
СЕДЕМ ПЪТИ ПИЙНИ, ЕДИН ПЪТ ХАПНИ 

 

- Професоре, нещо не мога да разбера тази теория на относителността… 

- Добре. Три косъма много ли са, или са малко? 

- Малко са. 

- Да, ако са на главата, са малко. А ако са в супата? 

*** 

Сара, запомнете. Мъжете биват два типа. Едните могат да качат 

хладилника на петия етаж. А другите могат да платят за това 

*** 

Семеен живот? Това е, когато се мъчиш да напиеш приятелката си, не за 

да я вкараш в леглото, а за да можеш да поиграеш спокойно на 

компютъра си. 

*** 

В моята работа има много ясно и твърдо разделение на труда. Едните 

много работят, а другите много получават. И няма никакво объркване. 

*** 

Когато имаш махмурлук всички проблеми отиват на заден план. Дааа, 

махмурлукът е най-добрият начин за решаване на проблемите. 

*** 

Най-страшният звяр – това е девойка, която е на диета, в цикъл е и се 

опитва да откаже цигарите. 

*** 

Бъдете много внимателни! Не позволявайте на мозъка да нахлуе в 

главата Ви. 

*** 

Ако не се чувстваш добре – изпий едно кафе. Няма да ти стане по-добре, 

но поне ше си си изпил кафето. 

*** 

Днес взех твърдо, окончателно и не подлежащо на обсъждане решение. 

Да приключа предсрочно маратона „Месец без алкохол“, който започнах 

вчера. 

*** 

- Сърцеядка! 



- Какви ги говорите, уважаеми. Аз предпочитам мозъци. Вие няма от 

какво да се страхувата. 

*** 

Слуховете, че мъжете искат само секс са силно преувеличени. Те се хранят 

значително по-често. 

*** 

- Какво ще пиеш? Шампанско, бира,вино, водка? 

- О, да, ще пия точно в този ред, в който ги изброи. 

*** 

Обява: „Обменям канцеларски за шотландски скоч“. 

*** 

Мъж кандидатства да бъде приет в симфоничен оркестър. Свири 

виртуозно, фантастичен слух. Изобщо мечта за всеки оркестър. 

- Отлично. Ще Ви назначим. Как е фамилията Ви? 

- Иванов. 

- Иванов. Хм… Странно. А името Ви? 

- Иван. 

- Удивително. А бащиното Ви име? 

- Моисеевич. 

- Ах, колко дълбоко понякога е скрит таланта. 

*** 

- Хайде да поговорим за смисъла на живота. 

- Не ми се иска. 

- Ясно, ще трябва да минем по дългия път. Искаш ли да пийнем? 

*** 

Жена към мъжа си: 

- Ние с теб никъде не ходим. 

- Добре де, утре като ида да хвърлям боклука ще те взема с мене. 

*** 

Не можеш да забраниш да се живее красиво. Нооо… можеш да попречиш. 

*** 

Ако не знаеш какво да напишеш – сядай и лайквай. 

*** 

Неочакваният гост е по-лош и от спама. 

*** 



Седем пъти пийни, един път хапни! 

*** 

Това, което не ни убива, може да се повтори. 

*** 

- Скъпа, вчера ти звънях сто пъти, а ти така и не ми вдигна. Какво прави? 

- Изводи! 
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