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В началото
бе Словото

Умирайте от смях, за да живеете по-дълго!
Вчера в леглото започнах да разказвам виц на любовницата си, а в това време дойде мъжът є.
– И какво?!
– Наложи се да го разказвам отначало...
!
Един мъж си седял в автобуса. По едно време се разсмива на глас и хората го
питат:
– Защо се смееш?
– Разказвам си вицове – отговорил мъжът.
След пет минути се чува много силен смях. Хората пак питат:
– Сега защо се смееш бе, човек?
– Ами този виц не го бях чувал!
!
– Искаш ли да ти кажа един виц?
– Не искам! Твоите са все мръсни!
– Този е нормален!
– Кажи го тогава...
– Излиза, значи, веднъж пред Миклухо Маклай от гората туземец с барабан
в ръце...
– Стига! Аз ти казвам, че всичките ти вицове са цинични!
– Ама почакай! Аз още нищо подобно не съм казал!...
– Как пък не, не бил казал! Ако вицът не беше мръсен, ти щеше да кажеш: “С
барабан и с палки в ръце”. С какво тоя твой дивак ще си лупка барабана?
!
Дете казва на баща си:
– Папа, знам един страхотен виц!
– Разкажи го.
– Не мога. Много съм малък.
!
Ако си го спомня, ще ви разкажа един виц за склеротици...
!
– Вие случайно не сте ли от Москва?
– Не съм.
– И не познавате баба ми?
– Не, защо?
– Просто вие разказвате вицове, които съм чувал от нея преди петдесет
години…
!
Какво им е хубавото на плоските вицове – в главата се побират повече.
!
Какво е обезценен виц?
– Виц, за който преди даваха 10 години, а сега само седем.
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!
Един бил просто кастриран от чувство за хумор. И близките му решили да
развият това чувство у него. Събрали се веднъж и почнали да разказват вицове:
“Театър, познатата на всички постановка, монологът: “Давам половин царство за кон!” Чува се глас от балкона: “А магаре става ли?” Артистът, без да се
смути, отговаря: “Става, елате тук.”
Всички се смеят, и роднината без чувство за хумор се смее най-силно. Всички са доволни. А той, след като се посмял, попитал:
– Ама как са успели да качат магарето на балкона?
!
Двама чукчи седят на брега на Северния Ледовит океан и си плацикат краката във водата.
– Искаш виц да разкажа тебе?
– Палитически? Тогаз не тряба, ще заточат нас.
!
Как се появява вицът? Лежи си човек и го измисля?
– Не, първо го измисля, а после лежи.
!
В Америка обявили конкурс за най-добър виц, дълъг точно сто думи. Победил войник, който изпратил следното: “Аз подрязах тоалетната чиния… А останалите 96 думи ги каза сержант Бил, когато седна на нея.”
!
Един разказал на жена си много смешен виц. Жената умряла от смях – сърцето
є не издържало. Мъжът бил привлечен под наказателна отговорност по член
“Убийство по невнимание”.
В съда поискали да повтори вица, станал причина за трагедията. Подсъдимият го разказал пак.
Съдията веднага умрял от смях.
Умрели прокурорът и адвокатът.
Милиционерите от конвоя умирали един след друг през следващите три месеца…
!
– Вчера чух нов виц. Разказах ли ти го?
– Забавен ли е?
– Много.
– Значи не си...

Д А ВН ЯН МА АЧ Ш
..
А Л ДОРТ УОГ ИБ ЕБ ОС ГЛ ОО ВВ ЕО ! Т. О
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Да нямаш
други богове!...
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ДА НЯМАШ ДРУГИ БОГОВЕ!...

Всеки си има своите 10 заповеди
В началото бе Словото.
А после словата станаха твърде много...
!
Когато Бог решил да даде десетте Божи заповеди на хората, той извикал при
себе си Мойсей и му казал да ги вземе и отнесе при неговите синове – еврейския
народ. Мойсей рекъл:
– Хайде стига, всички хубави неща за твоите синове даваш. Нека да ги дадем
на друг народ.
– Добре – казал Бог. – Но ще видиш, че никой друг няма да ги иска.
Тръгнали двамата по света да дават скрижалите на хората. Отишли при французите. Бог рекъл:
– Ето ви, деца мои, тези десет свещени повели.
Французите попитали какво пише там.
– Недей да спиш с жената на ближния.
– А, много благодарим, но и така сме си добре.
Продължили пътя си Мойсей и Бог. Отишли при арабите.
– Какво пише там? – попитали те.
– Не убивай брата си.
– А, много благодарим, но и така сме си добре.
Продължили по-нататък. Отишли при сърбите. И те попитали какво пише там.
– Не кради!
– Трогнати сме, но нямаме нужда от това – отговорили те.
Тогава Бог казал на Мойсей:
– Е, видя ли, че никой не ги иска. Хайде да ги дадем на моите синове.
– Добре – рекъл Мойсей, – но нека и тях да ги питаме. Ако не ги искат, няма
да им ги дадем.
Отишли те при юдеите и Бог им казал:
– Ето, деца мои, това са свещените заповеди. Искате ли да ги имате?
– Колко струват? – попитали евреите.
– Без пари са.
– Тогава дай два комплекта.
!
Мойсей:
– Господи, десет заповеди – много са. Дай да махнем една-две. Например
тази: “Не прелюбодействай!”
Господ:
– Мойсей! Не се пазари!
– Защо? Къде пише “не се пазари”?!
!
Слиза Мойсей от планината Синай и казва на своя народ:
– Имам две новини, хубава и лоша. Най-напред хубавата. Спазарихме се на
10 заповеди. Сега лошата: прелюбодеянието остава.
ДА НЯМАШ ДРУГИ БОГОВЕ!...
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!
Археолози успяха да разшифроват напълно скрижалите на Завета. Оказа се,
че заповедта е била само една:
“Не” се пише отделно от глагола. Например:
– не убивай;
– не кради;
– не прелюбодействай и т.н.
!
Папа Йоан-Павел Втори приема Христо Стоичков и Соломон Паси. Христо
се навежда да му целуне ръка, а светият отец го пита дали иска да благослови
левачката му.
Стоичков в своя си стил изстрелва:
– А, няма нужда, твоят шеф вече го направи!
!
Срещнали се Христо Стоичков, Диего Марадона и Пеле. Марадона казал:
– Преди един ден Бог ми каза, че съм най-добрият футболист на света!
Пеле казал:
– На мен пък преди един час Бог ми каза, че съм най-добрият футболист на
света!
Стоичков отсякъл:
– Не помня да съм казвал такова нещо!
!
Клинтън отишъл при папата:
– Свети отче, какво ще стане, ако наруша една от Божите заповеди?
– Ще останат още 9, сине мой.
!
По време на посещението си в САЩ папата се среща с президента Клинтън.
Вместо един час аудиенцията се протака два дни. Надушили новина, журналистите атакуват Клинтън на финалната пресконференция:
– Какво толкова дълго обсъждахте?
– Разговорът бе много плодотворен – заявява сияещият Клинтън. – Аз и
папата постигнахме съгласие по 80 на сто от обсъжданите теми.
След него папата излязъл да направи изявлението си, но изглеждал много
уморен и разочарован. С тъга той заявил, че срещата му с Клинтън е била пълен
провал.
– Но, Ваше светейшество – викнали журналистите, – президентът Клинтън
каза, че сте постигнали съгласие по 80 на сто от темите!
– Така е, но ние все пак обсъждахме 10-те Божи заповеди!
!
И след като Бог създаде човека, той се разхождаше ден, два, три из Рая... и
му беше скучно. И отиде при своя Създател:
– Боже! Скучно е тук! Искам нощем да чукам…
Помисли Бог и сътвори жената. Чука я човекът една нощ, втора, трета…
нещо не му достига. И пак отива при Бога:
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– Боже! Направи така, че да чукам и денем.
Помисли Бог и му направи любовница. Чука човекът ден, два, три…
Малко му е… За трети път отива при Бога:
– Боже! Искам да чукам денонощно…
Помисли Бог и сътвори Windows…
!
Десетте Божи заповеди от личния сайт на Господа:
– Аз съм твоят уебмастер и да нямаш други уебмастери освен мене.
– Не изписвай напразно домейна Господен.
– Не си прави Flash с туй, що е на небето, нито HTML, нито JAVA.
– Почитай sysadmin-a си, за да нямаш проблеми и да ти е добре в мрежата.
– Не хаквай сървъра на ближния си, нито е-mail-a му.
– Не пожелавай nick-а на ближния си, нито програмите му, нито компютъра му.
– Не прелюбодействай дори в чата и не посещавай скверни сайтове.
– Не пращай вируси на ближния си.
– Не разпространявай СПАМ и троянски коне.
– Шест дни в седмицата сърфирай, а на седмия влез в някой чат и си почивай.
!
Десетте Божи заповеди за софтуерния фанатик:
И рече Той: Да бъде Windows, и каза:
– Аз съм Windows, OS твой, който те изведе от робството на DOS-a, да нямаш други OS освен мене.
– Не си прави кумир с това, що е по харда и по дисковете и що не е с “MS”
отпред, не го инсталирай и не го използвай.
– Не преинсталирай напразно твоя OS, твоя Windows.
– Помни деня на първото забиване и го почитай, и не работи през него.
– Помни името на Бил Гейтс, за да ти работи по-дълго Internet акаунта.
– Не форматирай диска на ближния си.
– Натискай всеки ден съвестно бутона “Start”, за да изключиш своя компютър
и да се слави гениалната глава на О! Бил.
– Не използвай пиратски софтуер.
– Не използвай nick-a на ближния си (дори ако му знаеш паролата).
– Не пожелавай процесора, ни хард диска, ни RAM-а, нито друго нещо на
ближния си.
!
Десетте черногорски заповеди:
– Човек се ражда уморен, а живее, за да си почине!
– Обичай кревата свой като самия себе си!
– Почивай през деня, за да можеш да спиш през нощта!
– Не работи, защото работата убива!
– Ако видиш някой да си почива – помогни му!
– Не прави днес това, което можеш да отложиш за утре!
– Работи по-малко от това, което можеш, а онова, което можеш, прехвърли
на някой друг!
ДА НЯМАШ ДРУГИ БОГОВЕ!...
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– Спасението е на хладинка, а от почивка още никой не е умрял!
– От работа човек се разболява, затова не умирай млад!
– Ако ти се доработи, седни, почакай и ще видиш, че ще ти мине!
!
!
Бог създаде човека за щастие, както птицата – за бульон.
!
– Знаеш ли каква е разликата между американец и Бог ?
– Бог не се мисли за американец.
!
Бог пита Адам, който седи тъжен в райската градина:
– Какво, Адаме, за реброто ли ти е жал?
– Не, не ми е жал – лошо предчувствие имам.
!
Блондинка чете 10-те заповеди за блондинки:
Заповед: Не убивай.
Мисли си: “Не убивам.”
Чете по нататък.
Заповед 2: Не кради.
Мисли си: “...и не крада”.
Чете по-нататък.
Заповед 3: Не лъжи.
Мисли: “...хм... няма проблем!”
Чете по-нататък.
Заповед 4: Не прелюбодействай!
Мисли си: “Ааа, това ще го пропусна...” Чете още нататък...
Заповед 5: Не пропускай “Не прелюбодействай!”
!
Какво е религията?
– Търсене от човека на уверение, че няма да е мъртъв, когато умре.
!
Млад свещеник бил много нервен на първата си проповед и едва успял да я
завърши от заекване. После отишъл при епископа и го попитал какво да прави.
– Ако аз се почувствам нервен, преди да се кача на олтара, пийвам малко
водка – посъветвал го той.
Свещеникът го послушал, треснал няколко водки, втората проповед изрекъл
на един дъх и попитал епископа как е минала.
– Първо – казал му той, – Божите заповеди са 10, а не 12.
– Второ, апостолите са 12, а не 10.
– Трето, не говорим за Исус Христос като за “покойния Исус Христос”.
– Четвърто, не наричаме Отца, Сина и Светия Дух Тате, Джуниър и Призрака.
– И пето, когато разчупил хляба на Тайната вечеря, Исус казал: “Вземете го
и го изяжте, защото това е тялото ми”, а не е казал: “Елате и ме изяжте.”
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!
При попа отива циганин и иска да се изповяда.
– Това е много хубаво и похвално – казва свещеникът, – но трябва да знаеш
кое е грях и къде си прегрешил. Научи ли десетте Божи заповеди, преди да
дойдеш?
– Абе не ги научих, щото чух, че щели да ги отменят...
!
Водил Мойсей евреите през пустинята 10 години. Заведе ги някъде и ги пита:
– Харесва ли ви тука?
Евреите отвръщат:
– Не, тук смърди.
Води ги още 10 години. Стигат някъде и ги пита:
– Харесва ли ви тука?
Евреите отвръщат:
– Не, тук смърди.
Тръгват отново. След 20 години той ги отвежда някъде и пита:
– Харесва ли ви тука?
Те отговарят:
– Харесва ни.
Сега арабите имат нефт, а на евреите не им смърди.
!
Мойсей имал пресаташе на име Сем. Като довел своя народ на брега на Червено море, Мойсей повикал Сем и го попитал:
– А къде са лодките?
– Прости, Мойсей – отвърнал Сем, – но така ме завъртя шайбата, че забравих да ги поръчам.
– Тъпак! – възкликнал Мойсей. – Ти какво, искаш аз да си вдигна жезъла и да
помоля Господ да раздели водата на Червено море?
– Ей, шефе, ако направиш това, ще издействам за теб две странички в Стария
завет.
!
Урок по история в еврейско училище. Учителката пита:
– Моше, разкажи ни нещо за Мойсей.
– Ами той бил извънбрачен син на египетската царица, който...
– Млък! Как може да говориш така! – прекъсва го учителката. – Сам знаеш
историята – тя го намерила в кошница, която плавала по реката, скрила го от
фараона...
– Е, да, сигурно така е разправяла...
!
Нашият равин всеки ден разговаря с Бога.
– Откъде знаеш това?
– Самият той го казва.
– А ако лъже?
– Как може да лъже човек, който всеки ден разговаря с Бога!
ДА НЯМАШ ДРУГИ БОГОВЕ!...
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