
СТОЙ, ТА ГЛЕДАЙ 
 

ПЕЧЕН СТАР ОБЩЕСТВЕНИК 

Дойде да го вземе оная с косата,  

а той я прати зад блока,  

да окоси тревата  

за да предпази от кърлежи децата! 

 

МЪЖКО ГОСТОПРИЕМСТВО 

От вратата за краката,  

оттам – на кревата  

или пък я мята  

направо на земята! 

 

РАБОТОХОЛИЧКА 

Жена ми е много работна! 

Работи без почивка! Денонощно! 

Но не се уморява, милата,  

а да ме работи продължава мощно!... 

 

РЕАЛНОСТТА Е КРАСИВА И БЕЗ АЛКОХОЛ 

Красивите жени мъжете стимулират  

поръчките на водка да спират  

и само безалкохолно да консумират! 

 



ПРОФЕСИОНАЛИСТКА 

Мъжете хвалят я без спирка,  

защото няма мъж,  

който да не играе по нейната свирка! 

 

ЕТАПИ 

Идеята се ражда,  

изгражда и изражда! 

 

МОТИВАЦИЯ 

Властимащ ожълтява пейзажа  

и от властта не си отива,  

защото жълтото му отива! 

 

БЕЗ ЦЕНЗУРА 

Това характерно е за знание всяко: 

На студентките преди изпит  

дупе да им е яко! 

 

ПРИЧИНА 

Тя с мъжа си е дупе и гащи,  

но флиртува ли с мъже  

е винаги  без гащи! 

Затова не може той да я сгащи!... 

 

ОТНЕСЕНИ ОТ ПАЧКИТЕ 

Тя – с розова балетна пачка. 



Той – със зелена парична пачка. 

Пачка пачка привлече  

и времето в безвремие завлече! 

 

КАУЗА ПЕРДУТА 

Към кампанията „България без пърхут”  

го поканих да се присъедини. 

„Нима искаш да нямаме Народно събрание!” –  

той се удиви. 

 

ИСТИНАТА НИ ПРАВИ СВОБОДНИ 

Казах на шефа си какво наистина мисля за него  

и се почувствах свободен, в това съм убеден,  

защото още същия ден   

бях от работа освободен!... 

 

ОБЕЩАНИЕ НА КОМПАНИЯТА, ОРГАНИЗИРАЩА КАМПАНИЯТА 

Всички средства в кампанията събрани,  

ще бъдат от компанията обрани! 

 

ТОЙ И НИЕ 

Като дерматолог той препоръчва тоалетна хартия еди каква си! 

Като глупаци ние му вярваме – баси! 

 

ШЕВ И КРОЙКА 

Широко скроена дама  

търси шивач да я шие за двама! 



ГРУПИРАНЕ ПО ИНТЕРЕСИ 

Той свири на обой  

и практикува  паркур! 

От жена си яде бой,  

а за чуждите невести е Амур!... 

 

МЯРА 

Добрият тон за една дама  

са подаръци хиляда килограма! 

 

ГЕРОИЧНО 

Легни, легни, юнак балкански,  

изправената стойка ти вреди  

и в съня си под юргана 

ти българите поведи! 

 

ЩЕДРОСТ 

На сватбата всяка мома  

получи куркума –  

дар от кума! 

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

Аз съм от тия,  

дето се чудят на ония,  

които спорят с притежатели  

на черен пояс по простотия! 

 



ФЕРМЕРСКА 

Обременени юнаци – бол. 

Бременни юници – кът. 

Затова нещата не вървят! 

 

НЕСТАБИЛНА ВРЪЗКА 

По време на любовната игра  

връзката му с Петра  

беше двайсет сантиметра! 

След любовната игра 

Петра стана досадна  

и връзката им се разпадна! 

 

ПРИЧИНА 

Пари при пари отиват! 

Затова ката ден  

тя не идва при мен,  

а и аз не смея  

да отида при нея!... 

 

У НАС 

Управленски тенденции се наблюдават: 

Задници напредък олицетворяват! 

 

НАМРЪЩЕНОСТТА КАТО ПОКАЗАТЕЛ 

Една жена, ако не е засмяна,  

значи е за смяна! 



ЗАКОНИ НА КРАСОТАТА 

Отворените дамски крака  

предотвратяват драмата,  

защото отварят най-добре дамата! 

 

ЦИЦОМАНИЯ 

Разговарям ли с дама едрогърда  

на дамата не й мърда  

след разговора да се хвана  

не за думите на тази дама,  

а ща не ща –  

за две други неща! 

 

ХЕТЕРОСЕКСУАЛНО ОТКРОВЕНИЕ 

С нея тя не знае какво да прави! 

Вероятно ще потиска своето его… 

Но определено знае какво ще прави с него!... 

 

НАДАРЕНОСТ 

Генчо Жребеца – 100 конски сили! 

Затова много дами са се навили  

да изпробват йощ и йощ  

неговата конска мощ!... 

 

ПРЕДВИДЛИВ ПОЛИТИК 

Той е с мръсни ръце,  

но не си го взима присърце! 



Ръцете си не мие  

и че е модерен Пилат Понтийски  

не иска и да крие!... 

 

ТЯ И РИМАТА 

Тя на мъжете не връзва кусур,  

ако те с голям са … 

За римата повтарям неведнъж и дваж –  

ако те са със голям  кураж!... 

 

РУС ОТГОВОР 

– Куросава? 

– Става, става… 

 

АРГУМЕНТ 

Цицерон, Цицерон,  

какво разбираш ти  

от цици-биберон! 

 

ТВЪРДА ГЛАВА 

Да се чука не с яйца, а с жени –  

този негов навик  

и Великден не можа да промени! 

 

ЖИТЕЙСКИ ОПИТ 

Ако си зелен и обвързан,  

хомота ти е в кърпа вързан! 



Ако си зрял и необвързан  

към самотата  си забързан!... 

 

НЕПРИДИРЧИВОСТ 

Тя търси длъжност синекурна,  

но – от нея да мине –  

може и без „сине”! 

 

ПРОПАДАНЕ 

Когато той е с дама красива  

не знае какво му става! 

Но дамата прекрасно знае,  

щом в захлас му се отдава!... 

 

„НЕ” НА КЛАУСТРОФОБИЯТА 

Дами, да сме наясно: 

Пенисът ми не го е страх  

от пространство тясно! 

 

МЪЖКО ОТКРОВЕНИЕ 

Търся добре заплатена работа,  

за да мога да храня НАДЕЖДА! 

Това на мисъл ме навежда,  

че за ВЯРА и ЛЮБОВ  

все още аз не съм готов!... 

 

 



ПЪЛЗЯЩ ЕМПИРИЗЪМ 

Не вярва той в любов от пръв поглед! 

Фен е на детайлно опипване  

и изчерпателно опитване!... 

 

БАРТЕР ПО ИТАЛИАНСКИ В СОФИЙСКИЯ КВАРТАЛ „КРАСНО СЕЛО” 

Тя към него: Сваляй бързо панталони! 

После ще получиш канелони!... 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

Мъж прави обосновано предположение,  

че всяка заговорена от него жена  

скоро ще е в легнало положение! 

 

ЛЮБИТЕЛ НА ЯБЪЛКИ 

Гледа той Златна от кръста нагоре,  

с очи опипва блузката й модна  

и установява, че е ЗЛАТНА ПРЕВЪЗХОДНА! 

 

ПИРОН В ОБУВКАТА 

Може, където трябва, да ме наковладите,  

но аз пак ще кажа,  

че у нас всичко е фасадно, освен фасадите! 

 

МЪЖКА ПОЗИЦИЯ 

Дами, гледната ми точка  

е вашата G-точка! 



Тази моя позиция  

зависи от вашата амбиция! 

За справки и доказателство мощно:  

ЕЖЕДЕНОНОЩНО!... 

 

ДАМСКА ОФЕРТА 

Тя крепи и обгрижва  

достойнството на властимащи,  

под внимание взимащи  

желанието й за устно споразумение,  

да покажа своето умение! 

В замяна се надява,  

но на какво не уточнява!... 

 

СВОБОДА 

От години мълчаливо търпя  

болка в област деликатна. 

Днес радостта ми е стократна,  

защото в контекста на свободната култура  

гръмогласно мога да кажа,  

че боли ме … 

Тук за рима и за граждански права  

ще добавя, че боли ме глава! 

 

ПРИНУДА 

Ако не пише, лошо му се пише! 

Затова, макар и лошо, пише!... 



ДЕХИДРАТАЦИЯ 

Враговете ми ме плюят  

и въобще не проумяват,  

че така се те обезводняват! 

 

ЕСТЕТ 

Той не се свени  

вътрешната красота на жените да цени! 

Затова без страх  

влиза в тях!  

Навътре и навътре,  

за да опознае ги отвътре!... 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ОБЕМ 

На мъжете действа тя  

като балсам за коса! 

Аналогията е, според мен,  

че на мъжката им гордост придава обем!... 

 

ВНИМАНИЕ 

Не вярвайте на мъж, който твърди,  

че не харесва жена,  

която меси тесто със гърди! 

 

ИЗРАЗ-ТРЕПАЧ 

В Езоповата култура: 

Да ми ядеш … вафлата „МУРА”! 



ЛЮБОВ И ОМРАЗА 

Любов от пръв поглед ги събра,  

но после гледката се развали  

и омраза от десето гледане ги раздели! 

 

НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

Ако с „патриотизъм”  

навсякъде и във всичко я караш,  

ще се получи нещо  

като дижонска горчица върху торта „Гараш”! 

 

БОМБОУБЕЖИЩЕ 

При жена едрогърда  

мъжът през глава хуква      

в деколтето й да се намърда! 

 

ДЕБЕЛО И СТРОЙНО 

Той е дебел, държи се дебелашки,  

но е обкръжен от стройни дами по прашки,  

които дебелия му портфейл „масажират” юнашки! 

 

ЛЮБОВ С ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ 

Дами, „стрелката” ми е малка,  

но е идеална близалка! 

А и за награда  

часове ще ви дари с наслада! 



Голямата „стрелка”                                                                                                                                         

– според мнения от жени чути –                                                                                                              

отброява само минути!... 

 

КЪМ ТРИЙСЕТГОДИШНИТЕ ДАМИ 

Ако искате да изглеждате на двайсет,  

хич не се двоумете,  

а три пъти седмично с мен  

буен секс правете! 

 

ПРОМОЦИЯ 

Тя дава от себе си the best! 

Един час секс на цената на шест!... 

 

ЕКШЪН ПОГОВОРКА 

Клинт Клинт избива! 

Но само ако Истууд си го бива!... 

 

ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ 

Дългите дамски крака  

махат всяка мъжка глава! 

Добре че мъжете имат и долна такава                                                                                                     

– вторична –                                                                                                                                             

заредена с мисъл монотематична! 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Те са политици и разумни прагматици! 



От клоните на Разума избрали са един  

и на гроздове висят на него до един! 

И какво им казва този клон:  

Че е по-добре да си глава на муха,  

отколкото задник на слон!... 

 

БЛЯН 

Мечтата на Аманда: 

Да я посети не Тимур,  

а Амур и неговата команда! 

 

МЕЖДУ БЛОНДИНКИ 

– Муцка, шумери или шумкари е правилно да се казва? 

– Виж Vogue какво показва… 

 

ЕТНИЧЕСКО КИСЕЛО МЛЯКО 

Родопея – за всички българи! 

Цигани, арменци и евреи,  

давайте други идеи! 

 

BE PREPARED 

Когато жената е гладна  

и наденица й се яде  

мъжът трябва да знае  

какво да й даде! 

 

 



3 в 1 

Печена три пъти по-дълго  

търси мъж с три пъти по-дълъг! 

И обявата, за да не се размъти –  

за справки: до три пъти!... 

 

ЗАРЯД 

Тя е сексбомба! 

Изглежда приветлива,  

но е по дефиниция избухлива!... 

 

ДЯВОЛЪТ Е В ДЕТАЙЛИТЕ 

Те са родени в един ден,  

но единият е Роден,  

а другият – само роден! 

 

СПОР 

От Пушкин до Плюшкин  

е само едно „л”! –  

казало лайното,  

спорейки с говното. 

 

ПОДУШВАТ, ЧЕ СА ОТ ЕДНА ПОРОДА 

Собственик на летливи молекули  

на неприятни миризми  

привлича корпоративните акули  

за политически игри! 



ИНФО САМО ЗА МЪЖЕ 

Млада и сръчна жонглира с топки  

и прехвърля топките  

в полето на кокотките! 

 

ГАТАНКА 

Тя притежава две неща,  

които влудяват мъжете. 

Кои са тези неща вие отгатнете. 

А на тези, които да мислят ги мързи,  

ще припомня, че жената пред мъжа 

е винаги с едни гърди!... 

 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 

На прощъпулник съм се хванал за главата! 

Значи още оттогава  

знаел съм каква ще е хавата!... 

 

ОБЕЩАНИЕ 

Дами, всичко от себе си ще дам,  

за да загреете в леглото  

по-бързо от лъжичката на наркоман! 

 

ШИРОКО ОТВОРЕНА ЖЕНА 

Тя за мъже широко отваря си вратата! 

А ако мъжете са платежоспособни,  

отваря си широко и … 



Тук, за да има рима, ще направя вметка,  

отваря си и банковата сметка! 

 

ПРИЧИНИ 

Не му е широко около врата. 

Това, едно на ръка. 

Жена му непрекъснато е със затворени крака. 

Шефът му в лъжи го хвана натясно. 

Затова страда от клаустрофобия,  

ако не ви е още ясно! 

 

МЪЖКА МЕЧТА, ИНСПИРИРАНА ОТ ВЕЛИКДЕН 

Жена му да му боядиса яйцата,  

а той – без да сгази лука –  

целогодишно със съседката да се чука! 

 

ГРАМАТИКА 

Оксиморон стопроцентов е това –  

възвишени мисли в долната мъжка глава! 
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