
СМЕХЪТ Е ЗДРАВЕ. МНОГОТО СМЯХ Е ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗДРАВЕ. 

При някои хора единственото положително качество е резус-фактора! 

*** 

Достигнах възрастта, на която без притеснение мога да казвам: „Вече не съм на 

тази възраст“. 

*** 

Някак си е трудно да преминеш към невинни радости, когато си бил само на 

виновни… 

*** 

Понякога се замислям, кога ли ще отида на почивка. Като си погледна парите 

обаче, ме обхваща една невероятна бодрост и разбирам, че изобщо не съм 

уморен. 

*** 

Моя приятелка споделя с мен: 

- На тъпия ви мъжки въпрос: „Как са делата на личния фронт“, ми се иска да 

отговоря: „Много загинаха…“. 

*** 

- Здравейте, обаждаме се от банка… Кажете, моля Ви, ползвате ли някакви 

наши услуги? 

- Да, ползвам. Винаги, когато минавам покрай банката ви се оглеждам във 

витрините. 

*** 

Любимият ми екстремен спорт, който наистина практикувам, е да се доверявам 

на хората.  

*** 

Моля всички, които ми обясняват, че нощно време не трябва да се яде, да ми 

обяснят за какво е поставена лампата в хладилника. 

*** 

Мъжът ми се прибра посред нощ „мъртво“ пиян. Влезе тихо в спалнята и 

започна да се съблича. Той мълчи и аз мълча. След десетина минути чувам: 

- Е почни поне да се караш, та да намеря леглото. 



*** 

Единственото по-добро нещо от уиски след работа, е усики вместо работа. 

*** 

Звъня на мой приятел: 

- Ще наминеш ли за по едно кафе? 

- Абе някак странно казваш днес думат ракия. 

*** 

Абе това учените понякога са много пишман народ. Вчера чета съобщение: 

„Британски учени установили, че шоколадът повдига настроението“. Абе тия 

хора не са ли се УЗОнирали? 

*** 

- В рода Ви имало ли е хора с психични проблеми. 

- Като че ли не. Поне аз не знам. 

- Е, приятно е да бъдеш първи, нали! 

*** 

В целият свят алкохолизмът се смята за болест. Само у нас, на село: „Не пиеш. 

Да не си болем?“ 

*** 

Обожавам да чета хороскопа си. Това е единственото място, където имам пари, 

пътешествия и отлични отношения… 

 

Източник на парафразите: 

https://jumor.temaretik.com/2254694387720391055/luchshie-shutki-dlya-vashego-

horoshego-nastroeniya/ 
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