
И ДА НЕ СМЕЕШ, ЩЕ СЕ ЗАСМЕЕШ 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА Е НУЖНО 

Докато политиците правят шоу,  

а шоуто – политици,  

нито шоуто ще е шоу,  

нито, дето се вика,  

политиката ще е политика! 

 

ПРОМЯНА 

Няма вече НОЩ*! 

Затова, според мен,  

ще живеем ден за ден!... 

*Национален оперативен щаб 

 

ЯСНО КАТО БЯЛ ДЕН 

Ако чашата на търпението ти прелива,  

значи, без никакво съмнение,  

ти трябва кофа на търпение! 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Колкото повече грешим,  

толкова повече опит трупаме! 

Затова с най-много опит  

и незнания впечатляващи  

са родните управляващи!... 

 



УТЕХА 

Ако си паднал в калта, но по гръб,  

към звездите с поглед вперен,  

значи има надежда  

за спасението ти път да бъде намерен! 

 

ПО-ДОБРЕ ЛОШО, ОТКОЛКОТО НИЩО 

Говореха лошо за мен  

и това беше добре до онзи ден,  

в който въобще престанаха да говорят за мен! 

А това вече не е добре,  

защото от този час уречен  

на незабелязване съм обречен! 

 

ХВАЛИПРЪЦКО 

Дами, ако се интересувате от мойто дередже, 

ще ви кажа само,  

че яйцата ми са Фаберже! 

 

МЕЧТАТА НА КРАВАТА 

Да се остави на произвола  

на вола! 

 

УТОЧНЕНИЕ С ПАМПЕРС 

Вече всичките му сънища са мокри! 

И това не е от страстта,  

а е въпрос на старостта!... 



ДУМИ БЕЗ ПОКРИТИЕ 

Изводът е безусловен: 

Всеки, който говори на нудистки плаж  

стопроцентово е голословен! 

 

ВОНЯЩО УХАНИЕ 

Политиците когато се изпуснат  

поставят избирателите в мат  

с трайното усещане за  „изискан” аромат! 

 

ЕРОТИКАТА НЕ Е ТОВА, КОЕТО БЕШЕ 

Откри страстта Първан  

не със Рени,  

а с Рено Меган! 

 

РЕШИТЕЛНОСТ 

И турско да стане  

– и в това някои виждат цинизъм –  

Турция няма да се откаже  

от своя паносманизъм! 

 

БИЗНЕСОФЕРТА 

Красавица в партер  

с мъжкари прави бартер! 

 

МОНО ТЪРСИ СТЕРЕО 

Дами в монокини  



предлагат апетитни смокини  

на платежоспособни типове  

в стереослипове! 

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ 

На шведска маса  

шведска тройка пие водка Смирноф  

и прави френска любов! 

 

ГЛЕДАМ И НЕ ВЯРВАМ НА УШИТЕ СИ 

Гледам напредъка на Австрия  

и стомахът ми се свива: 

от Шварценегер до Кончита Вурст  

тази страна се развива! 

 

ОЖЪЛТЯВАНЕ НА ПЕЙЗАЖА 

Може да ви замирише тази констатация,  

но родните политици не ги е грижа за българската нация,  

защото са обсебени от позиви за дефекация! 

 

НЕНАСИТНОСТ 

Тя не иска любител на знанието! 

Тя иска знаещ любовник,  

който да е виновник  

за това да има тя мерак,  

дори когато няма матрак! 

И този мерак  



да е пак, и пак, и пак!... 

 

ЗОВ ЗА ПОКРИТИЕ 

Дама без покритие търси силно мъжко тяло,  

което да я покрива вместо одеало! 

 

ИЗГУБЕНИ В КОМУНИКАЦИЯТА 

Исках с вила на морето да се облажа,  

а той взе, че ми подари  

не само вила, но и лопата на плажа!... 

 

МНЕНИЕ 

Неговото мнение  

е според неговото настроение! 

Но колегите му са на мнение,  

че всеки ден е той без настроение! 

 

ИДЕАЛНАТА ЖЕНА 

Идеалната жена държи устата си затворена  

и езика си – зад зъбите! 

Това причина е една  

в любовната игра  

мъжете да не искат идеалната жена!... 

 

АПЕЛ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ 

Имайте предвид, че европейците от тероризъм ги е страх! 

Затова не избухвайте  на публични места от смях!... 



ПРОБЛЕМ 

Да легне с нея той бе твърдо решен,  

но имаше за това сериозен проблем,  

за който да се говори не е леко! 

Просто всичко останало му беше меко!... 

 

ЛЯТНА ЛУДОРИЯ 

В любовната игра той влезе гол,  

само по връзка. 

И се устреми към бърза развръзка. 

Но дамата му беше палава и дръзка,  

завърза го със собствената му връзка  

и играта се проточи до зимъска! 

 

ПРИЕМСТВЕНОСТ 

„Нямам какво да облека!” – натяквала Ева на Адам. 

Оттогава жените не пропускат момент  

да подлудяват мъжете с този аргумент! 

 

НАПРАВИ СИ САМ 

Ако миришеш на лук,  

едно „с” си намери  

и в лукс лука превърни! 

 

ПЪРВИЧНО 

Един канибал като видял новороденото си внуче  

възкликнал без свян: 



 Ах, колко е сладко, направо ще го изям! 

 

КАПКА ПО КАПКА – СЛАДКА ОТМАЛА 

С мъжка гордост  

с размерите на капкомер  

подлудява той жени безмер! 

 

ВОЛНОСТ 

В кафеза на воля птичката си пее  

и през отворената врата на клетката  

на свобода да излезе не смее! 

 

ЗОВ ЗА ПОМОЩ 

Практикуващ пубер търси девственица,  

която девственост не практикува,  

а от девственост пубери лекува! 

 

МИСЛИ СЕКСУАЛНО, ДЕЙСТВАЙ ГЛОБАЛНО 

Който успее да бутилира  

сексуалната ми тръпка към жените,  

ще получи приза  

за решаване на енергийната криза! 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Умната жена умее да чака  

мъжът й да изкукурига,  

а после тя да кудкудяка! 



ВИДИМО И НЕВИДИМО 

Със своята „пипетка”  

на жените той предлага  

еротична авторска плетка! 

Те приемат я с възхищение  

и в нея се оплитат  с умение! 

Тайната на тази симбиоза  

бе разкрита от стара плетачка:  

еротичната плетка вървяла със солидна пачка! 

 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО 

„Напред, науката е слънце!” 

Но управляващите зиме и лете  

по няколко пъти на ден  

се мажат със слънцезащитен крем! 

 

БУКВИТЕ – НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Буква по буква  

– и това да ме измъчва не престава –  

голяма псувня става! 

 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

Човек когато яде прасе  

не може да яде като прасе,  

защото прасето прасе не яде! 

 

 



НАРЦИСИЗЪМ 

Само когато съм в нея  

да кажа откровено смея,  

че има нещо хубаво в нея! 

 

ЗАДОЧЕН ДЕБАТ 

„Аз знам, че нищо не знам!” –  

мъдро казал философът. 

„Оно се не знае, знае ли се!” –  

задочно го контрирал шопът. 

 

ПИЯНСТВОТО НА ЕДНА ЖЕНА 

Арменски коняк и паралия юнак  

я опияняват пак и пак! 

Но свърши ли коняка и парите юнака  

да мисли трезво тя започва  

и към каубой с уиски се насочва! 

А втръсне ли й ездата  

бизнесмен и узо ще оправят нещата… 

После следват според сводка:  

банкер и водка,  

строителен предприемач и текила  

и накрая – мама мия –  

Ганьо и менте ракия!... 

 

ДИЛЕМА 

„Да я” или „да й го”? 



Тази дилема пред него застава, след  като се напие! 

Дилемата се прояснява от глагола „набие”! 

 

УИКЕНД 

След пикник в градския парк  

– казвам ви го под сурдинка –  

си направихме акник  

в кварталната градинка! 

 

ВСЯ ВЛАСТЬ… 

В тоталитаризма има „крация”! 

Останалото е лъжа, измама и демокрация!... 

 

НЕГОДУВАНИЕ 

Излел е Делю хайдутин  

и песен за него има! – 

негодува баба Дима. 

А дума няма за моя унук,  

който от малък излел е айдук!... 

 

УТОЧНЯВАЩО ПОЯСНЕНИЕ 

Попита ме една хубава дама  

колко ще издържа в леглото,  

ако бъдем там със нея двама.  

– Минутка – отговорих кратко аз  

и поясних завчас,  

че след тази минута с нея ще се заема  



и ще й доставям с часове поема! 

 

УМЕНИЕ 

Тя така умее да поема, 

че от прозата прави поема! 

 

НА ИНАТ 

Женените мъже живеят по-дълго  

– разкрих аз тайната на свой познат –  

защото са мотивирани  

на ината да отговарят с инат! 

 

МАЗОХИЗЪМ 

Статистическите данни  

в мазохизъм българите уличават: 

Пенсиите намаляват,  

а пенсионерите – увеличават! 

 

НЕДОУМЕНИЕ 

Той в живота хаотично подреждаше своите неща! 

Беше изпаднал в дълбока нищета! 

И не преставаше да се чуди  

откъде хаосът има средства за храна!... 

 

ТЪЙ РЕЧЕ ЩАСТЛИВЕЦЪТ 

Дами, след мойте ласки  

догодина, до амина  



ще ви държи серотонина! 

 

СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА 

Скучае момата, 

а юнакът си бръсне краката  

и ноктите си лакира,  

докато момата за мъж си умира! 

 

О, МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО 

Когато парите бяха като есенна шума, 

шумкарите бяхме бол! –  

потъна в спомени той 

пред блондинка в столичен мол. 

 

ПОДАРЪК 

Нощта е първа брачна! 

По „традиция” мрачна!  

За да няма драма,  

а и от кумова срама  

първа копка прави кума –  

подарък за семейството и дома! 

 

 

доц.д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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