
ДА, БЕ, ДА 
 

УЖАСНО ОБЯСНЕНИЕ 

Жени, ако сте ужасно красиви,  

не се чудете  

защо ужасявате мъжете! 

 

МЪЖКА ТАКТИКА 

След като на сърцето й легна,  

към други части на тялото се протегна! 

 

ПОДЧИНЕНИЕ 

Тоталитарната идеология за кратко време  

постави много хора на колене! 

С насилие и самоволно. 

Религията прави това от векове!... 

С любов и доброволно. 

 

СИЛАТА НА МЕЧТИТЕ 

Мечтата ми злободневието парализира  

и така пречи на действителността  

да се реализира!  

 

 



НЕОСЪЩЕСТВЕН ФЛИРТ 

Тя – „релефна” като талпа. 

Той – готов за два-три „залпа”. 

Но мустаците й оказаха се пречка  

и така получи се засечка! 

 

НЕОЧАКВАН КРАЙ 

Уж влязох само между дамски бедра,  

а потънах в бездънни недра! 

 

УСЛОВИЕ 

За да се получи здравословна сеч  

всеки гордиев възел  

се нуждае от дамоклев меч! 

 

СПАД В КАЧЕСТВОТО 

Дълго време най-добре се смях,  

но с ужас, че съм предпоследен днес видях! 

 

ОТНОСНО ОБЕМА 

„Рафаело” – повече от хиляди думи! 

Взимам повод от тази реклама,  

за да сравня графоманията на една красива дама  

с камион кутии от тези бонбони,  

въпреки че е невъзможно логореята й да се догони! 

 

 



ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО  

Тя съчетава в себе си  

носталгията по младостта  

с иновациите на старостта! 

 

ТЕНДЕНЦИЯ В ОБЩУВАНЕТО 

Общото настроение за да спазите,  

посрещайте клиента не с „Какво ще обичате?”,  

а с „Какво ще мразите?” 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕФРЕН (ПО ВАСКО КЕЦА) 

Всичко преминава под това небе,  

само болката от лявото не ще! 

 

НЕУСПЕШЕН ФЛИРТ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ 

Кацна тя на неговата мушка,  

но засече ловджийската му пушка! 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

Книгата е слаба, но това не е повод за драми,  

защото авторът компенсира слабостта 

 с наднормените си килограми! 

 

ИНЦИДЕНТ 

В амбицията си да ги догоня  

тичах след силните на деня! 

Но нищо не се получи от това,  



защото една нощ се сблъсках  

с бягащите от тях презглава!... 

 

УСКОРЯВАНЕ 

Тя не прави кариера с две голи ръце! 

За да не върви процеса вяло,  

тя кариера прави с апетитно голо тяло!... 

 

БИБЛЕЙСКА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ 

Ако жената ребром задава въпроси,  

значи сама да отговаря си проси! 

 

ПОБЕДА В ЗАГУБАТА 

Победи ме Амур  

но едва на втори тур! 

 

НЮАНСИ НА ПУНКТУАЦИЯТА 

Поставиха ме под въпрос! 

Но аз съм доволен,  

защото можеха без отсрочка  

да ме поставят и под точка! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Той има зад себе си колектив,  

но затова пък няма коректив! 

 

 



ТРАДИЦИЯ 

Южен поток. 

Турски поток. 

Балкански поток. 

Бежански поток. 

Помощ! Потоп! 

 

ГЛАД 

Ех, ако бюджетната постна пица  

беше налята апетитна цица! 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА СВАЛКА 

Тя е топ-модел, мечта-жена,  

топ-качество на топ-цена! 

Той – едър, силен мъж,  

доказал, че е борбен неведнъж,  

взе, че изкара си тапия  

за майстор първи клас-топчия! 

 

МИЛИТАРНА АМБИЦИЯ 

Тя е секс-бомба! 

Оръдие в собствените си ръце! 

Но желае силно, от сърце,  

желае искрено, горещо  

да стане и патрон на нещо!... 

 

 



ИНСПИРАЦИЯ 

Тя се вдъхновява от мъжката сръдня! 

Щом мъжът се разлюти,  

тя засвирва на лютня!... 

 

УДАВНИК ЗА БУЯ СЕ ХВАЩА 

Всяка вика „Алелуя!”  

види ли ми буя! 

 

ФОРМУЛА ЗА УСПЕХ 

Ако мъжът иска жената  

в леглото да го остави на мира,  

той трябва не да бърза,  

а въобще да не спира! 

 

ПРИЧИНА 

Заседнали сме в този гьол,  

защото в политиката  вместо нови лица,  

има стари задници бол! 

 

КОМАНДОС 

Уменията му са настъпателни и бойни: 

При флирт с жена  

намира в нея три пробойни! 

 

БЕЗПОЛЕЗНОСТ 

Угасна силата му мъжка! 



Сега е като лопата без дръжка! 

 

ПОЕТИЧНА ДУША 

Народните избраници  

му се римуват с измамници! 

 

ОСЪЗНАВАНЕ 

Боклукчиите стачкуват за по-красив боклук,  

а интелектуалците – с хъс необременен –  

за осемчасово мислене на ден! 

 

ПРЕДИ И СЛЕД 

Преди го възбуждаше бюста на Ленин,  

но днес без всякаква куртоазия  

бюста на Ленчето го завихря  

в еротична фантазия! 

 

ПРЕДИЗВЕСТЕНО 

Тя е малка, но с големи,  

а той – голям, но с малък! 

Краят на подобна връзка  

винаги е жалък!... 

 

ИЗГУБЕНИ В КОМУНИКАЦИЯТА 

Тя го прати за кимион,  

а той се върна с камион! 

 



МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА 

Той съпругата си в изневяра  

не може да сгащи,  

защото тя предвидливо  

ходи без гащи! 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СЪДЕБЕН КОНТРОЛ 

На 69-та позиция сме по корупция! 

Това е позиция, заредена с екзотика  

и плътно наситена откъм еротика!... 

 

КОМПЕНСАТОРЕН МЕХАНИЗЪМ 

Налице е равновесие във всички системи: 

Ако пенисът ти е малък,  

ще ти създава големи проблеми! 

 

КООРДИНАЦИЯ 

И по хоризонтала,  

и по вертикала,  

тя на секс се е отдала! 

 

ЯЙЦЕДЪРЖАТЕЛ 

Идеален държател за яйца 

 – това да не се чете от деца –  

са изящните дамски ръце,  

взели яйцата присърце! 



BG УСТОЙЧИВОСТ 

По много показатели  

България заема устойчива позиция в ЕС. 

Ако развием това становище,  

а не го разглеждаме сгънато,  

ще видим, че устойчиво сме на дъното!... 

 

ЛЮБОВ И ВРЕМЕ 

Любовта кара времето да лети! 

Но понякога влюбеният се пита  

дали времето не кара  

любовта да отлита!... 

 

АКСИОНОРМАТИВЕН ПОРЯДЪК 

Той спазва обществените норми,  

затова на публични места  

само с поглед масажира 

релефни дамски форми! 

 

ПРЕДПАЗЛИВОСТ НЕ Е ИЗЛИШНА 

Спре ли те КАТ  

не се прави на ербап,  

ако си ял пияни вишни  

или винен кебап! 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИМЕР 

Той за младите е правна икона,  



защото краде по време, място и начин, 

съобразени със закона! 

 

КОГАТО ФОНЪТ Е НАЙ-ОТПРЕД 

Защо червените линии  

на политиката на БСП не се виждат  

ще ви го обясни дори  и галфон! 

Причината е, че червените линии  

са доминирани от червения фон! 

 

В КРАК С МОДАТА 

Олигархичен стоп-нашийник  

да се дава на всеки политик,  

безплатно по списък, 

защото това  на гражданската мода 

е последния писък! 

 

МНЕНИЕ НА ВОДАЧ НА МПС 

Редно е нормалният мъж  

в своята ценностна мозайка  

да замени „легналия полицай”  

с красива легнала полицайка! 

 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧЕТМОТО 

Да докажа винаги съм готов,  

че неграмотните управляващи не могат  

да разчитат (на) народната любов! 



ВОПЪЛ 

Адаме, ако на мъжа мислиш доброто,  

вземи си обратно реброто! 

 

ИНФО ЗА МЪЖЕ 

Най-апетитни са яйцата  

– това на жена ми е теза – потопени в горчица и майонеза! 
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