
ВЕСОВИ ДЕВЕТИНИ 
 

КЛИНИЧНА КАРТИНА 

При неотложни позиви  

за мислене и затруднен старт,  

вдигнете своя гард,  

защото лекарската констатация  

е, че сте в предизборна ситуация! 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Дами, бутилка ракия, изпита от мъжа,  

не ви носи пасиви,  

а ви прави по-кресливи! 

И е по-евтина от посещение в салон за красота,  

където ще ви оскубят, яко при това!... 

 

НАЗДРАВЕ ЗА ЗДРАВЕ 

Бира, комбинираща хмел с кресон  

имунитета стимулира и през зимния сезон! 

 

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Властимащите не допуснаха гаф –  

накривиха му шапката,  

въпреки че бе гологлав! 

 

 



ВОПЪЛ 

Кола помете… 

Камион помете… 

Абе, да „чистите” спрете! 

 

ПЛЮС + КАНЕ 

Започни деня си със плюс! 

А ако добавиш и „кане”,  

ще се наслаждаваш като мен  

на плюскане през целия ден! 

 

АНТИМУХЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Tic-tac – освежи момента!  

Този надпис пасва  

за сградата на Парламента! 

 

ЗА СИЛНО ОБОНЯНИЕ 

За по-добра ориентация  

в сложна ситуация,  

ако Ибупром Синус под ръка ти се намира, 

лесно ще надушиш келепира! 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

Споходи ме мисъл  

– не знам дали е крилата –  

че управляващите са като афти –  

опитват се да ни затворят устата! 



ДАМСКО МЪРМОРЕНЕ 

Всеки държавата клати,  

а мен ме подминават, егати! 

 

ФАТАЛИЗЪМ 

Той беше оптимист и вярваше в невъзможното. 

И се пребори за деня, в който налъмите цъфнаха,  

а кучетата видяха цветовете на дъгата. 

Така му било писано от съдбата!... 

 

SLOW AGE 

Коригира тъмните петна,  

премахва бръчките 

и след подобно саниране  

увеличава възрастта за пенсиониране! 

 

В ПЕРНИК ШУМЕНСКОТО ПИВО Е НА ПОЧИТ 

Нашата маса поздравява вашата маса с бомбчичка!  

А ако се кефите здравичка, 

ще ви поздравим и с брадвичка!... 

 

СЯНКАТА НА ЧЕРВЕНОТО Е КАФЯВОТО 

„Червени нюанси с кафяв оттенък”. 

Не, това не е реклама на боя за коса                                                                                                         

– отговора го няма във фейсбук – 

а преливане на един тоталитаризъм в друг! 

 



МОТИВАЦИЯ 

 Спри да циклиш! 

Отиди в Бюрото по труда! 

Там те чака твоята работа! 

И за да не ти е все тая, 

ще добавя, че там те чака твоята работа – 

Оная!... 

 

СЪБУДИ ЗВЯРА В СЕБЕ СИ 

Зайкова от с. Мечка  

подгони Лисичков от с. Вълчи дол! 

И то без да е под влиянието на алкохол!... 

 

ДАМИ, ВНИМАНИЕ! 

Няма как да е по-уютно! 

Но има как да е по-приятно! 

Време е за Веско Жребеца! 

Той ще ви върне живеца!... 

 

НОВОТО Е ДОБРЕ ЗАБРАВЕНО СТАРО 

Новините на „Нова” – довери се на опита!  

Старините на стария любовник – опитай с доверие! 

Без лицемерие и високомерие!... 

 

ИЗМИСЛЕНО НА ГРАДУС 

Кренвирши „Аз ям”,  

 водка „Тя пие” и …  



в рекламата сме ние! 

 

ТЯ И БИРАТА 

Тя е хубавата бира: 

Сочното й тяло не просто утолява жаждата,  

а кара мъжете да кривнат от пътя към Голгота 

и да усетят богатия вкус на живота! 

 

РОЛЯТА НА ПРОЦЕНТИТЕ 

0% ерекция – 100% угризения! 

И основателна причина за притеснения!... 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВО 

Ако мъж мига в ухото на жена,  

това е доказателство  

– надявам се с мен да се съгласите –  

че мъжете обичат с очите,  

а жените – с ушите! 

 

ИСТОРИЧЕСКИ РАКУРС 

Бомбичката – бира с история! 

Бомбата – цица с история! 

За справки: В бирарията при едрогърдата Виктория! 

 

КРАВАРКАТА БЕБА 

Име, което е „Ей”  

и тяло, което е „Уау”! 



Ей на това му се казва ноу-хау!... 

 

БАБАНИ ДЕВЕТИНИ 

От рекламата:  

Точени кори „Фамилия” – одобрени от баба! 

От живота: 

Наточен старец Весо – одобрен от баба и прабаба! 

От Весо: Надявам се, че оценявате мащаба!... 

 

УСЛОВИЕ ЗА РАДОСТ 

Ако си тъжен и в застой,  

с Волтарен форте редовно се мажи! 

Това радост от движението ще ти държи!... 

 

ПИРИНСКИ ТРЕЛИ 

Заменям старо гадже,  

по природа невежо,  

за младо пиво,  

по природа свежо! 

 

КЪСМЕТ-КАРЪК 

Съдбата късмета ми в наказателното си поле допусна,  

а той се спъна и възможността пропусна! 

 

ВЪЗХИЩЕНИЕ 

В природата всичко се движи.  

Но нищо не бърза. Браво, ура!  



Ех, така да беше и в любовната игра!... 

 

ПОДХОД НА ЧИСТОФАЙНИКА 

На мръсници предлага винаги той  

чиста водка „Savoy”! 

 

РАЗДВИЖВАНЕ НА ЛЕНИВИ ДАМИ 

Мъже, ако ви дреме на оная работа,  

веднага я събудете  

и в любовната игра я въвлечете! 

 

ИЗОБИЛИЕ 

Гаранти за опростачването на България  

– казвам го за кой ли път –  

срещат се под път и над път! 

 

ОТ КУХНЯТА НА НЕЩАТА 

Загоряла като забравена манджа на печка  

търси изгладнели мъжкари,  

които да я консумират  

без кусури да й намират! 

 

ЯКО, А? 

Ако искаш на жените  

да им омекват колената,  

преди да ги целуваш  

фантирай си устата! 



КУЛТУРА НА ПИЕНЕТО 

Мъж с ракиено хидратирана кожа  

търси дама с млечно хидратирана кожа  

с цел минаване на млечна диета  

след поредните високоградусови питиета! 

 

ПРОТЕСТ 

Ако обувките ти са мокри  

след посещение в тоалетната 

 – това няма как да не го раздуя –  

значи си им пикал на политиката,  

макар и със слаба, накъсана струя! 

 

ЦИКЛИЧЕН НАПРЕДЪК В РЕДА НА НЕЩАТА 

В живота влизаме с главата напред, 

 а от живота излизаме с краката напред. 

Това означава, че ако спазваме този ред, 

всичко ще ни е наред! 

 

ЗАЯВКА НА ЕДИН КУРАТОР 

Дами, курирам!  

 Поне два часа,  

без да спирам!... 

 

НАСТРОЙВАНЕ 

На разстроени дами той прави настройки  

като ги раздвижва в еротични стойки! 



ДАМСКИ ВОПЪЛ 

Писна ми от блогъри! 

Къде сте бе, влогъри?! 

Я вложете нещо в мен,  

че бял да видя ден!... 

 

 ЦЕННОСТИТЕ ДНЕС 

Добротата не краси човека  

и не го спасява! 

Добротата често го погубва,  

а и загрозява!.. 

 

УМЕРЕН ПОХОТЛИВЕЦ 

Пада си по жени с бомби,  

но при правила приети:  

да са без крилати ракети! 

 

ДРАМА 

В любовната игра е той перфектен! 

Винаги му е идеален планът! 

Като мъж е толкова ефектен,  

че дамите няма за какво да се хванат!... 

 

ПОЧТИ ПО ЯВОРОВ 

„Аз не живея, аз горя!” 

За мазохиста това е насладата,  

когато е вързан на кладата! 



В НАЧАЛОТО БЕ ХИРОМАНТИЯТА 

Дами, гледам на ръка,  

след което – на гърда,  

лява, дясна и бедра! 

 

УСЛОВИЕ ЗА БЕЗГРЕШНОСТ 

Тя когато е без дрешки  

не прави никакви грешки! 

 

ПСИХОФИЗИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ 

Когато съм без жена, ми  става мъчно! 

Когато съм с жена ми, пак ми става мъчно!... 

Но когато съм с жена – и това е чудесно –                      

ми става много лесно!...                                              

          

   „Ц”-къщ МЪЖКИ ИЗБОР 

Заменям голяма пица с пиперони  

за пиЦица с цицерони! 

          

СВЕТЛИНА В МРАКА 

Чиста като чаршаф на свещеник  

и издигнала се над всякакви вещи,  

се заиграва със свещи! 

                                   

     МЪЖКИ НЕВОЛИ 

Винаги като гледам „Лешникотрошачката”  

се потапям на доброто в дълбините, 



но усещам остра болка в слабините! 

 

ПОЧТИ ПО АЛ КАПОНЕ 

С молба, гърди и бедра  

– в режим на веселба –  

се постига повече,  

отколкото само с молба! 

 

МЕЖДУ БЛОНДИНКИ 

- Муцка, как е правилно да се напише – „вулва” или „волво”? 

- Думата май е рап, а не диско,                                                                                

затова да попитаме Криско!...  

                                                   

  РУС ВОПЪЛ ПО ВРЕМЕ НА КУРС ПО КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 

Ех, ако компютърната мишка  

беше вирната пишка! 

                                                                                                          

БИРАРИЯ „БЪЛГАРИЯ” 

Вместо да вдига гири  

той надига бири! 

И е изключително горд  

с традициите ни в този спорт!... 

 

 

    доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg   

mailto:vesobos@abv.bg

