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3. Малкият Иванчо
3.1. Иванчо градинар

Попитали Иванчо:
– Иванчо, ти ученик ли си?
– Не, аз съм градинар. Ходя на детска градина, 

а не на училище!
3.2. Подарък от дядо

Дядото на Иванчо му подарил тромпет. Пита го:
– Иванчо, харесва ли ти подаръкът ми?
– Да, дядо. Много е хубав.
– Радвам се Иванчо. Значи обичаш да свириш 

на тромпет?
– Не дядо, но татко ми дава по 5 лева на ден да 

не свиря.
3.3. Разликата между мъже и жени

Иванчо пита баща си:
– Тате, каква е разликата между мъжете и же-

ните?
Баща му се чуди какво да отговори. В това вре-

ме съглежда обувки в коридора и казва:
– Ето, Иванчо, виждаш ли тези обувки? Те са 

големи. Те са мъжки обувки, защото мъжете имат 
по-големи крака, а тези са по-малки, те са жен-
ски.

– Разбрах, тате, разбрах. Разликата е между 
краката им?
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3.4. Пет думички
Вървял си Иванчо към вкъщи. По пътя срещнал 

един циганин, който му казал:
– Иванчо, ако ми дадеш 5 лева, ще ти кажа 5 

думички
Иванчо се съгласил. Циганинът започнал:
1 – х*й
2 – пу*ка, 
3 – цици, 
4 – свирка, 
5 – „Да ви е*а майката!“
Иванчо се прибрал вкъщи и попитал татко си:
– Тате, тате, какво значи х*й?
– Закачалка, Иванчо, закачалка.
– Тате, тате, какво значи пу*ка?
– Плочки, Иванчо, плочки.
– Тате, тате, какво значи цици?
– Очила, Иванчо, очила.
– Тате, тате, какво значи свирка?
– Кренвирши, Иванчо, кренвирши.
– Тате, тате, а какво значи „Да ви е*а майката!“?
– „Довиждане“, Иванчо, „Довиждане“.
Вечерта им дошли гости. Иванчо ги посрещнал 

и те го попитали:
– Иванчо, къде да си закачим якетата?
– На х*йовете си!
– Иванчо, не говори така! Къде е баща ти?
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– Лепи пу*ки в банята!
– Иванчо, ще ти се разсърдим! Къде е баба ти?
– Изпусна си циците през прозореца и отиде да 

ги търси!
– Иванчо, много ни ядосваш! Къде е кака ти?
– Продава свирки на пазара!
– Иванчо, ние сме ти обидени и си тръгваме!
– Да ви е*а майката! 

3.5. Зависимост от електрониката
Дядото гледа, че Иванчо играе на таблета.
– Вие младите много, ама много зависите от 

електрониката!
– Така ли?! А кой има пейсмейкър?

3.6. Ще ми дадеш ли 5 лева?
Иванчо пита дядо си:
– Дядо, ще ми дадеш ли 5 лева?
– Не, няма да ти дам!
– Тогава ще кажа на баба,че във Фейсбук си се 

писал „вдовец”!
3.7. Тих ли е Тихият океан

Иванчо:
– Тате вярно ли е, че Тихият океан е тих?
– Иванчо, питай ме нещо по-сериозно.
– Тате, от какво е умряло Мъртвото море?


