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39.23. Мечта
Ич не ми требват пари, я сакам да има дърва за 

печката, червено вино за пиенье и заран да ма не 
дигат за работа. 

39.24. Най-тегави
Първите 5 дни след неделята са най-тегави.

39.25. Интервю за работа:
– Имате ли диплома със златен медал по специ-

алността?
– Да.
– Говорите ли свободна руски, френски, англий-

ски, испански и китайски? 
– Да, също немски и японски.
– Имате ли напреднала компютърна грамотност и 

препоръки от бивши работодатели?
– Да, заповядайте!
– А роден ли сте между 15 и 16 март около 7 часа?
– Не.
– Съжалявам, но не отговаряте на изискванията 

за конкурса. Опитайте другаде.
39.26. Глуха

Мъж дъвче дъвка в автобуса. Седящата срещу 
него жена му казва:

– Господине, не ме уговаряйте! Глуха съм и нищо 
не чувам!

39.27. Последно желание
Осъден е на електрическия стол.
– Последно желание?
– Да се хванем всички за ръце...
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39.28. Първи женски принцип
По-добре един миг с чужд мъж, отколкото 17 мига 

със собствения, макар и през пролетта.
39.29. Втори женски принцип

По-добре изнасилена и изоставена, отколкото за-
почната и недовършена.

39.30. Трети женски принцип (руски)
Лучьше раз по раз – сорок раз, чем однажды со-

рок раз.
39.31. Като Колумб

– Здрасти Пешо. Ти, уж си в командировка, а те 
виждам в Слънчев бряг.

– И Колумб е казал на жена си, че отива в Индия, 
а запрашил за Америка. 

39.32. Предишната работа
– Мите, много ми липсва предишната работа!
– Ама ти къде си работил?
– Никъде!

39.33. На кого прилича
В парка на две съседни пейки седят брадат млад 

мъж и майка с малко детенце. Детенцето непрекъс-
нато втренчено гледа брадатия. По едно време той 
се обажда:

– Какво миличко, приличам ли на баща ти?
Детенцето отговаря:
– Не! Татко ми е красив. А ти приличаш на онова 

място, откъдето мама пишка!
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39.34. Вярва на духове
Дебеловрато борче играе с жена си на тенис. Не-

надейно топката, силно е ударена, счупва прозорец. 
Отиват да се извинят. Позвъняват. Показва се соб-
ственикът. Те се извиняват. Той отговаря:

– За прозореца – нищо. Но виe счупихте старин-
ната ваза, в която аз – вълшебният дух, бях затво-
рен от векове. Заради това ще изпълня две Ваши 
желания. Слушам Ви.

– Аз искам във всяка банка да имам по половин 
милион евро – казало борчето.

– Аз искам вила на всеки световен курорт.
– Добре, но за да се осъществи всичко трябва да 

преспя с жена ви. 
Борчето се съгласно. На сутринта духът пита же-

ната:
– На колко години е съпругът Ви? 
– На 35.
– На 35 и още вярва във вълшебства и духове.
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40. Пандемични
Съставителите благодарят за въведените ограни-

чения и карантина поради коронавирусната панде-
мия, позволили им да обогатят тази втора книга. 

40.1. Що е то пандемия
Въпрос, зададен на сайта на Оперативния щаб:
„Пандемия или политика е коронавирусът?”
– Не, това е държавна религия. Може да вярваш 

или да не вярваш в него, но си длъжен да спазваш 
обредите и ритуалите.

40.2. Пандемия и психика
Провежда се журналистическо проучване за това как 

се приемат пандемията и противоепидемичните мерки.
– Ало, извинете, правим журналистическо проуч-

ване. Бихте ли отделили няколко минути да ни отго-
ворите как понасяте карантината?

– С тази карантина вкъщи е непоносимо. Само 
крясъци, напрежение, скандали за най-малкото 
нещо. Както е тръгнало и до бой може да се стигне. 
Страшно е!

– Извинете, колко души сте вкъщи?
– Аааа, я живеем сам.

40.3. Проучване
Провежда се журналистическо проучване за това 

на какво ни научи карантината. Резултатите показ-
ват, че 90% от запитаните признават, че вече са 
свикнали да не се чувстват виновни за това, че седят 
вкъщи и не вършат нищо, както обикновено.


