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1. А-Анка агънцата гали,агънцата са заспали. Анга агънца заспали, нежно със ръчичка 

гали. 

 

2. Б-Боряна пъргава билкарка стана, бере най-бързо билките в Балкана. 

 

3. В-Вертолет във въздуха лети. Перката му се върти, върти. Завъртя се вертолета над 

върхари и полета. 

 

4. Бъбриви бодри бобри бодро бъбрят. Бъбрете бодро, бъбриви бобри! 

 

5. Броил Борил биволи, биволи броил Борил. 

 

6. Баба Боба бави боба, бави Боби. 

 

7. Бил съм се бил напил и съм се бил бил 

 

8. Едно ято тъгодобични, дебелоръбести бахарабабърчета си летели и едното 

тънгодобично дебелоръбесто бахарабабърче се сетило, че си е забравило инжиктипляктора 

за инжектиране на земните папагадуди, върнало се да си го вземе и едно папагадуди го 

смъртафръцило! 

 

9. Бомбандировачи бомбандират бомбандировачите, които ги бомбандираха. 

 

10. Вили с Лили сини сливи свили. 

 

11. Валери вари във варели. 

 

12. Вранка гракна на гранка- сепна Ганка от дрямка. Скокна Ганка за дрянка- хвръкна вранка 

от гранка. 

 

13. Стадо гилигайзерчета си играели на една полянка.Дошли милимайзерчетата и им 

казали, че хипотигровите парабадабарчета ще ги нападнат.Гилигайзерчетата хукнали да 

бягат,но едно от тях си изпуснало фарфатонката. Какъв е изводът? 

Джиджиплякторът е машина за джапанки номер 43. 

 



14. - Добри, дроби! 

- Добре, дробя! 

 

15. ЕДНО, едно, едно - кученце в сено, ДВЕ, две, две - бебето реве, 

 

16. Жилау ни жилау, лапни го, жилау ни жилау, хапни го. 

 

17. Жабчо  в жабуняка жално,жално квака, че му сложи мама жълтата пижама и сега 

веднага 

длъжен е да ляга. 

 

18. Значи отишъл при Значи, да пита Значи какво значи думата значи, Значи отговорил на 

Значи че думата значи нищо не значи! 

 

19. Здравко здравец бере. Бери, Здравко, здравец, здрав да бъдеш, Здравко. 

 

20. Змей грозник, зъбат, зелен зърнах зад стобора. Взираше се право в мен!- плахо каза 

Зора. 

-Змей ли? Старият овен зелка гризка в двора. 

 

21. Мадмоазели зели, ако не сте си взели зеле идете си земете зеле ,щото другите 

мадмоазели са си взели зеле и са го изели със супа от кузели и франзели. 

 

22. Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от (от кралските карети) кралската 

кларинетаджийница на крал Карл Трети. 

 

23. Калпак над калпак, под калпак пак калпак! 

 

24. Двама карикатуристи се опитали да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура, но 

вместо карикатуристите да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура, 

неизкарикатуряемата карикатура изкарикатурила карикатуристите. 

 

25. Както си с татко си пак носи кактуси. 

 

26. Това еклери ли са? 

 

27. Когато Киро комбайнера катурна кака Кера край Кремиковския комбинат, където криха 

крадените кокошки, кака Кера каза: "Какъв крив комин, Киро!". 

 

28. Кръстю кръстици кръстосва. Добре кръстосвай Кръстьо кръстиците! 



 

29. Котка мишка гони, мишка бяга, котка мишка еде. 

 

30. Вили на могили двеста кобили изяли една кълка на кобилка. 

 

31. Бяла кобила в нова колиба, бяла кобила в стара колиба. 

 

32. Леб-сол, леб-сол, леб-сол, леб-сол, леб-сол. 

 

33. Магдалина има мандолина, а Дарина мандарина. Магдалина свири с мандолина, а 

Дарина лапа мандарина. 

 

34. Защо Наречен е наречен Наречен? Защото ако Наречен не беше наречен Наречен, 

Наречен нямаше да бъде наречен Наречен. 

 

35. Непротивоконституционствувателствувайте 

 

36. Повдигнатинка 

 

37. Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети Петре, плети, през три пръта 

преплитай! 

 

38. Пели, пели пет петлета върху плета пет куплета. Лиса слушала зад плета и ги няма 

пет петлета. 

 

39. Под бук лук, над бук звук. 

 

40. Пакост след пакост- ето ти на- цяла от пакости планина. Симо по пакости пръв е 

спортист. Симо по пакости е алпинист. 

 

41. Пет пъти престилката прала Петрана, престилката пак неопрана! 

 

42. Петко рита пет корита. 

 

43. Под път пъдпъдък, над път пъдпъдък и на път пъдпъдък. 

 

44. Рекох да ти река, па не ти рекох; па си рекох, ха да ти река, че да не речеш – рече да ми 

рече, па не ми рече. 

 



45. Рекох да ти река, пък не ти рекох, па рекох, хай да ти река, че да не речеш, рече да ми 

рече, па не ми рече. 

 

46. Рачо реже риба. 

 

47. Орел, орел, сляп орел. 

 

48. Три литра ракия. 

 

49. Русо прасе просо пасе , паси просо русо прасе! 

 

50. Зърна сред Несебър Бори надпис:"Тук не се бърбори!" 

"Как така не се бърбори?!" скара се в Несебър Бори. 

"Тъй и чело не се бърче!" се обади Несебърче. 

Мина там и Несебърка- тя в кавгите не се бърка. 

 

51. Силен ми е Симеон. Носи сам на рамо слон, а на слона -сто оси Симеоне, силен си! 

 

52. Сака отиде при Сака да си сака сака, но Сака не сака, Сака да си сака сака! 

 

53. Слънчо гледа слънчогледа- слънце сред полето. Слънчогледът Слънчо гледа- 

слънчоглед в небето. Себе си ли Слънчо гледа, или гледа слънчогледа. 

 

54. Слънчо гледа слънчогледа, слънчогледа гледа Слънчо. 

 

55. Скосена сянка скочи от скорушата и обра си скорострелно крушите. 

 

56. Скопосно скоростно с кросно изстреляна луна скорозрейка се ококори. 

 

57. Баба руса жаба друса. 

 

58. Шест стотинки 

 

59. Шишкав шибек шие шаячни шуби. 

 

60. Наредили се шопе да косат: шоп след шоп, шоп след шоп. 

 

61. Шепа шипки в шапка сбрах. Шипки с шипчета по тях. 

 



62. Шимпанзето Шуши с кожени ботуши, с шал и шапка смешна шест горили срещна. 

-В топлото с ботуши- страшно шик си, Шуши! 

 

63. Аз ваша, ти наша, кой ще вари каша?  

 

64. Црън пръч црън трън гризеше. Тич, црън пръч, не гризи црън трън. 

 

65. Връх изкачва чичо Цачо, а след него чичов Цочо води кучето си Чочо. Скача Чочо 

покрай Цочо, но не чака чичо Цачо нито Цочо, нито Чочо. 

 

66. Жъйли бъйли три китайци Як, Як Цидрак и Як цидрак Цидрони. Жъйли бъйли три 

китайки Ципа, Ципа Дрипа и Ципа Дрипа Рипапони.Ани се женили Як за Ципа Як Цидрак 

за Ципа Дрипа и Як Цидраг Цидрони за Ципа Дрипа Рипапони 

 

67. Чичковите червенотиквеничковчета. 

 

68. Мари, шчерко шчерчина, иди кажи наш чер ка си, шчерчино 

й дете плаче. 

 

69. Сичките човеци са тиквеничкофци, а ние сме тиквеничковчета.  

 

70. Чесънче с оцетче. 

 

71. Чер човек, черновежд, черноок, чернобрад, черномустакичастичък. 

 

72. Шепа шипки в шапка събрах. Шипки с шипчета по тях. 

 

73. Шейсет и шест шишета се сушат на шейсет и шест шосета. 

 

74. Шест шишета с уши се сушат на шейсет и шесто шосе със шест сешоара. 

 

75. Шише със уши на шосе се суши. 

 

76. Да ме яд, не ме е яд. Най-ме е яд да ме яд, когато не ме яд. 

 

 


