BRINCANDO COM AS PALAVRAS (2)
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-Apenas há penas para quem depena uma ave e que pena de remorso.É uma pena!
-Na "balada",uma simples bala não abala nada ;uma bala de revólver ,sim.
-Quando ela nada, não deseja mais nada.
-Na pia não se passa o ferro.Uma "mina " pia não vai à mina encontrar ferro.
-Sobre a Bacia Amazônica ele mantém conversa privada.Na privada ele não usa bacia.
-A menina travessa,na travessa de casa, casa e ganha uma travessa de porcelana.
-Pouco caso,caso ela ganhe só uma travessa.Se eu caso,não quero:"vá contar caso para outro,amigo!"
-Com o pé direito não meço o pé-direito da sala;com uma mão,nem que me deem uma mão,não consigo dar
uma demão na parede.Não dá pé!
-Depois da operação,o médico me aconselhou cadeira de balanço.Sentado,fiz uma operação que mexeu
com o balanço da empresa.
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-Não vai pra cadeia quem manipula a cadeia de negócios.
-Ele apanha muito quando pula o muro e apanha jabuticabas.
-Não topo o dono do "fila" no topo, em frente na fila. Não há quem o enfrente.
-No verão vocês verão como ficam as praias!
-Grave isso:na crase o acento é grave e fica mais grave quando assento na brasa.
PERGUNTAS INTRIGANTES:
-O papa pode papar a papa?
-Uma muda pode pedir muda de café,quando muda de estado?
-Quem mexe com as damas acaba no xadrez?
-Quem não é filatelista gostaria de sê-lo?
-O concreto do muro é o seu pedaço mais concreto?
-Quem faz terno tem que ser um cara terno?
-O pão é o único ganha-pão do padeiro?
-Sobre um cacho de cabelo: um dedal pode cabê-lo?
-Quem vela o morto acende vela?Isso revela uma súplica?E o morto ascende aos céus?
-Entra no couro quem canta no coro?
(Post para relaxar nos feriados)
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