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СМЯХ ДО ПРЪСВАНЕ (ПАРАФРАЗИ И НЕ САМО) – 4 

 

Размяна на СМС-и: 

- „Скъпи, утре няма да можем да се видим“. 

- „Защо?“ 

- „За сега не знам, но все нещо ще измисля!“ 

 

*** 

- Цял ден се мотаеш по гащи из апартамента… Чу ли ме? Теб питам. 

- Какво? 

- Защо цял ден ходиш само по едни слипове? 

- Защото с два е топло… 

 

*** 

Дъщеря кара курсове за готвач. 

- Разрешават ли Ви да ядете това, което готвите? – пита майката. 

През сълзи момичето отговаря: 

- Задължават ни… 

 

*** 

Запознават двама млади: 

- Приятно ми е, Фиданка Кършибедрова. 

- И на мен, Курти Мераклийчев. 

 

*** 

Колкото по-настоятелно ми звънят на вратата, толкова повече не съм си вкъщи! 

 

*** 

Абе тия от ГЕРБ съвсем са изтрещели. Как искат да работя до 70 години, когато 

аз още на 25 отидох в другата стая и забравих за какво? 

 

*** 

Ако си си помислил, че си най-силния, най-красивия, най-смелия, най-умния, 

най-сексуално неотразимия – прибирай се. Пиян си! 

 

*** 

Влиза жена в стаята, където е мъжът й. 

- Скъпи, моля те изхвърли боклука! 

- Уф, тъкмо седнах. 

- Извинявай! А какво прави досега? 

- Лежах! 
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*** 

Отначало жените винаги твърдят, че мозъка на мъжете е между краката им. След 

десетина години мрънкат: „Раздвижи си мозъка“. Няма как – желязна женска 

логика. 

 

 
Трудна, но интересна ситуация. 

Източник: https://kurioz.temaretik.com/1734987261746875340/neudachnyj-den-v-kartinkah/ 

 

*** 

Гениален съвет към жените: За да има много пари съпругът Ви, престанете да му 

ги взимате. 

 

*** 

Срещат се двама едри български бизнесмени. 

- Абе, да те питам. Ти на твоите бачкатори плащаш ли им заплати? 

- Не! 

- И аз не плащам. И въпреки това, ходят ли на работа? 

- Да, ходят! 

- И моите ходят. 

След кратък размисъл единия казва: 

- Абе, дали да не направим входа платен? 

 

*** 

Никога не съм си представял, че ще целувам беззъба. Ще целувам краката й, ще 

я нося на ръце, ще й пея, ще й галя голата глава… и няма да имам търпение, кога 

ще ми каже: „Тати“! 

 

https://kurioz.temaretik.com/1734987261746875340/neudachnyj-den-v-kartinkah/
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*** 

Старостта настъпва, когато започнеш да викаш жена си в банята да ти изтрие 

гърба…, за да ти изтрие гърба. 

 

*** 

Ееех, пари, пари, пари… Само вие свършвате по-бързо от почивните дни. 

 

*** 

Забелязали ли сте, че в събота около обяд тялото започва да придобива формата 

на дивана или кревата? 

 

 
Хлеб наш, насущний! 

Източник: https://kurioz.temaretik.com/1734987261746875340/neudachnyj-den-v-kartinkah/ 

 

*** 

Най-често през почивните дни спортувам недвижимост. Лежа и единственото 

усилие, което правя, е обръщането на страницата на книгата. 

 

*** 

Любимото ми упражнение, особено в събота и неделя, е да лежа лежейки. 

 

*** 

Внимание! Обектът се охранява от бойни котки! 

 

*** 

В кабинета на логопед се чука и на вратата се показва разчорлена мъжка глава: 

- Моше ли? 

https://kurioz.temaretik.com/1734987261746875340/neudachnyj-den-v-kartinkah/
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- Не моше, а тряпфа… 

 

*** 

Моята баба беше изключително мъдра жена. Все ми повтаряше: 

- Престани да спориш с този, който може да те изгони завинаги от дома и да те 

лиши от наследство. 

Е, кой да чуе. Затова от ранна възраст съм бездомник и бедняк. 

 

*** 

На въпроса: „Кога последно сте правили секс?“ трябва да отговорите с гордо 

вдигната глава: „Последно още не е имало!“, независимо, че преди дни сте 

навършили 80 години и треперите като човек с Паркинсон. 

 

 
За лица, страдащи от хронична диария! 

Източник: https://kurioz.temaretik.com/1714829268663142635/smeshnye-mysli-i-anekdoty-o-

raznom/ 

 

*** 

Жена се кара на пияния си съпруг: 

- Дърт пиандурник. Нищо не става от тебе. Боже, да си забрави дрехите в 

кръчмата. И добре, че е Пешо да те доведе у дома, че дори не помниш къде 

живееш. Абе, ти знаеш ли аз как се казвам? 

- Спешно ли ти е? 

 

*** 

Вечер в ресторанта край брега. Лек морски бриз. Свещи. Романтика. Мъж и жена 

празнуват 15 години брак. 

https://kurioz.temaretik.com/1714829268663142635/smeshnye-mysli-i-anekdoty-o-raznom/
https://kurioz.temaretik.com/1714829268663142635/smeshnye-mysli-i-anekdoty-o-raznom/
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- Скъпи, как се чувстваш? Като победител, или като победен. 

- Любов моя, с годините разбрах, че съм потърпевш. 

 

*** 

Утре ми е ден за правене на добро. Горещо се моля никой да не пострада! 

 

 
Да разходя домашния любим на съседката – едно добро дело! 

Източник: https://kurioz.temaretik.com/1734988082523933645/chto-zdes-proishodit/ 

 

*** 

- Знаете ли, какво няма в женската чанта? 

Дълго и тягостно мълчание в залата. 

- Място, колеги. Място! 

 

 

*** 

В момента, в който жената решава, че най-после може да си почине, тя става баба. 

 

*** 

Със съпругата ми се договорихме така: един ден аз пазарувам, един ден – тя. И 

от тогава така живеем. Един ден – пием. Един ден – ядем. 

 

*** 

В израелската армия е строго забранено да се дават съвети на командира дори по 

време на бой. 

 

*** 

Български министър: „Да мисля?! Това през главата не ми е минало!“ 

https://kurioz.temaretik.com/1734988082523933645/chto-zdes-proishodit/
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*** 

- Чудя се, къде ли бих могъл да отбележа по-евтино рождения си ден? 

- В календара. 

 

*** 

Заплеснал се един мъж на 50 и малко над, с млади момичета. Като видял, че 

работата върви към успех изпратил на жена си СМС: 

„Довечера не ме чакай вкъщи“. 

Отговорът не закъснял: 

„Гарантираш ли?“ 

 

Божидар Ивков 

 

 

 


