
СМЯХ БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 

 

НАУЧЕН ЖИВОТ 

Да бъдем иновативни и да загърбим привичките стари: 

Научните съвети да заседават върху матраци Дормео 

защото те предпазват от бактерии, мухъл и акари! 

 

ЛОВЕН ОПИТ 

Маймуни и политици не се ловят със трици! 

Маймуни се ловят с банани, а политици – с бол парици! 

 

ДИАГНОЗА 

Гледа и слуша родните политици  

и песимистично се настройва,  

което пък е причина да се разстройва! 

Този мазохизъм е характерен за Българан,  

но лошото е, че не помага и Стоперан!... 

 

„ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” 

Родният криминален преход  

българския народ приспа,  

за да позволи на младежа Ивайло  

пачки да надипли за хотел „Стримон Спа”! 

 

ЗЕЛЕНО, ЖЪЛТО, ЧЕРВЕНО                                                                                                           

(или социален светофар) 

Не давайте зелена светлина на червените,  



защото ожълтяването на пейзажа  

 им е във вените! 

 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

На родното Право му става криво,  

кажат ли му направо, че е кирливо! 

 

ИНДИВИДУАЛИСТ 

Пратили го за зелен хайвер,  

върнал се той с червен пипер! 

 

СЕМЕЕН СБЛЪСЪК 

Той се върна от работа сдухан,  

а жена му Вяра  

обвини го в изневяра! 

 

РЕКЛАМА НА ПАМПЕРСИ В КРЪЧМАТА 

След голямото попийване  

идва ред на голямото попиване! 

 

BG ЖИТЕЙСКИ ЦЕННОСТИ 

Спазваш ли законите  

те взимат за балък! 

Но ако си го развяваш пак и пак,  

ти за тях ще си юнак! 

 

 



ГОЛЕМИНАТА НА КРАКАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ 

Една съпруга, колкото е по-дългокрака,  

толкова по-бързо ще излезе от брака! 

 

АГРЕСИЯ С ЛЕТАЛЕН ИЗХОД 

Цял живот биеше камбаната,  

докато накрая я ритна  

и към небето литна! 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 

Зоофилът по закон  

не обръща внимание на принца,  

а на белия му кон! 

 

НИЩО НЕ Е ТАКОВА, КАКВОТО ИЗГЛЕЖДА 

Мислеше, че е попаднал на Лолита,  

но изтрезня и видя й целулита! 

 

ИНДИКАТОР 

Ако се съди по възбудата на дядото  

– която хич не е слаба –  

не само киселото мляко  

е от златните ръце на баба! 

 

КРЪЧМАРСКА ЛОГИКА 

Ако са ти мили сто литра,  

значи говорим за сто милилитра. 



РОЖДЕНИК 

Жена ми започна да прави торта,  

а аз да й кажа не смея,  

че любовницата ми ще изскочи от нея! 

 

ГУРМЕ 

Без кулинарията  

и най-леката зима  

би била непоносима! 

 

МОТИВАЦИЯ 

Гащат петел гони кокошка да сгащи,  

за да са си като дупе и гащи! 

 

ТАКТИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Ако попаднеш на секс-бомба със закъснител,  

намери си временно заместител! 

 

ПОЗНАНИЕ 

Ти си зрителна измама! – 

казал незрящият на своята дама. 

 

ЗАУСТВАНЕ 

Палава устата фуста  

платежоспособни мъже зауства! 

 

 



ЕНТУСИАЗЪМ С ЕЛЕМЕНТИ НА АТАВИЗЪМ 

Влезе ли тя в луксозна кола  

сама се вдига нейната пола! 

 

АНОНИМНО 

Всяка жена без мен  

е като налъм без дървената част! –  

 споделил надървен супермен, 

 криещ се зад дамски „храст”! 

 

РЕШИТЕЛНОСТ 

За да стъпи здраво на крака,  

окото й не мига  

високо краката си да вдига! 

 

OPEN YOUR WORLD 

Нейните крака са неговия свят! 

Затова призива на Heineken той не обори,  

а побърза света си да отвори! 

 

ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ И НУЖДАТА 

Приятел в нужда се познава! 

Голям приятел в голяма нужда се познава,  

ако тоалетна хартия той ти подава! 

 

 



ЕНТУСИАЗЪМ 

Стройна и духовита  

да духа е навита! 

 

ПРИНЦИПНОСТ 

Той нрава си не мени: 

Влиза в устата на хората,  

но само ако те са жени! 

 

УСЛОВИЯ ЗА СЛЪНЧЕВО НАСТРОЕНИЕ 

Никой мъж няма да е в настроение мрачно,  

ако жената го обслужи ръчно и крачно! 

Особено ако обслужването е извънбрачно!... 

 

ИСТИНСКА ЖЕНА 

Тя мъжа нахъсва 

той редовно да я скъсва! 

 

МАЧО МОРЯК 

Пори жените  

като кораб вълните! 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Той е контрольор и във флирта с дамите е напет!  

Обещава им, че ще ги скъса като билет!... 

 

 



ЗАМЕЗВАНЕ 

Пие ли водка с авер  

тя след три водки предлага тялото си,  

за да хвърли той своя хайвер! 

 

ЗОВ ЗА ЗАМЕНКА 

Млада, стройна и гореща  

заменя независим и безпристрастен  

за зависим от нея и страстен! 

 

ФЕНКА НА ДРЪЖКИТЕ 

Тя държи на мъже  

– затова в любовната игра ще й върви –  

на които има за какво да се държи! 

 

ПРИЧИНА 

Дами, любовта ми е с батерия Duracell! 

Затова издържам повече, много повече! 

Докато не простенете: 

„Човече,  

спри се вече!”. 

 

СИЛАТА НА СВИРКАТА 

Ако жената желае  

мъжът по свирката й да играе,  

не трябва носа си да вири,  

а майсторски да умее да свири! 



ФЛОРАЛНО 

Красива като цвете е нимфоманката Дора  

и като  представител на ухаеща флора  

си пада по силни от фауната екземпляри,  

с едничка цел удоволствие да кяри! 

 

БЕЗКРАЙНА (РОДНА) ПРОСТОТИЯ 

Че начало има зная! 

Но не й се вижда края!... 

 

ПАЛАВ МОНАХ 

В три часа през нощта  

той й сваля нощницата  

и започва полунощницата! 

 

МИРИЗМИ И УХАНИЯ 

Дами, всичко е възможно  

когато мъжът ви мирише на Old Spice! 

Аз съм на кон! 

А вие сте покорени  

от уханието на моя нагон! 

 

ГЪБАРКАНЕ 

Чуден ден –  

тръгнах за гъби  

и гъбичките тръгнаха с мен! 

 



ЗА СТАБИЛНОСТ В РАЗГОВОРА 

Разговарям ли с дама едрогърда  

за думите й никога не се хващам,  

а сигнали почвам да й пращам,  

че за стабилност много по-върви  

да се хвана за нейните гърди! 

 

ОПИТ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В любовната игра е тя стихия –  

истинско торнадо е, не крия!  

Ако мъж попадне в зоната й на засмукване,  

обречен той е на усукване!...  

 

ТРАДИЦИЯ 

Той люби по специална бавна технология,  

адаптирана към всяка женска психология,  

захласната по мъжка физика и биология! 

 

ЦИНИЧЕН НЕПУКИЗЪМ 

Без да е написал и един каламбур,  

в ситуации преломни за родната култура  

цинично заявява: Дреме ми на каламбура! 

 

ХИБРИДНА ЗАПЛАХА 

Видя ли човек с огромното си его да компенсира самочувствие  

винаги ме обхваща тревожно предчувствие,  

защото подобна компенсация  



за бомба със закъснител е атестация! 

 

ОПРАВЕН МЪЖ 

Оправям сметките на атрактивни дами,  

но с нагласата си не мога да се справя  

после и дамите да не оправя! 

 

ФАЛШИВА „ТРЕВОГА” 

Разминаванията с очакваното хич не са дребни – 

секс-бомбите се оказаха учебни! 

 

ВРЕМЕНА И НРАВИ (XXI век) 

Женствен мъж търси мъжко момиче,  

което да го скъса кат`кокиче! 

 

ХОБИ 

Едрогърда, гъвкава и дългокрака  

по цял ден мамата си трака! 

 

СВРАКАТА И КАКАТА 

Хитрата сврака – с двата крака! 

Кариера прави с двата крака  

дългокраката кака! 

 

ДОКУМЕНТИРАНО 

Имам досие, че съм бил доносник на ДеСе. 

Ами да, не понасям доносниците и ченгеджийската класа,  



затова доносниците здраво ги пердаша! 

 

ЕРОТИЧЕН МЕРАК 

Писна ми да съм на пъпа на Пепа Грацията! 

Искам да съм на пъпа на Демокрацията! 

 

БГ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Не оставяй днешната работа за утре   

–  втълпяват ми го всеки ден –  

ако можеш да я свършиш вдругиден! 

 

ЧЕШИТСКА 

Непрекъснато ме уговарят с поговорката  

„Трай, бабо, за хубост!”. 

Но аз не приемам уговорката,  

защото обхванат съм от „глупост”  

и не робувам на манията за хубост! 

Затова приказвам си на воля,  

а за да ми се отели вола,  

за помощ никого не моля!... 

 

НАРЦИСТИЧНА ТАКТИКА 

Влюбен в себе си без взаимност  

търси дама за интимност,  

за да събуди ревност у любимия   

и между тях да се получи химия! 

 



КОВАЧНИЦА НА ПОУКИ 

Де го чукаш, де се пука! 

Де я чукаш, де не й пука! 

И в двата случая има поука!... 

 

ЧЕНГЕДЖИЙСКО ПОДСКАЗВАНЕ 

Ако не можете да му извадите  

и с ченгел думите от устата,  

извадете му с ченге  

и думите, и душата!... 

 

ТОПОСИ 

Вятър ечи, Балкан стене,  

сам юнак на коня! 

Млада доня  

мечтае да стене,  

да стене под юнака на коня! 

 

УПОРИТО ОБЪРКВАНЕ 

В любовната игра  

тя широко очите си отваря,  

но плътно устата и краката си затваря,  

въпреки че повтаряха й многократно,  

че трябва да прави точно обратно!... 

 

LIFE                                                                                                                                              

(СВЕЖОТО ОБИЧА НА СТУДЕНО) 

Той свежар е, а тя – фригидна. 



Връзката им направо е завидна! 

 

КЛАСНА КЛАСНА 

Спомням си, че в осми клас  

гледах класната в захлас,  

защото, освен че беше класна,  

класната ми беше дама класна! 

 

УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРЕГЛЪЩАНЕТО 

Гичка Мустакатата  върви добре с пиене! 

Казвам ви го открито, без криене –  

нужно е бая пиене!... 

 

МНЕНИЕ 

Той държи на нея,  

но не е държелив, да твърдя смея,  

защото не издържа под нея! 

 

ПРОБЛЕМ 

Когато съм трезвен жените са грозни. 

Когато съм пиян аз съм грозен. 

От този проблем непрекъснато съм тормозен! 

 

ПРЕВЕНЦИЯ 

За да няма драми  

нелегален ляга  

само с улегнали дами! 



ЗА СТРАХ СИ Е 

Ако към това, че е страстна,  

добавим, че е и навита,  

тя става направо страховита! 

 

МАЛКА ИСТОРИЯ 

Като я срещнах останах без думи! 

После се сдобих с тъща! 

Накрая останах без кола, пари и къща! 

Абе, всичко на този свят се връща!... 

 

ГЪВКАВОСТ 

Той взе мостов заем  

и причината за това е проста:  

да плаща на жриците на любовта,  

обслужващи го под моста! 

 

ХЕДОНИСТИЧЕН РЕЛАКС 

Той с колежката си – в хотел спа. 

Спа, спа и пак спа! 

Но не последваха семейни бури,  

защото се ограничи до спа процедури!... 

доц. д-р Веселин Босаков 

         vesobos@abv.bg 
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