Estavam duas vacas a pastar num prado, de repende vira-se uma e diz:
- Muuuummmmmm !
E diz a outra:
- Tiraste-me as palavras da boca.

Uma pulga encontra outra toda friorenta e pergunta-lhe:
- Então, o que é que se passa?
- Olha, - responde-lhe a outra - fui ao cinema e apanhei boleia do bigode
de um gajo. Gelei!
- Ena pá! Da próxima vez, faz como eu! Vem nas mamas de uma mulher!
No dia seguinte encontram-se novamente e a pulga lá está de novo a
tremer.
A outra pergunta-lhe:
- Então, não fizeste o que eu te disse?
- Eu fiz pá. Mas quando acordei já estava no bigode do homem!

Na selva passava-se uma época de grande fome. O rei leão tomou,
numa reunião com todos os animais a seguinte decisão:
- Para acabar com a fome, vamos acabar com todos os animais pequenos.
Assim se fez, mas a fome continuou!
Nova reunião se fez, e o rei leão tomou então a seguinte decisão:

- Para acabar com a fome vamos acabar com todos os animais de boca
grande.
Sussurra o hipopótamo: - O crocodilo está fodido!

Sabem onde é que um elefante se esconde bem?
Atrás de um morango.
Já viste algum elefante atrás de um morango?
Não?!
Estás a ver como ele se esconde bem.

- Sabes de onde se extrai a pura lã virgem ????
- Das ovelhas que correm mais que o pastor!

A vaca e a sua utilidade :
A vaca tem quatro partes : a dianteira, a traseira e depois o rabo que
acaba
nos pelos.
Debaixo da vaca está a leiteira.
Com o rabo enxota as moscas que a picam.
O marido da vaca chama-se Touro. Não dá leite, por isso, não é mamífero.
Dos chifres da vaca, fazem-se pérolas e pentes.

A vaca é muito útil : come-se por dentro e bebe-se por fora.

Um caracol ia a atravessar a estrada e foi atropelado por uma tartaruga.
Quando acordou nas urgências do hospital perguntaram-lhe o que é que
lhe tinha acontecido:
- Como é que quer que eu saiba?!?!? Foi tudo tão depressa!!!!!

Certo dia de manhã um galo desconfiado entra numa capoeira e começa a
partir os ovos todos, até que parte o bico num, por este ser de barro.
Vira-se muito mau para a galinha e diz-lhe :
- Com que então, andaste a passar umas noitadas com o galo de Barcelos
!!

Uma mosca vai a um restaurante e pergunta: - Qual é o prato do dia?
Ao que responde o empregado - É arroz com caca!
A mosca muito enjoada diz: - arroz, outra vez?!

Estavam duas moscas em cima de um monte de merda, e vira-se uma
para a outra :
- Olha , acabei agora mesmo de me lembrar de uma anedota !

- Só espero é que não seja umas dessas porcas que eu agora estou a
comer !

Iam duas moscas numa mota. Diz a mosca de trás para a mosca da frente:
- Ó pá, pára aí que entrou-me um mosquito para o olho!...
Dois morcegos estavam a falar um com o outro:
-Vou sair à procura de sangue OK ?
-OK. Mas eu fico por aqui!
E lá foi o morcego todo sorridente, alguns minutos depois volta o morcego
com a cara toda cheia de sangue e também partes do corpo; o outro
rapidamente
se interessa:
-Hei que espectáculo, onde é que conseguiste tanto sangue assim ?
-Simples, tás a ver aquela árvore ali à esquerda ?
-Sim.
-E tás a ver a outra ali mais à direita ?
-Sim, estou a ver.
-Tás vendo aquela ali bem no meio das outras duas ?
-Sim também a estou a ver.
-Pois, eu é que NÃO VI!

- Dizes então que o teu cão é muito inteligente.

- Sim, sim, muitíssimo. Basta que lhe diga: vens ou não vens?
E ele...vem...ou não vem!

- O meu cão perdigueiro é tão extraordinário que, a um quilómetro de
distância,
sabe logo que sou eu. Que me dizes a isto?
- Que te devias lavar mais vezes!

Um elefante pisa uma pulga. A pulga sai debaixo da pata do elefante,
olha para ele refilando, e diz-lhe:
- Vê lá se gostavas que te fizesse o mesmo?

Estava um malandreco de Lisboa a apanhar o 34, e ao ver o autocarro
cheio pergunta ao motorista:
- Ó amigo, a Arca de Noé já está cheia?
- Não, não, falta o burro! Já podes entrar! - responde o motorista.

Depois de meter todos os animais na Arca, o Noé, ao ver entalados na
porta
dois grandes pares de tomates, pergunta:
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