
СМЯХ ДО ПРЪСВАНЕ (ПАРАФРАЗИ И НЕ САМО) – 5 

 

Не знам, как е при Вас, но когато не мога да заспя нощно време броя до пет… 

понякога дори и до пет и половина. 

 

*** 

Минавам покрай погребално бюро. На единия прозорец окачена реклама: „Не 

спирайте да пишете есемеси“. 

 

*** 

През последните 30 години ме измъчва един дълбоко екзистенциален въпрос: 

Има ли живот преди смъртта? 

 

*** 

Интелектуален тормоз – това е продължителна среща с дълбоко и всестранно 

обстоятелствен човек. 

 

 
Повишаване ефективността на помощното средство 

Източник: https://kurioz.temaretik.com/1736816537446385916/chto-zdes-proishodit/ 

 

*** 

По време на избори винаги поддържам най-важното – боксерките си.  

 

*** 

В България, по същество, борбата с корупцията е отстраняване на 

конкуренцията. 

 

*** 

- Ало, добър ден. Женската консултация ли е? 

https://kurioz.temaretik.com/1736816537446385916/chto-zdes-proishodit/


- Да, кажете! 

- Къде се намира педала на спирачката? Отляво или отдясно? 

 

*** 

Открити са и съществуват десетки начини да се разбере женската логика и нито 

един от тях  не работи. 

 

*** 

На световен конкурс за разгадаване на женската логика победител стана 

генераторът на случайни числа. 

 

*** 

Дааа, да се мълчи наистина не е женска работа. 

 

*** 

Ако не знаете, да ви кажа. Жените не мислят. Те замислят! 

 

 
Без думи! 

Източник: https://jumornoj.temaretik.com/1736840633924454686/podborka-zabavnostej-i-

anekdotov-chtob-posmeyatsya-ot-dushi/ 

 

*** 

Мъж и жена се карат. Мъжът: 

- Стига вече. Писна ми да ми нареждаш, какво да правя, как да се обличам, къде 

да ходя, с кого… Баста! Сега излизам. Отива с приятели да се напия. Може и 

https://jumornoj.temaretik.com/1736840633924454686/podborka-zabavnostej-i-anekdotov-chtob-posmeyatsya-ot-dushi/
https://jumornoj.temaretik.com/1736840633924454686/podborka-zabavnostej-i-anekdotov-chtob-posmeyatsya-ot-dushi/


момиче да си хвана. Ще си дойда пиян и много късно. И познай, кой ще ми свали 

обувките? 

- Патоанатомът! 

 

*** 

Какво е тактичност пред жена? Навреме да се направиш на сляп, глух, ням и на… 

глупав.  

 

*** 

В понеделник съм решил да направя добро. Затова Ви предупреждавам: Стойте 

далеч от мен да не Ви отнесе ударната вълна на благодарността. 

 

*** 

Жена ми решава кръстословица. 

- Мъж, който иска да се ожени, с пет букви? 

- Идиот – промърморвам тихо. 

Чу ме! 

 

 
Анален секрет 

Източник: https://kurioz.temaretik.com/1738233686021114420/moda-iz-naroda/ 

 

*** 

Жена към съпруга си: „Скъпи ще отскоча за минутка до съседката, а ти 

разбърквай супата на всеки 10 минути“. 

https://kurioz.temaretik.com/1738233686021114420/moda-iz-naroda/


*** 

Звъни телефонът. Стопанката на дома вдига и чува пиян мъжки глас: 

- Ало, аз с Вас по телефона ли разговарям? 

- Не, по телевизора. 

- Мамка му! Пряко излъчване, а аз съм по гащи… 

 

*** 

Мили момичета, никога няма да е късно да се покаете. Виж да съгрешавате може 

и да закъснеете. 

 

*** 

- Ванка, стига сме пили за здраве. Дай да се чукнем за късмет. 

- Ееех, Жорка, Жорка. Най-важно е здравето. Ей на, вчера ди мен лежеше такъв 

невероятен гол късмет, а виж здраве не ми достигна… 

 

*** 

Моята съседка страда от хронична бременност… 

 

*** 

Няма по-лесно нещо от това да разбереш една жена. Та тя е като отворена книга. 

Вярно, по квантова физика на китайски език с бележки на японски по полетата, 

но все пак… отворена книга. 

 

*** 

Дядо ми казваше: Чедо по-лошо нещо от глупостта и глупака, е глупак с идея. А 

виж, ако глупакът има и възможности да реализира идеята си, това вече е 

трагедия. 

 

*** 

Спокойно! Само спокойно. Когато неприятностите си тръгнат е важно да не ги 

преследвате. 

 

*** 

Българинът започва силно да тъгува по Родината си, без да я напуска, когато си 

е взел заплатата и е изпил третата си ракия. 

 

*** 

Уважаема госпожице! Вие сте толкова красива и скъпа, че ми изглеждате доста 

нерентабилна. 

 

 



*** 

И запомнете. Политиците трябва да бъдат бити тихо, мълчаливо. За да не 

попадате под ударите на закона за оскърбление на властта. 

 

*** 

Инвестирай в тъпака знания и инвестицията ти гарантирано ще остане невидима 

под формата на остра интелектуална недостатъчност. 

 

*** 

Между съпрузи: В началото бе словото, а после… 

 

 

 


