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СМЕШНИ АФОРИЗМИ И ЗАКАЧКИ 

 

 

 

Всички сме луди, но не всички сме диагностицирани. 

*** 

Политиците и памперсите трябва да се сменят възможно най-

често по една и съща причина. (Марк Твен) 

*** 

Няма такова количество аргументи, които са в състояние да 

убедят идиота. (по Марк Твен)  

*** 

2% от хората мислят. 3% мислят, че мислят. 95% по-скоро ще 

умрат, отколкото да помислят (Дж. Б. Шоу) 

*** 

Когато хората са на същото мнение, като мен, винаги имам 

чувството, че съм сбъркал. (О. Уайт) 

*** 

Всеки глупак може да знае. Важното е то да се разбира. (А. 

Айнщайн) 

*** 

Защо жените, когато се събудят, си търкат очите? Защото 

нямат топки да ги почешат. 

*** 

Не се препирай с идиот, защото някой, който ви гледа от 

страни, би могъл да ви обърка. (Д. Бурщин) 

*** 

Религията е възникнала, когато първият мошенник е срещнал 

първият глупак. (М. Твен) 

*** 

Най-големият проблем в семейството е как с една заплата да 

издържаш жена си и държавата. (М.Твен) 

*** 
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По-добре е изобщо да не се обаждаш и да изглеждаш глупав, 

отколкото да се обадиш и да разсееш всички съмнения. (М. 

Твен) 

*** 

Единствено Чък Норис може да убие Циклоп на четири очи. 

*** 

Само Чък Норис може да пробяга 5 минути за 2 секунди. 

*** 

Любовта е единствената физиологична функция, която е 

направила кариера. (Ю. Тувим) 

*** 

Бог е създал първият мъж, защото се започва от нула. 

*** 

Най-голямата глупост е в ученето на това, което после трябва 

да се забрави. 

*** 

Университетът развива всички способности, между другото и 

глупостта. 

*** 

Интелигентните хора често са принудени да пият, за да могат 

да прекарат безконфликтно времето с идиоти. (Ъ. Хемингуей) 

*** 

Орлите летят самотно, овцете се движат в стадо. 

*** 

Телевизиите са разделени на канали, защото сметта се 

сегрегира. 

*** 

Ако не трябва да похапваме през нощта, то за какво по 

дяволите е тази лампа в хладилника? 

*** 

Не спорете с идиот, защото той първо ще ви свали на нивото 

си и след това ще ви надвие с опит. (Грег Кинг) 

*** 
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Знанието се основава на това, че знаем, че доматът е плод. 

Мъдростта се основава на това, че не го добавяме в плодова 

салата. (Майлс Кингтън) 

*** 

Ако наистина имаше еволюция, то как е възможно майките да 

имат само две ръце и едно сърце? (по Милтън Барли) 

*** 

Проблемът с всяка кухня се състои в това, че пет или шест дни 

по-късно отново си гладен. (по Джордж Милър) 

*** 

Жените, които искат да бъдат равни на мъжете, нямат 

амбиции. (М. Монро) 

*** 

Хората, които мислят, че знаят всичко, са много дразнещи за 

тези от нас, които наистина знаят. (А. Азимов) 

*** 

Мислите, че никой не забелязва вашето съществуване! А не си 

платете ипотечната вноска и вижте какво ще се случи. 

*** 

Банката е място, което ще ви отпусне пари, ако можете да 

докажете, че не ви трябват. (Боб Хоуп) 

*** 

Шегата е оръжие на беззащитните. (А. Моравия) 

*** 

Вицът е много опасна форма на опозиция. (по Ришард 

Капушчински) 

*** 

Хуморът сякаш е единственото нещо, което англичаните 

третират сериозно. 

*** 

В момента, в който си дадох сметка, че атеистите нямат 

никакви празници, се отказах да ставам атеист. 

*** 
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Чудесно е, ако можем да си правим шеги с живота. Обратното 

обаче почти винаги е много по-лошо. 

*** 

Ако човек може да се надсмива над себе си, може да спестява 

доста пари от психиатър. 

*** 

Властта никога не се шегува, освен в случаите, когато ни пита 

за мнението ни или демократично ни принуждава да 

гласуваме. 

*** 

Хуморът е най-доброто вещество, което амортизира 

житейските проблеми. 

*** 

Афоризмите са шегите на философията. (Вовнарг) 

*** 

Справедливостта най-лесно се намира в речника на буква „С“. 

(Карол Бунш) 

*** 

Ако глупостта болеше, светът щеше да е изпълнен със 

стенанията на хората. (по испанска пословица) 

*** 

Здравият разсъдък е нещо, което е потребно на всеки, малко 

хора го притежават, а никой не знае, че му липсва. (Б. 

Франклин) 

*** 

Има мигове в живота на човека, когато той би се сгушил и до 

таралеж. (по Йежи Булатович) 

*** 

Ако мислиш само за собствения си задник, трудно ще можеш 

да опазиш лицето си. (по Януш Василковски) 

 

Подбор, съставителстви,  
превод от полски език и парафрази:  

Божидар Ивков 

 


