos bonim, claro!)

Fernanda (boná): Enquanto eu fui. você estava indo......

Fábio (mored): Àpiscina tá nojenta. ta verde.
Iara (moredet): E porque tem sapo

Flávia (boná): Golfinho tem asas. quer dizer patas...

Tomi (mored): a Flavia dorme gemendo

Flavia (moredet): Não sou Flávia eu, é a Flávia outra.

Flávia (boná): Eu to toda fu**** de pegar naquele pau (referindo - se ao pau da enxada)

Renata (bogueret): Eu queria comer batom. mas tem que sentar em cima pra derreter... (sem comentários !)

Numjogo do tiul:
Thaís (bogueret): Temos que dar distintos para o grupo do FBI(distintos?;? Ou distintivos???)

Thaís (bogueret): Depois do jogo agente faz interações pra eles procriarem.

 

“Não existem palavras que expressam o pensamento” |
| Fábio Becker
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Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo?
Por que a serie se chamava "Missão Impossível", se eles sempre conseguiam realizar as missões”?
Por que o Coiote continua comprando produtos da Acme, se eles dão tantos problemas”
Quando o Super-Homem se troca na cabine telefônica, onde ele deixa as roupas?

Comoeque o Tarzan conseguia estar sempre barbeado?
Se a Mônica é do mesmo tamanho do Cebolinha e do Cascão, por que eles a chamam de baixinha?
Por que deram ao filme o nome de "O Massacre da Serra Elétrica" se a serra em questão não tem fio, €
uma moto-serra”?

Por que os pilotos de avião passam portantos treinamentos, se nos filmes, quando o piloto e o co-piloto
tem algum problema e não podem conduzi-lo, qualquer pessoa que nunca entrou numa cabine consegue
fazer a aeronave pousar, apenas seguindo as instruções da torre de comando?
Como os homens conseguem guardartantos detalhes sobre milhares de jogos de futebol?

Por que os homens conseguem se lembrar do dia e da hora exata em quevai se realizar a final do cam-
peonato de futebol, mas se esquecem do aniversário de casamento”?

Se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto?
Se existem tantas piadas preconceituosas sobre loiras burras, por que tantas mulheres continuam pin-
tando os cabelos dessa cor?
Se casamento é bom, por que precisa ter testemunhas ?

Comoé que a gente sabe que a carne de chester é de chester se nunca ninguém viu um chester ?
Se cárcere e prisão são sinônimos, por que carcereiro e prisioneiro não são?
Por que a palavra "grande" e menor do que a palavra "pequeno" ?
Como podeexistir luz negra?
Por que a gente lê da esquerda para a direita, mas vira as paginas da direita para a esquerda?
Por que quando a gente liga para o número errado nunca da ocupado?
Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais forca quando a pilha esta fraca ?
Por que debaixo das poltronas dos aviões existem coletes salva- vidas, mas não ha pára-quedas”?
Se aparecer na tela do computador a frase "Teclado não instalado. Aperte uma tecla qualquer para con-
tinuar", o que faço ?

Se o lápis número 2 e o mais vendido, por que ele ainda e o numero 2?
Por que fazem embalagens de salsicha com 8 unidades e embalagens de pão com 6?

Por que os bancos cobram uma taxa sobre os cheques sem fundo que eu emito, se eles sabem que eu
não tenho fundos para pagar ?

Comofoi que a placa "E proibido pisar na grama"foi colocadalá ?
Por que, quando alguém nos pede que ajudemos a procurar algum objeto perdido, temos a mania de
perguntar: "Onde foi que você perdeu 7".

Por que tem gente que acorda os outros para perguntar se estavam dormindo?
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1. Motel Leilão! Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três!

2. Sinuca motel. Aqui seu taco não escorrega, desliza!
3. Motel da Mamma. Porque não há nada melhor do que a comidinhacaseira.
4. Motel Free. Aqui seu amor é uma questão de bom senso.
5. Motel Teletubbie! De novo! De novo!Denovo!
6. Motel Omino. Entre e Fique a Vontade.
7. Motel Sociedade Anônima. Afinal, ninguém é de ninguém!
8. Motel Maria Antonieta ... Aqui você também vai perder a cabeça!
9. Profundus Motel. Penetre neste mistério.
10. Motel Sushi: onde o apressado come cru e gosta.

Mais umas piadinhas...

Quatro amigos encontraram-se em uma festa, após 30 anos sem se verem...

Alguns drinks aqui, bate papo de lá e de cá e umdeles resolve ir ao banheiro. Os queficaram resolveram falar sobre os fi-
lhos. O primeiro falou:

- Meu filho é meu orgulho. Ele começou a trabalhar comooffice-boy em uma empresa. estudou. se formou em administração
de empresas. foi promovido a gerente da empresa e hoje ele é o presidente. Ele ficou tão rico. tão rico. que no aniversário de
um amigo dele. ele
deu um carro de presente.

O outro disse:

Nossa que beleza! Mas o meu filho também é umgrande orgulho para mim. Ele começou trabalhando como entregadorde

passagens. Estudou e formou-se piloto. Foi trabalhar em uma grande empresa aérea. Resolveu entrar de sociedade na empre-

sa e hoje ele é o dono. Ele ficou tão rico. que no aniversário de umgrande amigo dele ele deu um avião de presente.
O terceiro falou:

- Nossa, parabéns!! Mas o meu filho também ficou muito rico. Ele estudou e formou-se em engenharia. Abriu uma construto-

ra e deu tão certo queele ficou "milionário". Ele também deu umsuper presente para um amigo que fez aniversário. Ele deu
um apartamento para ele.

O amigo que havia ido até o banheiro chegou e perguntou:

- Qual é o assunto ?

- Estamosfalando do grande orgulho que temos de nossosfilhos. E o seu? O queele faz?
Meu filho não é propriamente um grande orgulho... Ele é vagabundo, anda com tudo quanto e viado. trabalha como michê,
masdevo admitir que é um grande sortudo e muito esperto. Sabe, ele fez aniversário outro dia e ganhou dasbichas queele
anda comendo 1 apartamento, 1 avião e 1 carro.

Uma moça da fazenda foi convidada para uma festa, onde teria que usar vestido, coisa que ele não usava, ela usava só cal-
ças e sem calcinha. Então ela teve uma idéia. Foi ao armazém, pegou um saco de pano. foi para a máquina de costura e fez
umalinda calcinha. Vestiu-a, colocou o vestido e pegou um ônibus para ir a tal festa. Comoestava acostumada com calças.
sentou-se no banco de pernas bem abertas.
Em sua frente estava um caipira que nãotirava os olhos. Passadas duas horas. a menina se irritou e perguntou: "Que foi
caipira. nunca viu uma calcinha?

O cairpira respondeu: "Moça. vê carcinha isso eu já vi. mas escrito "ração pra pinto” é a primeira vez.
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Os 10 mandamentos do carioca

1- Não respeite fila nenhuma,afinal fila é coisa de mané e o carioca é "ixperrto".
2- Não ande com o seu Rolex, que a qualquer momento você pode perder o braço.
3- Coloque um X no lugar do S e eventualmente coloque um R " né mermo?"
4- Demonstre o seu amorpelos Estados Unidos construindo umaestátua daliberdade em frente a um
shopping.
5- Tenha um apelido para uso próprio, mesmo que seus amigos o conheçam por outro bem mais engra-
çado.
6- Visite as igrejas de Minase seja o único a entrar de short e sem camisa.
7- Vista tanga de crochê, mesmo que você seja homem.
8- Grite bastante, em qualquer lugar, como de costume e não precisa fazer cara de bobo, pois você já
tem.
9- Tenha um carro, qualquer um, mesmo que para isso tenha que viver no vermelho.
10- Vote em Moreira Franco, Roberto Campos, Marcelo Alencar, César Maia e Conde e depois diga que
são os turistas que estragam a cidade.

Ditados não ditos

01 - Quem n por último e retardado

02 - Os ultimos serão desclassificados

03 - Quem cedo madruga. fica com sono o dia todo
04 - Nao ha males que vem pra bem, todos vem pra piorar
05 - Alegria de pobre é impossivel
06 - Quemnão deve. não deve

07 - Gato escaldado. morre

08 - Familia que reza unida. é religiosa demais
09 - Quem ve a cara, não ve o resto (quemvê coração é cirurgião)
10 - Nem tudo que balança. tem no parquinho
11 - Quando umnão quer o outro fica puto

12 - Sol e chuva vou sair de guarda-chuva
13 - Devagar demora mais tempo

14 - Quemtudo quer. tudo quer

15 - Antes tarde do que mais tarde

16 - Boca fechada não fala

17 - Nem tudo que da luz. reluz
18 - Agua mole em pedra dura. tanto bate até que molha tudo
19 - Aguas passadas, ja passaram

20 - Quem casa, quer divórcio

21 - Depois da tempestade, vem a gripe

22 - Quemespera. sempre cansa o motel

23 — Quem tem Boca vai à Tókio

Lição de lógica

1) D'usé amor. Amor é cego. Steve Wonderé cego. Logo. Steve Wonder é D'us
2) Nada é melhorquea felicidade eterna. Um tomate já é melhor quenada. Logo. um tomate é melhor que a felicidade eterna
3) Toda regra tem exceção. Isto é umaregra. Logo. deveria ter exceção. Portanto, nem toda regra tem exceção.
4) Disseram - me que sou ninguém, Ninguém é perfeito. Logo, eu sou perfeito
S)Imagine um pedaço de queijo suíço. daqueles cheios de buracos. Quanto mais queijos. mais buracos. Cada buraco ocupa
lugar onde haveria queijo. Assim, quanto mais buraco, menos queijo. Quanto mais queijo. mais buraco. e quanto mais buraco
menos queijo.. Logo, quanto mais queijo. menos queijo
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