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СМЯХ ДО ПОСИНЯВАНЕ.  
Смешни парафрази и не само (6) 

 

 

- Ееех, винаги е много приятно вечер да си пийнеш чашка хубава ракия. 

- А ако няма с кого? 

- Е, тогава може две чашки. 

 

*** 

- Извадих голям късмет с жена ми. 

- Защо? 

- Тя е от изчезващия вид: всичко по нея, нокти, мигли, вежди, устни, гърди си е 

нейно. Естествено! 

 

 
Източник: https://kurioz.temaretik.com/1783551705976933337/kazhdomu-gendalfu-nuzhen-svoj-frodo-ili-20-

foto-ochen-bolshih-i-malenkih-lyudej/ 

 

*** 

Баба и внучка в кухнята. 

- Ееех, мило дете. По мое време музиката беше далеч по-мелодична. 

- Бабо! Миксерът работи, разбивам белтъци. 

 

*** 

Когато Бог създавал жената решил, че тя не се нуждае от физическа сила. 

Замислил се господ, усмихнал се и я надарил с дарбата да извършва 

психологическо насилие. Компенсаторни механизми, няма как. 

 

https://kurioz.temaretik.com/1783551705976933337/kazhdomu-gendalfu-nuzhen-svoj-frodo-ili-20-foto-ochen-bolshih-i-malenkih-lyudej/
https://kurioz.temaretik.com/1783551705976933337/kazhdomu-gendalfu-nuzhen-svoj-frodo-ili-20-foto-ochen-bolshih-i-malenkih-lyudej/
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*** 

- Брато, пътищата в цялата ни страна са ужасни. 

- Така е. Но затова пък тъпаците са ни от най-високо качество. 

 

*** 

Има случаи, когато аз тактично не възразявам на съпруга си. Така или иначе ще 

стане така, както си мълча. 

 

*** 

Интервю за работа 

- Моля, опишете накратко степента на Вашата адекватност. 

- Никога не си правя селфита. 

- Приет сте на работа. 

 

*** 

Дълбоко убеден съм, че изразът: „Ами, такова…“, е печеливш аргумент във всеки 

един спор. 

 

 
Източник: https://jumor.temaretik.com/1783201775781153669/17-zabavnyh-kombinatsij-i-sovpadenij-v-

realnost-kotoryh-slozhno-poverit/ 

 

*** 

Изглежда, че най-сетне съм в отпуска. Плаж, море, около мен чайки, делфини… 

Ееех, наистина си купих красиво спално бельо. 

 

https://jumor.temaretik.com/1783201775781153669/17-zabavnyh-kombinatsij-i-sovpadenij-v-realnost-kotoryh-slozhno-poverit/
https://jumor.temaretik.com/1783201775781153669/17-zabavnyh-kombinatsij-i-sovpadenij-v-realnost-kotoryh-slozhno-poverit/
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*** 

При лекаря 

- Докторе – казва пациента, – аз не пия, не пуша, по жени не ходя, не играя карти, 

храня се здравословно. Правилно ли живея? 

- Правилно, синко! Но напразно! 

 

*** 

- Докторе, моля Ви кажете, с какво лекувате глисти? 

- Че какво сте яли, та чак глистите Ви са се разболели? 

 

*** 

Прогноза за времето 

Утре ни очаква лек морски бриз, който отвява лицето от черепа… 

 

*** 

Свалените във фитнеса килограми винаги ме очакват у дома в хладилника. 

Любов необяснима… 

 

 
Източник: https://jumornoj.temaretik.com/1777320680502856411/foto---shik-28-foto-kotorye-sdelayut-den/ 

 

*** 

 
Прибрах се късно у дома. Жената ми оставила съобщение в кухнята… 

Източник: https://jumor.temaretik.com/1781815245799950933/25-klassnyh-anekdotov-i-shutok-zaryad-

pozitiva-na-ves-den/ 

https://jumornoj.temaretik.com/1777320680502856411/foto---shik-28-foto-kotorye-sdelayut-den/
https://jumor.temaretik.com/1781815245799950933/25-klassnyh-anekdotov-i-shutok-zaryad-pozitiva-na-ves-den/
https://jumor.temaretik.com/1781815245799950933/25-klassnyh-anekdotov-i-shutok-zaryad-pozitiva-na-ves-den/
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*** 

Мъжете са прост народ. Ей, на, могат да копат, а могат и да не копат. Виж жените 

са друга работа. Докато не се докопат не мирясват… 

 

*** 

Баба купила чорапи на пазара. Питам я, дали е видяла, какво е нарисувано на 

тях. Тя ми отговаря: 

- Да! Гимнастици. 

 

 
Източник: https://jumornoj.temaretik.com/1777320680502856411/foto---shik-28-foto-kotorye-sdelayut-den/ 

 

*** 

Времето така лети, че никога не можеш да се адаптираш към определена възраст. 

 

*** 

Сутрешното кафе отдавна не е разкош. То е обикновено средство за придвижване 

в рамките на жилището. И не само… 

 

*** 

При лекаря 

- Докторе, не се чувствам добре. Дори бих казал, че се чувствам отвратително. 

- Пиете ли? 

- Не! 

- И какво очаквате, гълъбче? Как искате да се чувствате? 

 

*** 

- Трябва ли да те будя? 

- Сега работя. После! 

https://jumornoj.temaretik.com/1777320680502856411/foto---shik-28-foto-kotorye-sdelayut-den/
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*** 

Наистина, какво ли разбирам аз от съблазън! 

 

 
„Съблазън! Елитно женско бельо“ 

Източник: https://jumor.temaretik.com/1773945782278555754/15-korotkih-anekdotov-s-ochen-neozhidannoj-

kontsovkoj/ 

 

*** 

Спортист 

Реших да започна да спортувам. Първия ден пробягах два километра. На 

връщане се наложи да взимам такси. 

 

*** 

Винаги, когато оставам сам в къщи хладилникът ми събира поне 200 

преглеждания и минимум 150 харесвания. 

 

*** 

Съпругът е просто уникално създание. За него всичките Ви рокли са еднакви, а 

всичките му отвертки са много различни. 

 

*** 

Нарисувах си мустаци в офиса. И всички жени с изрисувани вежди решиха, че 

съм се превърнал в пълен идиот. И къде тук е логиката, по дяволите. 

 

*** 

Жена ми каза, че е крайно време да порасна. Нищо не казах. Трудно е да спориш, 

когато си на 45, а около устата си имаш мустаци и брада от мармалада. 

Божидар Ивков 

https://jumor.temaretik.com/1773945782278555754/15-korotkih-anekdotov-s-ochen-neozhidannoj-kontsovkoj/
https://jumor.temaretik.com/1773945782278555754/15-korotkih-anekdotov-s-ochen-neozhidannoj-kontsovkoj/

