
СМЯХ ДО ПРЪСВАНЕ (ПАРАФРАЗИ И НЕ САМО) – 2 

 

Аз съм жена и затова веднага казвам своето решително и без никакво колебание: 

може би! 

*** 

- Скъпа, ако отида при друга, ще съжаляваш ли? 

- И защо трябва да съжалявам непозната жена?! 

 

*** 

 
Руската спирка: място, на което могат да се срещнат уникални хора! 

Източник: https://jumornoj.temaretik.com/1726865488930146736/snogsshibatelnye-

otechestvennye-ostanovki-i-ne-menee-zabavnye-ozhidayuschie/ 

 

*** 

Имаме най-корумпираното правителство, най-мръсните градове, най-лошите 

пътища, но за сметка на това имаме най-добрите глупаци. 

*** 

За съжаление болният отказа аутопсия. Изписва се с препоръка за наблюдение 

от районния патоанатом. 

*** 

Вчера ме спря катаджия. Възпитан човек. Предложи ми да разменим 100 лева за 

„Всичко хубаво. Карайте внимателно!“. 

*** 

Съвременната българска държава полага такива огромни и всестранни грижи за 

гражданите си, докато не издъхнат от щастие. 

*** 
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Рекламен надпис над входа на студио за еротичен масаж: „Нашият девиз е: Ще 

ви възбудим и няма да Ви дадем“. 

 

*** 

 
И какво тук значат някакви си думи? 

Източник: https://jumor.temaretik.com/1727501397618330239/17-zabavnyh-obyavlenij-kotorye-

dokazyvayut-chto-mir-polon-zapretov/ 

 

*** 

Ако се съобразявате с „Камасутра“ със сигурност можете да заемете всяко 

служебно положение. 

*** 

Ето, седя втора седмица и наблюдавам мравките. Нито оперативки, нито 

планьорки, нито насоки…, а работят. И то как! 

*** 

Най-трудни са първите пет дни след уикенда.  

*** 

Обява във фейсбук: Търся заплатодател! Моля работодателите да не ме 

безпокоят. 

*** 

В бара връхлита млад каубой и говори на висок глас: 

- Аз съм с най-бързата ръка в целия див Запад. 

- А аз предпочитам жена – прошепва на бармана старото прерийно куче… 

*** 

Днес реших да успокоя нервите си с обикаляне по магазините. Влизам в един мол 

и не съм направила и 10 крачки и виждам срещу мен красиво младо момиче с 

тениска, на която пише: „Аз съм глупачка“. „Ама че странен народ“ – мисля си. 

Дори се обърнах да я изгледам и прочетох… „И ти също“. 

*** 

Из SMS кореспонденцията между двама млади: 
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- Учените са доказали, че виното е полезно за кръвообращението и за сърцето. 

- Да, но не по бутилка на ден. 

- Права си. Една бутилка никак не е достатъчно. 

 

*** 

 
Всяка прилика е случайна! 

Източник: https://jumor.temaretik.com/1730385034806560847/16-effektnyh-kadrov-na-kotoryh-

zamerlo-vremya/ 

 

*** 

- Скъпа, аз наистина имам чувства към теб. 

- Наистина ли? – радостно пита момичето. 

- Да! Чувствам, че ми лазиш по нервите… 

*** 

Хората без чувство за хумор не трябва да се страхуват от нищо. Най-лошото вече 

им се е случило. 

*** 

Вървим с внука ми из парка и аз обяснявам: 

- Когато на белия свят се появят две деца – те са близнаци. Когато се появят три 

– те са тризнаци. 

- Значи – отговаря внука ми – ако се появяват по сами, са знаци? 

*** 

Бяхме се подготвили на 100% да прекараме лятото страхотно. Оказа се, че то нас 

прекара. 

*** 

Днес главата ми хич я няма. Е, не цялата. Мога да ям и да пия… 

*** 

https://jumor.temaretik.com/1730385034806560847/16-effektnyh-kadrov-na-kotoryh-zamerlo-vremya/
https://jumor.temaretik.com/1730385034806560847/16-effektnyh-kadrov-na-kotoryh-zamerlo-vremya/


Учените са установили, че в понеделник цели 60% от работещите хора 

съобразяват по-лошо в сравнение с останалите дни на седмицата. За щастие аз 

принадлежа към останалите 20% 

 

*** 

 
Приемен изпит за политик в България 

Източник: https://jumor.temaretik.com/1730385034806560847/16-effektnyh-kadrov-na-kotoryh-

zamerlo-vremya/ 

 

*** 

Направо е върха, че днес е петък, а не утре, както беше вчера! 

*** 

Днес съм в страхотно настроение – кафе ли да си направя, дума ли да не обеля, 

псувня ли да измисля, директора ли да застрелям… 

*** 

„Камасутра“ си е направо нищо в сравнение с позите, които заемам пред 

лаптопа… 

*** 

В спора за това, кое е първично – яйцето или кокошката, аз бих се изказал по 

най-решителен начин в полза на петела. 

*** 

Като чета житията на светиите ме обхваща много сериозна завист за греховете 

им. 

*** 

За всяко лекарство се изобретява болест. 
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*** 

 
Български политик приема комисионна 

Източник: https://jumor.temaretik.com/1710108150345763180/smeshnye-fotografii-kotorye-byli-

sdelany-v-samyj-podhodyaschij-moment/ 

 

*** 

Всички знаем, че бълхата може да скочи върху тигър, но тигърът не може да 

скочи върху бълхата. Тогава защо има толкова много хора, които неуморно се 

опитват да опровергаят тази проста житейска истина? 

*** 

Творческата импотентност никога не е попречила на някого да твори.  

*** 

Дълбоко, искрено и безпрекословно уважавам правото си на личен живот. И 

безапелационно и безкомпромисно изпълнявам задължението си да имам личен 

живот. 

Божидар Ивков 
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