
СМЯХ ДО ПОСИНЯВАНЕ.  
Смешни парафрази и не само (7) 

 

Глупакът е човек, който има дарбата никога да не изпуска възможността да 

изпусне дадена възможност. 

 

*** 

Параноята е състояние, при което сте убедени, че Ви наблюдават без да си давате 

сметка, че това е в право пропорционална зависимост на глупостите, които 

вършите. 

 

 
Източник: https://kurioz.temaretik.com/1785569682159569203/bolshoj-sbornik-demotivatorov/ 

 

*** 

Казват, че мъдростта идва заедно със старостта. Проблемите започват, когато 

старостта дойде сама. 

 

*** 

Парите по никакъв начин не ме вълнуват. Те само ме успокояват. 

 

*** 

Демокрацията е обществено-политически строй, при който всички правят това, 

което каже главния демократ – Дон Кратунаро. 

 

*** 

Направило ли Ви е впечатление, че в полза на регулиране на раждаемостта се 

изказват само тези, които вече са се родили. За съжаление с всичко е така, 

особено с разпределението на публичните ресурси. 

 

 

https://kurioz.temaretik.com/1785569682159569203/bolshoj-sbornik-demotivatorov/


Интересно е дали има месо 

от друга националност. Това 

ми се вижда прекалено 

крехко. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://jumor.temaretik.com/1786148443057031548/epichnye-nadpisi-na-tsennikah-i-etiketkah-

kotorye-mogut-sprovotsirovat-pristup-istericheskogo-smeha/ 

 

*** 

Попаднах в страхотен колектив и се адаптирах буквално за половин час. И как 

не. Всяка бележка на шефа колегите приемат като тост. 

 

Тетрис за навършилите 40 години! 

 
Източник: https://kurioz.temaretik.com/1785569682159569203/bolshoj-sbornik-demotivatorov/ 

 

*** 

Един безплатен съвет към тъпоъгълните български политически метранпажи. За 

да създадете реални условия българите да започнат да се връщат в Родината си 

трябва да увеличите рязко средната работна заплата 10-15 пъти. 

 

https://jumor.temaretik.com/1786148443057031548/epichnye-nadpisi-na-tsennikah-i-etiketkah-kotorye-mogut-sprovotsirovat-pristup-istericheskogo-smeha/
https://jumor.temaretik.com/1786148443057031548/epichnye-nadpisi-na-tsennikah-i-etiketkah-kotorye-mogut-sprovotsirovat-pristup-istericheskogo-smeha/
https://kurioz.temaretik.com/1785569682159569203/bolshoj-sbornik-demotivatorov/


*** 

При лекарят 

Млада и много красива жена споделя с лекаря: 

- Докторе, мъжът ми е болен. 

- Дааа, съблечете се и ми покажете, къде го боли… 

 

Без думи! 

 
Източник: https://kurioz.temaretik.com/1785569065824684337/ups-ty-delaesh-eto-nepravilno/ 

 

*** 

Моля Ви огледайте се наоколо. Нима смятате, че търсенето на Бюро по труда тук 

говори за Вашата обективност и адекватност? 

 

*** 

 

 
Източник: https://jumor.temaretik.com/1786148443057031548/epichnye-nadpisi-na-tsennikah-i-etiketkah-

kotorye-mogut-sprovotsirovat-pristup-istericheskogo-smeha/ 

 

https://kurioz.temaretik.com/1785569065824684337/ups-ty-delaesh-eto-nepravilno/
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И за да не си мислите, че тъпотата шества само из българските учебници, 

сега ще Ви пренеса в руските. Има страхотни попадения. 

(Източник: https://jumornoj.temaretik.com/1787679101609839277/17-sovershenno-nelepyh-zadachek-iz-shkolnyh-

uchebnikov-kotorye-zastavyat-smeyatsya-do-upadu/ 

 

Синоними 

Синонимите са близки по значение, но различни по звучене думи. Например: 

добър – лош! 

*** 

Палавниците Тошка и Тимошка решили да се научат да пушат. Тошка изпушил 

една след друга две цигари „Президент“, а Тимошка една цигара „Прима“. 

Въпрос: Кой от двамата е кашлял повече? 

 

*** 

Задача с повишена трудност 

Петя и Миша имат фамилиите Белов и Чернов. Каква фамилия има всяко от 

момчетата, ако Петя е с 2 години по-голям от Белов? 

 

*** 

Отначало катеричката намерила две гъбки. След това още няколко. Колко гъбки 

всичко е намерила катеричката? 

*** 

Миша нарисувал три рисунки. Една подарил на майка си, а другата на татко си. 

С колко години е по-възрастен баща му от майка му? 

 

*** 

Научете стихотворението 

Катеричката опашката си вдигна –  

И произведе твърд звук. 

Катеричката опашката си пусна –  

И произведе мек звук. 

 

*** 

Ех, тази Америка! 

„Датата не трябва да се изписва в цифрово изражение, защото това лесно може 

да Ви въведе в заблуда, 2 септември 2000 година в американския вариант ще 

бъде Sep. 10, 2001. 

 

*** 
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Супер изненада 

В едно от трите еднакви шоколадови яйца е скрита изненада – играчка. Как 

мислиш, в кое от яйцата е скрита изненадата? 

 

*** 

Тук даже и превод не е необходим! 

 

 
 

Божидар Ивков 


