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SORRIA! com PEDRO JÚNIOR

Uma estrela
O genro chegou para a sogra dele
e falou:
Nossa sogrinha, eu queria que a
senhora fosse uma estrela! Ai é?
Por quê? Responde toda feliz.
Porque a estrela mais próxima
está a milhões e milhões de qui-

Sessão de sogras
lômetros da terra.

Até morta inferniza!
O cara voltava do enterro de sua
sogra, quando ao passar por um
prédio em obras um tijolo caiu lá
de cima e quase acertou a cabeça
dele. O homem olhou pra cima e
gritou: Já chegou ai, sua desgraça-
da! E ainda continua com má pon-
taria!

Coisas importantes
têm prioridade

O cara chega para o amigo e fala:
Minha sogra morreu e agora fi-
quei em dúvida, não sei se vou
trabalhar ou se vou ao enterro
dela... O que é que você acha?
Primeiro, o trabalho. Depois, a
diversão!

Sogra maldosa
A garota chega para a mãe, recla-
mando do ceticismo do namorado.
Mãe, o Pedro Junior diz que não

acredita em inferno!
Case-se com ele minha filha e
deixe o resto comigo!

 Sogra sumida
Um cara foi a delegacia e disse:
Eu vim dar queixa, pois minha
sogra sumiu.
O delegado disse: Há quanto tem-
po ela sumiu? Duas semanas res-
pondeu o genro.
E só agora é que você me fala? É
que eu custei a acreditar que eu
tivesse tanta sorte!

Visita da sogra
A sogra vai na casa do genro
após o casamento:TOC! TOC!
TOC!Bom dia meu genro!
Mas minha sogra, você por
aqui? O que a senhora veio fazer
aqui? Eu vou ficar aqui até vo-
cês enjoarem de mim!
Mas ué! Não vai esperar nem um
cafezinho?

Como viver 100 anos
Querido, onde está aquele livro
"Como viver 100 anos?" Joguei

fora!
Jogou fora? Por quê? É que sua
mãe vem nos visitar amanhã e
eu não quero que ela leia essas
bobagens!

Lar dos idosos
O sujeito bate á porta de uma
casa e, assim que um homem
abre, ele diz:
O senhor poderia contribuir com
o lar dos idosos?
Claro! Espere um pouco, que
vou buscar minha sogra!


