За тоста
Поздравителното обръщение с чаша в ръка трябва да е кратко,
оригинално
и
демократично
Апетитът идва с яденето- казват фразцузите. Какво обаче е
нужно, за да ти се отвори и глътка? Достатъчно по
количество и качество алкохол- ще отговори зажаднелият
прагматик. Не, ще контрира грузинецът, настроението за
пиене идва с добрата компания и с хубавите тостове. В този
смисъл добре казаният тост е нещо като точно премереното
количество
сол
за
всяка
хубава
манджа.
Грузинците
отдавна
са
признати
за
баш
майстори
на
изкуството да се вдигат какви ли не тостове по всички
възможни поводи. Грузински са и познатите на всеки
гуляйджия
думи
като
тамада
(почетен
ръководител
на
празненството) и алаверди (правото на ответен тост). Има
обаче и други народи- ирландци, французи, италианци, които
също са дали своя принос за развитието на изкуството да се
вдигат тостове. Така с течение на годините са се оформили
едни общоприети правила, които са се наложили като неписан
протокол за изискано поведение при вдигането на наздравици.
Едно от основните изисквания за тоста е той да е остроумен,
но в никакъв случай и дълъг. Когато вдигате наздравица, не
забравяйте никога, че сътрапезниците ви наоколо стоят с
пълни чаши, тръпнейки от желание да ги пресушат час поскоро. Освен оригинален и кратък тостът не бива да завършва
в никакъв случай с подканата да се пие до дъното чашата.
Човекът, който е имал смелостта да вдигне наздравица, не
бива да ограничава свободата на който и да било от
сътрапезниците си, тъй като демократичният подход позволява
на всеки да пие толкова, колкото душата му иска.
Ако краткостта е сестра на добре премерения тост, то
баналността е най- голямата напаст за участниците в
празничния гуляй. В този случай една от най- досадните
покани е да пие за прекрасните дами. Най- често подобна
нелепица е неотменна част от репертоара на някои кавалери,
които използват подобен подход, за да привлекат към себе си
вниманието на красавиците на масата. Така те допускат наймалко един гаф, тъй като е глупаво да очакват като женско
алаверди
тост
за
прекрасните
кавалери.
И все пак, когато се вдига наздравица за дамите, тя може да
е не само кратка, но и много оригинална. Едно от
задължителните правила при вдигането на тост е да не
настоявате от съседа по маса да държи и той на всяка цена
реч. Подобна покана издава най- малко липсата на такт. В
крайна сметка, ако човек не е готов да вдигне тост, той или
ще каже някаква баналност или пък, ако е обърнал повече

чашки, ще измучи нещо нечленоразделно. Не забравяйте освен
това, че колкото по- голям е броят на мераклиите за вдигане
на тост, толкова по- трудно ще върви пиенето. Всяка
наздравица изисква от компанията да застине на място с
пълна чаша в ръка и да слуша умно. А това – съгласете се си
е чиста загуба на време.

Тост за мъжете
Да пием за това моят приятел да има винаги толкова здраве и
щастие,
колкото
му
пожелава
неговата
майка!
Нека винаги да има толкова пари, колкото му пожелава
Неговата жена!
Нека всяка вечер да се прибира у дома!
Но ако някога не се прибире, нека му пожелаем да не му се е
случило това, което би си помислила майка му, а да му се е
случило това, което би си помислила неговата жена!
Тост за жените
До кога пият жените математички?
- до безкрайност.
До кога пият жените химички?
- до загуба на реакция.
До кога пият жените медички?
- до загуба на пулс.
Да пием за жените физички, които пият до загуба на
съпротивление!
Тост за душата
Душата има нужда от ягоди със шампанско, организмът - от
водка!
Тост за желанията и възможностите
Имам желание да си купя къща, но нямам възможност
Имам възможност да си купя коза, но нямам желание

!
!

Да пием за това винаги нашите възможности да се покриват с
нашите желания !!!
Грузинска класика
Бялата, жълтата и червената роза решили да се отдадат на
морето и поели дългият път към него….По пътя ожаднели и се
спрели до едно изворче, но за да им даде вода то поискало
листенце от всяка….Червената веднага дала и пила вода,

жълтата и бялата не дали…..На следващото изворче червената
пак дала, бялата пак не дала, жълтата този път дала и пила
вода….И така докато стигнали – червената навсякъде давала,
бялата никъде не давала, а жълтата ту давала ту не
давала…..И морето им казало : Теб червена розо не мога да
приема защото цялата си се раздала и си останала една гола
пръчка……Теб бяла розо също няма да приема защото ти от
вярност към мен си изсъхнала цялата…..А теб жълта розо ще
взема на драго сърце…….и наздравицата е: Да пием за жените
които знаят кога….на кого…как…..колко….защо…и какво!
Тост за глупавите мъже
Мъж намира в съпружеското ложе 'конкурент' и разгневено
пита съпругата си:
-Какво правите тук?
-Видя ли, - обръща се тя към любовника си - казах ти, че
мъжът ми е глупав.
Така че да пием за това мъжете да не задават глупави
въпроси на жените си.
Тост за рибаря и за морковите
Всеки рибар мечтае да види в мрежата си Златната рибка;
всяка девойка мечтае да види Принца от мечтите си;
всеки младеж мечтае да види в леглото си най-прекрасната
девойка
на
света.
Да
пием
за
морковите!
Те
подобряват
зрението!
________________________________________
Защото животът е повече от храната и тялото - от облеклото
(Лука 12:23)
Един великолепен тост
50 годишнина...масата подредена тържествено, свещите
запалени, старите приятели заели местата си. Рожденничката
от единия край на масата, любимия от другия. ( разликата в
год е )) Идва момента на тоста. Съпругът става вдига
чаша: определено в полза ма мъжа
- Аз не пия за твоите 50 г, когато си студена като
таратор....не пия и за твоите 40 г когато беше още силна
като добър гръцки коняк....не пия и за твоите 30 г , когато
беше буйна и се пенеше като френско шампанско.....пия за
твоите 20 г , когато те взех и беше като хубава сочна
праскова!!!
))))))) APPLAUS

Рожденничката се усмихва мило на мъжа си и вдига чаша:
- Аз не пия за моите 20 г , когато ме взе и верно, че бях
хубава и сочна праскова, но ти ме взе нагризана....не пия и
за моите 30 г , когато бях буйна и искрях като френско
шампанско, но ти обираше само пяната....не пия и за моите
40 г , когато бях силна като гръцки коняк та трябваше да го
пиете двама....пия за моите 50 г , когато съм студена като
таратор, който ти би изкусал с огромно удоволствие стига да
имаше с какво.....но има добри пиячи, за които студения
таратор е най – доброто мезе!!! ))))
Да пием за добрите пиячи!!! )))
Тост за птичката
" живяла някога горда птичка. и казала веднъж тя: - "лично
аз ще полетя и ще долетя до самото слънце... " полетяла,
долетяла, слънцето изгорило крилата й и тя паднала мъртва
на земята.
Да пием за това: никой да не се дели от колектива!"
Твърде интелектуален тост
Животът се състои от труд и удоволствия. Най-висша форма
на труд е науката. Най-висше удоволствие - жената. Човек се
старае да разпределя времето си между двете. Всяка от тях
обаче изисква цялото време. Тогава?
Да пием за онези които знаят как да го правят.
Тост за съветската власт
Живял някога един цар. Имал той прекрасна дъщеря. Веднъж,
както се къпела в реката си изпуснала пръстена във водата.
Тук пръстен, там пръстен - нямя го. Посърнала тя и баща и
издал заповед - който намери пръстена на дъщеря ми ще я
вземе за жена ще получи в добавка половината царство (с
платено ДДС - това е от мене). Ако не успее - ще му бъде
отрязана главата. Дошъл един юнак. Левент и половина.
Красавец и три четвърти. Скочил в реката. Търсил. търсил,
не намерил пръстена. Отрязали му главата. (Тук се спира за
кратък разбор на международната обстановка и найвече да се
отпие по глътка, след което се продължава) Дошъл втори. Още
по-левент, още по-хубавец. Скочил във реката. Търсил,
търсил, нищо не намерил. Отрязали му главата. (Пак почивка)
Тогава дошъл трети. Несравним. Скочил във водата... Нищо не
намерил. Отрязали му главата. (Почивка. Изобщо с почивките
се продължава докато се вдигне достатъчно кръвното на
компанията) И тогава дошъл... Отрязали му главата. (Тук

вече нама почивка) И тогава... И тогава дошла съветската
власт.
Да пием за съветската власт, която прекрати всичките тези
безобразия!
Тост за мъдреците
Имало едно време един момък. Левент и половина, красавец
и... знаете колко. Само дето бил мого беден. Дошло време да
се жени, а той няма овен (баран - нали пусто там трябва да
занесе овена като дар, че без него нема да му дадат
момата). Посърнал той (виж принцесата от предния тост).
Какво да прави? Отишъл при съседа си и му се примолил:
Съседе, помогни моля те. Услужи ми с един баран. Искам да
се оженя а нямам нито един. Съседът - мъдър и добър човек
се почесал по кратуната, па рекал: Слушай сега, баран не
мога да ти дам, щото нямам, обаче мога да ти дам един
съвет. Ще отидеш при Мимино. Познаваш ли го Мимино? От
съседното село? А така. Той има. Отиди при него и му кажи
че аз те пращам. Ще ти даде. Отива нашия При Мимино от
съседното село и: Мимино, скъпи, праща ме моя съсед да ми
услужиш с един баран. Ще се женя, а аз нямам. Почесал се
Мимино по кратуната па рекъл: Абе аз баран не мога да ти
дам щото нямам. Ама ще ти дам един съвет. Отиди при Гуладзе
от съседното село. Той ми е пръв приятел. Ще ти даде, той
има. Отива нашия при Гуладзе и почва всичко отначало...
(Гуладзе естествено няма баран но му дава един съвет - да
иде при Мингеля. Мингеля му дава съвет да иде Дунашвили...
и така докато отново кръвното на компанията е качено на
нужното ниво) ... Отишъл тогава нашия момък при... А тои се
погладил по брадата, почесал по главата, па рекал: Не мога
да ти дам баран. Нямам. Но мога да ти дам един съвет... Не
издържал нашия и се развикал: -Не хочу я советов! Мне баран
нужен. Тiь понимаеш? БАРАН! -Что тiь говориш молодой
человек? - отговаря стареца - Тiь слiьшиш себе? Мiь страна
советов дорогой мой, не страна баранов!
Да пием за мъдреците от чиито съвети понякога се нуждаем.
От радост и от мъка
Приятели! Нека имаме повече поводи, за които да пием, и помалко - от които да искаме да се напием!

Добро и зло
В незапомнени времена на земята живели зъл демон и ангел.
Демонът харесвал една добричка фея, а ангелът - някаква
бясна проклетница.
Двойките се задомили. Само след година ангелът се превърнал
в зъл демон, а демонът станал ангел. Затова, приятели, да
пием за жените, които от всеки дявол могат да направят бог!

Глупавото животно
Скъпи дами! Искам да ви пожелая да имате четири животни:
- норка на раменете
- "Ягуар" в гаража
- лъв в постелята
- тапир, който да спонсорира всичко това!

Един и всички
Има момичета, в които никой не е влюбен, но които са
обичани от всички. А има и момичета, в които всички са
влюбени, но никой не ги обича.
Щастлива е тази жена, която всички обичат, но в която е
влюбен само един!
Да пресушим чашите си за щастливите жени!

Нашето е най-добро!
Мъж и жена отишли на приема, който фирмата на мъжа
организирала всяка година. Той й показва познатите си:
- Това е сър Джонатан, това е съпругата му, а това любовницата му. Това е сър Джеймс, това е съпругата му, а
това - любовницата му… А ей тази, русата - е моята
любовница…
- Нашата е най-хубава! - гордо отбелязала жена му.
Затова да пием за нашата!

Истинско щастие
Един мъдър старец казал следното:
- Ако искаш да бъдеш щастлив за един ден - отиди и се
напий. Ако искаш да си щастлив една седмица - разболей се и
си почини както трябва. Ако искаш да си щастлив един месец
- ожени се. Ако искаш да си щастлив една година - намери си
любовница. Но ако искаш да си щастлив цял живот - бъди
здрав!
Да се чукнем за най-истинското щастие на всички присъстващи
- здравето!

Нелека орис
По морето плава лодка. На кърмата седи чукча. Скръстил ръце
на гърдите си, той важно-важно пуши лулата си.
Жената му е на веслата, гребе срещу вятъра и вече е капнала
от умора.
- Добре й е на нея - мисли си чукчата. - Гребе ли си,
гребе... А аз трябва да мисля как да живеем по-нататък.
Да пием за мъжете - животът им никак не е лесен!!!

Четири полезни изкопаеми
Каубоите казват така:
- Истинският мъж трябва да има "сребро" в слепоочията си,
"злато" в джобовете си, "елмаз" в очите и "стомана" в
дънките.
Да пием за истинските мъже!

По-добре отказ
На смъртното си легло един стар ерген завещал парите си на
трите жени, които навремето му отказали да се омъжат за
него.
Обяснил постъпката си така:
- Задължен съм им за спокойния щастлив живот!
Да пресушим чашите си за мъжете, които се чувстват
благодарни на жените за всичко онова, което те не са им
направили!!!

Ако успея да го кажа...
Да пием за женското снизхождение към мъжките недостатъци!
Нека то поне малко да се приближава към степента на мъжкото
възхищение от женските достойнства!

Смисълът на живота
Колкото повече търсим смисъла на живота, толкова по-малко
го откриваме в живота си. И обратното. Като отхвърляме
мисълта за смисъла на живота, изпълваме живота си с дълбок
смисъл.
Затова да пием за живота!

Силата на света
Да пием за най-красивите, умните, обаятелните и чаровните,
иначе казано, за прекрасния пол, украсяващ тази планета или накратко за нас, мъжете!

Дамите и дипломатите
Когато един дипломат каже "да", има предвид "може би".
Когато каже "може би", има предвид "не". Когато каже "не",
значи не е никакъв дипломат.
Ако една жена каже "не", има предвид "може би". Ако каже
"може би", има предвид "да"… А ако каже "да", не е никаква
дама.
Да пием за дамите, които знаят как да отговарят!

Златната среда
Когато мъжът е обичан от други жени, съпругата му не знае
покой. Но ако мъжът й не е обичан от другите жени, тя се
чувства нещастна.
Да пием за щастливите жени!

Ускорение на злоупотребата
Един мъдър човек е казал:
- Нищо не съкращава живота така, както разстоянието между
тостовете!
Да пием за това, да живеем колкото се може по-дълго!

Повече пари
Нека пием за това, децата ни да имат богати родители, а
родителите ни - богати деца!

По въздуха е недостатъчно...
Млад човек се обръща към
- Какво ще си помислите,
- Че сте мързелив човек,
Да пием за мъжете, които

красива непозната.
ако ви изпратя въздушна целувка?
неспособен на нищо повече.
не се боят от никаква работа!

До коленете
Къпят се в обществената баня трима мъже - политик,
собственик на пивоварна и шофьор на камион. И на тримата са
им до коленете...
При политика - езикът.
При собственика на пивоварна - шкембето.
При шофьора на камион - ръцете.
Да вдигнем чаши за онези мъже, които имат нещо пооригинално!

Умей да говориш!
Когато главата ти е задръстена с умни мисли, но не можеш да
измислиш какъв тост да кажеш, не се отчайвай - навярно
просто си глупак!
Да пием за мъдреците, чиито глави са задръстени от весели
глупости!!!

Каубоите казват така: - Истинският мъж трябва да има сребро в слепоочията си, злато в
джобовете си, елмаз в очите и стомана в дънките! Да пием за истинските мъже!
Вечер. Лунна светлина. Парк, природа, пейка… На пейката - той и тя.
Друга вечер. Парк, природа, пейка… На пейката - той, но друга тя.
Следваща вечер. Парк, природа, пейка… На пейката - същият той, нова тя.
Още по-следваща вечер…
Но това е дълга история.
Нека пием за постоянството на мъжете и непостоянството на жените!
На въпроса “Какви жени предпочитате - блондинки или брюнетки?” истинският мъж
трябва да отговори: “Да!” Да пием за истинските мъже!
Да пием за хубавите хора - все пак останахме толкова малко!
Драги приятели, предлагам да пием за нас, защото в такъв състав и с такова
удоволствие никой няма да пие!

