
А НЕ, БЕ 
ДЯВОЛЪТ СЪБЛИЧА „ПРАДА” 

Тя най-обича след модата да тича! 

Източници мъжки разкриват достоверно,  

че тя се съблича изключително модерно!... 

 

ДАМА-ТРЕПАЧ 

За да я впечатли, той предложи даже 

 МОРЕНИТЕ да й покаже! 

Тя отказа с аргумента – без да се увлича –  

че вафли по принцип не обича! 

 

ДЯДОВА ГОРДОСТ 

Дядо вади, но не ряпа  

и му се носи славата  

за радост на бабата! 

 

СЕБЕПОЗНАНИЕ 

Той разбра, че за нищо не става 

и оттогава се уважава! 

 

БЕДСТВИЕ 

Пламна искра между тях! 

Последва пожар, който изпепели  



имущество и мечти!... 

 

КОМПРОМИС 

Слабост са й мъже брадати,  

пък нищо, че са и богати! 

 

БЕЗКОМПРОМИСНОСТ 

Той е сериозен, със строги нрави,  

които не позволяват  

и на лигавицата му да се лигави! 

 

СУРВА, СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА! 

Ракия и сланина  

догодина, до амина! 

 

РАЗМИСЛИ В МОЛА 

Култура без жени не може,  

но жени без култура – пази Боже! 

 

ПИТАНЕ 

Бивша девица е настояща светица! 

Къде тук е вица? 

 

НОВОГОДИШНИ ХОРМОНИ 

Дядо Йоцо гледа,  

изпаднал в захлас,  

иде ли баба Мраз! 



ПО СЪЩЕСТВО 

За характеристиката на една жена стига  

да се каже, че от нея  

на мъжете не им се повдига! 

 

НАТРЕНИРАНОСТ 

Невъзможно е, дето се вика,  

жена да получи  

мускулна треска на езика! 

 

ПИТАНЕ НА В-К КУЛТУРА 

През XXI век  

какъв вестник използва в тоалетната  

културният човек?  

 

ОБСЕБВАНЕ 

На модата той е камбаната:  

Във всичко долавя долчето и габаната! 

 

ИДЕНТИЧНОСТ 

За традициите той води борба:  

Любимата му френска манджа  

е шкембе-чорба! 

 

ТАЙНАТА НА ЗАПАЗЕНОСТТА 

Това е толкоз просто  

и за повечето дами лесно постижимо:  



Някои жени не се променят,  

защото грозните стареят незабележимо! 

 

ПРИОРИТЕТ 

На русата стръвница приоритета пръв  

е да си намери платежоспособна стръв! 

 

БУДНИ ГРАЖДАНИ 

Българските мъже не са заспали и мудни,  

защото простатата държи ги будни! 

 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НА ДАМИТЕ 

Той перфектно изчуква и професионално изпръсква! 

Работи неуморно и е точен като швейцарски часовник,  

но е тенекеджия и бояджия, а не печен любовник! 

 

ЗООЛОГИЯ 

Този изказ може слуха ви да дращи,  

но е факт, че гащат петел  

си пада по кокошки без гащи! 

 

ТЪЙ РЕЧЕ КЪДРИНКА 

Мъже, ако обичате тясното и теснолинейките,  

ще бъда на линия зад блока, на пейките! 

 

ДАМСКО ОБЕЩАНИЕ 

Мъже, да сме наясно:  



В любовната игра ще ви хвана натясно! 

 

РОДНА КАРТИНКА 

Въпросът ми е към всички вас: 

Защо политическите процеси у нас  

са политически театри,  

които се анализират от психиатри? 

 

ПРЕДПРАЗНИЧНО 

Избора му не е лек: 

Да подари на жена си Q10 или Qтек! 

 

ГРИЖА ЗА ХОРАТА 

Грижата прави хората по-силни! 

Затова управляващите всичко от себе си дават,  

за да могат грижи да ни създават!... 

 

КАЛТАК 

Той предлага уникални идеи както му падне  

с надеждата от „уникални” „уни” да отпадне! 

 

НЕСПОЛУЧЛИВО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

Както го замислиха не стана: 

Разгониха му фамилията,  

но името му остана! 

 

 



ПОХОТЛИВИ МИРОТВОРЦИ 

Показват всички анкети, 

че мъжете търсят  дами с бомби,  

но без крилати ракети! 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЛЕЗЛИЯ В ТОАЛЕТНАТА 

Към всяка ситуация той подхожда вещо  

затова от него ще излезе нещо! 

 

КОМИКСОВИ ИСТОРИИ 

1. 

Не само през март 

Жената-котка търси мъж-котарак  

с целогодишен мерак! 

2. 

Из тъмния лабиринт на нагона 

Мушица с разгонена душица  

мечтае Спайдърмен да е нейн супермен! 

3. 

Прилепкава история 

Тя към Човека-прилеп се прилепи  

и сега се опитва с инстантно лепило  

връзката си да закрепи! 

 

ИНФО ЗА ИНФОРМБЮРО 

Тоталитарно информационно общество! 

Възможно ли е по същество? 



Да, при следната констатация: 

Липсата на информация също е информация! 

 

МЪГЛА 

С дъното нагоре  

и утайката отгоре  

сме хванати натясно  

и никак не е ясно  

как криво-ляво  

ще го докараме до право-дясно! 

 

АЗ И УСПЕХА 

Успеха ми е в кърпа вързан,  

затова бял свят не вижда,  

а и че е вързан се обижда! 

 

СОЦИАЛНА ГРАМАТИКА 

Съгласните у нас стават гласни! 

Гласните с това не са съгласни! 

 

ДИШАНЕ 

След фитнес дишам като телефонен маниак! 

След телефонен секс дишам като фитнес глупак!... 

И после – пак и пак!... 

 

ВСИЧКО Е ОТНОСИТЕЛНО 

Становище на топлофикационната номенклатура: 



За замразените зеленчуци  

температурата на фризера  

е стайна температура! 

 

МАЧОВСКИ ПРИЗИВ 

Дами, ако си падате  

по салам деликатесен,  

достъпът до мен е лесен! 

 

САМОХВАЛКО 

Дами, вгледайте се в мен –  

не само косата ми е пълна с обем! 

 

ИЗВИСЯВАНЕ 

Мислите му са обемни –  

пълни с въздух и неземни! 

 

ЕВРИКА 

Откритието на Босаков: 

Пиковият сезон се оказа аков! 

 

ЧИСТО (ФРЕНСКО) НАЧАЛО 

Започнах начисто! 

В Ница! 

С мръсница!... 

 

 



ВЗИСКАТЕЛНОСТ 

Дама-топмодел търси печен топчия,  

който да е доказан любовчия! 

 

НЮАНСИРАНОСТ 

Това на офталмолога е мнение: 

Всички мъже не са еднакви,  

ако жената е с добро зрение! 

 

ЗА БАЛАНС 

Управляващите стъжниха живота ни,  

затова взеха мерки спешни  

и направиха заплатите ни смешни! 

 

КАНИБАЛСКО ТЕРЗАНИЕ 

Печи го, вари го  

той гледа сурово  

и така ястието  

не може да стане готово! 

 

ИЗХОД 

Ако сте влезли през изхода  

– а това напоследък е мода –  

знайте, че изхода е през входа! 

 

ПРИЗИВ 

Много, много да не говорим,  



а да превърнем корупцията  

от проблем, с който се борим  

– засега без покритие –  

в ресурс за развитие! 

 

БУНТ НА ДЪЛГО ЖЕНЕНИЯ МЪЖ 

Писна ми да ми е все тая! 

Вече искам и оная!... 

 

ОТГОВОРЕН ПОЛИТИК 

Винаги е нащрек да не изпусне  

момента, в който да се изпусне! 

И за да няма скрито-покрито  

– все пак бил е в странство –  

изпускането става в публичното пространство!... 

 

НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ 

Думите и мисълта трябва да са свързани  

като миш и маш, като сърп и чук,  

като ляво и дясно,  

за да сме с изказа наясно! 
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