Pequenas grandes verdades !
Post (0175)

Hoje para descontrair vou publicar uma série de frases que
falam sobre as grandes verdades da vida, aprecie com
moderação. São frases de vários autores desconhecidos e ou que
não se dão ao trabalho de serem conhecidos.
– No Havaí, todas as sandálias são havaianas.
– A primeira missa do Brasil foi o maior programa de índio.
– Mulher grávida reclama de barriga cheia.
– Os filósofos têm um problema para cada solução.
– Lixo – coisas que jogamos fora. Coisas – lixo que
guardamos.
– As fitas são virgens porque o gravador é estéreo.
– Herói é o covarde que não teve tempo de fugir.
– Pinte os cabelos de preto para encontros amorosos, e de
branco para encontros de negócio.
– Relógio que atrasa não adianta.
– Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro.
– Um chato nunca perde o seu tempo. Perde o dos outros.
– Não brinque com fogo, ele não sabe brincar.
– Uma celebridade é alguém que trabalha duro muito tempo para
se tornar
conhecida, e depois passa a usar óculos escuros para não ser
reconhecida.
– Você está velho quando achar que antigamente era melhor.
– Você sabe que está ficando velho quando as velas custam mais
caro que o bolo.
– Amigo é alguém que têm os mesmos inimigos que você.

– A fé move montanhas. Os ecologistas são contra.
– Ser canhoto é muito fácil, difícil é ser direito.
– Quando não restar mais nenhuma opção, leia o manual.
– Evite acidentes. Faça de propósito.
– Quando era menor pensava que dinheiro era a coisa mais
importante do mundo. Hoje tenho certeza.
– A primeira amnésia a gente nunca esquece.
– A vantagem de ter péssima memória, é divertir-se muitas
vezes com a mesma
coisa boa como se fosse a primeira vez.
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