
ХУМОР, СТАВАЩ ЗА СМЯХ 

 

ПОДАВКИ 

Той финансово подаде й ръка,  

тя с благодарност подаде му крака! 

 

ТИ ИЗБИРАШ 

Витаминозна бомба за зимата –  

кето пица  

или налята цица! 

 

ПАНИКА 

Краварката все още я няма! 

Какво се случва в левия ъгъл? 

Кой е собственик на кравата? 

Тук извода от разследването ще изпреваря  

и ще кажа, че виновен за всичко е краваря!... 

 

МИР НА ДУШАТА НА ВЕЛИМИР 

Културата е застрашена от период ледников  

щом масово се предпочита хляб пред Хлебников! 

 

МАСЛО, МАСЛАРОВА И ОЩЕ НЕЩО 

Това не е нашия ПРЕЗИДЕНТ! –  

заявиха твърдо Масларова и съпруга й Марин  

и си купиха МАРГАРИН! 



„ДА” НА „НЕ” 

Либерализма и консерватизма  

са двете лица на капитализма! 

Техния Ин и Ян! 

Затова сме толкова зян! 

Затова „не” на либерализма! 

„Не” и на консерватизма! 

„Да” на комунизма, „да” на тоталитаризма! 

Спирам дотук, защото докторът ще ми прави  

на мисловните структури клизма!...  

 

АРИТМЕТИКА ЗА НАЧИНАЕЩИ 

- Колко е 4 х 4? – попитах един дебеловрат тип. 

Отговори ми той: Nissan Patrol офроуд джип! 

 

АЛТЕРНАТИВА 

Да лъкатуши и мимикрира  

най-много му отива! 

Затова се представя  

на себе си като алтернатива!... 

 

ПРИЗИВ ЗА ЗАЕДНОСТ 

Политикът: Да отворим сърцето си и душата! 

И краката, и краката! –  

дочу се женски глас от тълпата. 

 

 



ДЕВИЗ НА ХЕЙТЪРИТЕ 

Стара вражда  

не хваща ръжда! 

 

ДИАГНОЗА НА РОДНИЯ ИЗБИРАТЕЛ 

Много лековерни сме ние! 

Вярваме на кръвопиец,  

ако ни каже, че не пие!... 

 

ДИРЕКТНО, А НЕ ГРАВИТАЦИОННО ВПРЪСКВАНЕ 

Технически подкована дама  

търси мъже – поне двама –  

с характеристика на завоевател  

за директно впръскване на „гориво”  

в нейния „двигател”! 

 

ШИКАЛКАВЕНЕТО НЕ СЕ ТОЛЕРИРА 

Тя търси мъж,  

с който в любовната игра  

да няма хък-мък,  

а само удряне на камък! 

 

ГАРАНЦИЯ ФРАНЦИЯ 

Дами, при вагинална сухота  

не търсете ВАГИЗАН,  

а се потопете  

във влажните разкази на Ги дьо Мопасан! 



GANGBANG ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

Здравия разум на дамата изпуши  

щом разбра, че секс партитата  

се ограничават с до 15 души! 

А мен, мен смях ме напуши!... 

 

СПРИХАВОСТ 

Той жена си до оргазъм докара,  

а тя му се скара:  

– Видя ли докъде я докара?! 

 

ДАНО НЕ СЪМ ПРАВ 

Родният електорат  

пак ще гласува за номентеларат  

без да си дава сметка, неговата мама, 

че номентеларат е амалгама, 

– токсичен препарат –  

от номенклатура, клиентела, апарат! 

 

НЕПРИЯТНОСТИ 

От Позитано20    

 непрекъснато ни сервират ново двайсет! 

                                                                                                      

UNA PALOMA BIANCA 

Това е моето гълъбче,  

което разхожда своето его! –  



каза той за жена си,  

след като тя пак „се изцвъка” върху него. 

И добави с пристрастие,  

че това е на щастие!... 

 

ВЕЧНИ КИСЕЛИНИ 

През ума ми мина,  

че аминокиселините  

са киселини до амина! 

 

ЖУРОБАДЖАНАЩИНА 

Научните му резултати бяха подпухнали,  

но в рецензията на журито –  

представени като добре бухнали! 

 

ХУМОР И СМЯХ 

Стига ми, че съумях  

с хумора си да стана за смях! 

 

КПД 

Музикални са българските нрави! 

Нашенецът от една симфония  

пет какофонии прави!... 

 

ПРОУМЯВАНЕ 

Да си бил свободен  

и да не си го знаел е шокиращо! 



Да си бил роб  

и да си го знаел е травмиращо! 

Подобно наблюдение е регистриращо,  

с потенциал на дискредитиращо,  

но и със заряд, който ни тласка  

към събитията да подхождаме разбиращо!... 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

Дами, срещите с мен ви отиват! 

Но ви отиват  

– сигурен съм, че разбирате –  

само ако от мен не си отивате! 

На всяка хубавица,  

която с мен си ляга, 

предлагам флирт,  

който най-добре ще й приляга!.. 

 

.ГРИГОР 

Той е мъж, който е забавен,  

толкова забавен, че чак – флегма! 

Но с жена в леглото не си дава зор,  

защото е Григор*!... 

*григорос = бърз 

 

НАДПИС В КУХНЯТА НА ВЛАСТИМАЩИТЕ 

Ако недоволството на хората ври и кпи,  

не го контролирайте,  



а го оставете да изкипи! 

 

ОПИТ 

Който се учи, може и да поумнее! 

Който не се учи, вече е оглупял! 

Това от опит съм го изтърпял!... 

 

НАЦИОНАЛПОПУЛИЗЪМ 

Етилов патриот  

със замъглен от дестилат поглед  

на Европейския съюз ще прави оглед! 

 

ИЗПУСКАНЕ 

Язовирите ни се изпускат контролирано! 

Политиците ни гарантирано  

изпускат се неконтролирано!... 

 

АКЦЕНТИРАНЕ 

Да подчертая дебело е уместно,  

че живеем един до друг,  

а не съвместно! 

 

МЕЖДУ МУЦКИ 

- Муцка, как е правилно да се каже: евакуация или еякулация? 

- Зависи от формата на стимулация! 

 

 



Е-БАЛ 

Участник в електронен бал с маски,  

доволен, че е бал с оскъдни препаски! 

 

МЕТАМОРФОЗА 

Преди сватбата – жената сладка като мед! 

След сватбата – жената студена като лед!... 

 

ОТЕНЪЦИ 

Влизането на жена  

в сънищата на мъжа  

може да означава  

не само мокра сцена величава,  

но и камари  

от ужаси и кошмари! 

 

ЧЕРНА ОВЦА 

Тя овца е черна  

и  на принципа си верна  

срещу овчаря да се опълчи,  

ако той се увълчи! 

 

БЕЗОТПАДЪЧНА ТЕХНОЛОГИЯ 

Жена му е студена като лед,  

затова без на очи да бие,  

но и без да се крие,  

той с нея уискито си пие! 



КЛАТЕНЕ 

Интереса клати феса,  

а идеологията – фразеологията! 

 

КАФЕ И ПОЛИТИКА 

Науката: Консумацията на кафе намалява риска от загуба на слух! 

Извод: Ако гласувате за политик, който не пие кафе,  

той за проблемите ви ще е глух,  

поради загуба на слух!... 

 

„НЕ” НА УРИНАРНАТА ИНКОНТИНЕНЦИЯ 

За да пикаете на политиката на властимащите  

– това съм го казвал на мнозина –  

е необходимо ВОЛНО  изпускане на урина! 

 

ПРЕДПАЗНА МЯРКА 

Резултатът е един и същ –  

хидрофобния костюм  

пази политиците от „златен дъжд”! 

 

ОПЪРНИЧАВА ПОЗИЦИЯ 

Ако на всеки сваляш шапка  

– мнението е на гражданин вироглав –  

непрекъснато ще ходиш гологлав! 

 

МОДУС ВИВЕНДИ 

Наплашен, отчаян и отвратен  



на Филипините, Малдивите и Бали  

непрекъснато събира тен! 

 

(ЕПИДЕМИО)ЛОГИЧНО 

Сексапилни мацки  

само по парфюм и маски  

даряват паралии с ласки! 

 

ПРОВЕРКАТА Е ФОРМА НА ДОВЕРИЕ 

Ако някой ви каже, че не пие,  

уверете се какво, господа! 

Хапчета, чай или просто вода!... 

 

ГОДИНА НА МЕТАЛНИЯ ВОЛ 

За металистите истината гола,  

е че през Китайската Нова година  

ще им се отели вола! 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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