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КОЙТО ПРОУМЕЕ, ТОЙ ЩЕ СЕ СМЕЕ 

 

ХРИСТОСТОИЧКОВЦИ 

Някои „учени” виждат сполуката  

в таковането на мамата на науката! 

 

ОПИСАНИЕ НА ЕДНА МИНЬОНКА 

Тя е дребна,  

но с професия древна! 

 

ОБЯВА 

Шеф на СДС  

търси секретарки до 25 години! 

 Възрастта е с ДДС! 

 

ХРАНИТЕЛНИ НАВИЦИ 

Той пуши пура  

и похапва ципура,  

а тя – продукт на своята култура –  

(моля да не я хулите) 

му дъвчи цървулите! 

 

ДО ВРЕМЕ 

Той степента си на противност контролира  

и така успешно маневрира  

в отношенията си с хората! 
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Но от този строг контрол  

си казва думата умората!... 

 

ЗОВ ЗА ЗАЕТОСТ 

Бездомен спешно търси работа 

 – може и скромна –  

но най-добре да е надомна! 

 

ЧИСТО – МРЪСНО 

Чух някой да казва  

на опашката за пица,  

че гаджето му е чиста мръсница! 

 

СТРАСТИ БЕЗ ПАСТИ 

Срещне ли съседката си, дизайнер моден,  

в мислите й желание се оформя всеки път  

в демодирана рокля да я погребат! 

 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УДАРЕНИЕТО 

Запозна се с нея на спирката  

и  цялата му пара отиде във свирката! 

 

НА БИС 

С високо вдигане на стройните си крака  

тя публиката мъжка вдига на крака! 
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„СЕРОПОЗИТИВЕН” 

Положителността не му е чужда:  

Позитивен е, но само при голяма нужда! 

 

КОЛЕДНА УКРАСА 

Стабилен бор предлага на млада елха  

големи топки (респективно шишарки),  

които ще направят празниците ярки! 

 

НЕРЕДОВНО ВИХРЕНЕ 

Вечерта той реши да се вихри в любовната игра! 

И на сутринта  

имаше мускулна треска  

на мускула на любовта!... 

 

ПАЛАВО ЛЮБОПИТСТВО 

Той е мъж, който не кротува:  

С любовница харчи парите на жена си,  

за да разбере дали тя може да псува! 

 

МЪЖКА ПРОСТОТИЯ 

Изкусителна е жената,  

която не си отваря сетивата,  

а предимно – краката! 

 

КОПНЕЖ ПО ДРУГИЯ БРЯГ 

Дама със симптоми на уморена лъвица  
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заменя твърда мъжка десница  

за мека левица! 

 

ЗДРАВНА УСЛУГА 

Нерви, късани с години  

от политическия ни елит  

лепим с конаколит! 

 

ПРОКУРОРСКА  

Тя жена е сексапилна  

и на прелести обилна!  

Сутрин щом се събуди,  

не само наказателни производства  

е готова ДА ВЪЗБУДИ!... 

 

ОФЕРТА 

Енергийно беден, но енергичен мъж  

търси студена богата дама,  

за да я разпалва неведнъж! 

 

ЛОЗАРСКА 

Невинен трудно се намира  

там където се вино консумира! 

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 

На концерта не се допускат хора,  

които носят забранени предмети  
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като картечници и гранатомети! 

 

ОБЕЩАНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ 

Тя: Скъпи, ако в леглото си джаста-праста,  

няма да получиш паста! 

 

СТРАСТ 

Сърцето на мишока ускорено тупка,  

щом мишокът попадне в миша дупка! 

 

МОТИВАЦИЯ 

Тя и той се карат 

 и сърдят се един на друг нетрайно,  

заради сдобряването,  

което кефи ги безкрайно! 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН ПОДХОД 

Той дава й кураж,  

а тя отказва само „аж”! 

 

ПРЕДПОЧИТАНИЯ С ЕЛЕМЕНТИ НА МАНИЯ 

Мъжете предпочитат  

– това го знам от първа ръка –  

жените да ходят с високо вдигнати крака!... 

 

ГЛЕДНА ТОЧКА 

Истината в спора се ражда,  
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а в споренето – изражда! 

 

УМЕНИЕ 

Красива дама – регулировчик  

примамва мъжете без спирка  

с виртуозно владеене на свирка! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕНИТЕ 

При мъжете това е закон:  

Избират чантичка от естествена кожа  

пред стара чанта от силикон! 

 

ЛОГИКА 

Ако е вярно твърдението,  

че парите правят мъжа,  

в главата ми мисъл мина изведнъж,  

че всяка бизнесдама трябва да е мъж! 

 

РАЗМИНАВАНЕ 

Очаквах в леглото поведението й да е френско,  

а то се оказа олигофренско! 

 

ПОДСКАЗВАНЕ 

Ако говориш с побойник  

и разговорът неопределеност добие,  

не го питай накъде бие! 
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ИЗГУБЕНИ В ШЕГАТА 

Всяка жена, която се смее на мъжки шегички  

дава знак на шегаджията,  

че иска да останат самички! 

Жената мечтае да бъде скъсвана в обстановка на страст и грях  

и често бива скъсвана, но само от смях!... 

 

ПОКАЗАТЕЛ 

Ако мъжът и жената свършат едновременно,  

значи връзката им е свършила своевременно! 

 

(НЕ)ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 

Закуските му са разнообразни и игриви:  

сочни прасковки  

и кифли с мармалад от сливи! 

И още: дъхави смокини, 

предлагани от дългокраки полякини! 

 

НЕ САМО В ЦЕНИТЕ Е ПРИЧИНАТА 

В ресторанта влязох  

за вкусно хапване настроен. 

От ресторанта излязох  

много разстроен! 

 

МАТЕРИЯ 

Бяхме като шампанско – свежи и пенливи,  

а сега сме изветрели. 
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 Около нас – мухи,  

а в нас – фасове и органи остарели! 

 

СТРАНИ 

От една страна това не е добре,  

но от друга – направо си е зле! 

 

ЩЕНИЕ 

Ох, как ми се иска  

жена ми да не писка, 

на тъпите ми смешки да се киска 

и да престане пари да ми иска! 

 

ЖЪЛТА НОВИНА 

Не разстройвайте управляващите! 

Имайте едно наум,  

че те са на „Имодиум”! 

 

ОБГРИЖВАНЕ 

За да е сочна една слива,  

с тлъста банкова сметка  

редовно трябва да се полива! 

 

ДАМСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 

Видя ли мъжка отговорност  

(от кръста надолу)  

винаги съм готова да поема отговорност 
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( и отгоре, и отдолу)! 

 

ЕПИТАФИЯ 

Долу капиталистическата мафия, 

която си е чиста порнография! 

Да живее социалистическата мафия 

в нейната световна география! 

 

ЛЯТНО МОРСКО МАЗАЛО 

Сутринта гърба й намаза,  

а вечерта в леглото намаза! 

 

ДАМСКО НЕДОУМЕНИЕ 

Хванал ме е на мушка,  

а не ме мушка! 

 

ПЪРВОСИГНАЛНО 

Види ли дамски „храст”  

към него се втурва със страст! 

 

ВЕЩИНА 

Тя е добре телосложена,  

затова на добра длъжност е сложена! 

С гърди десет кубика  

умело за рогата хваща бика! 

Играят по нейната свирка  

шефовете без спирка! 
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Добре се облича,  

но още по-добре – съблича. 

С дрехи изглежда шикозно,  

но без дрехи – фамозно! 

С дълги крака из кариерата крачи,  

здраво стъпила на земята,  

но без да я докосва с краката! 

Защото за решаване на проблемите стига  

високо краката си да вдига!... 

 

ИСТИНАТА СЕ РАЖДА В СПОРА 

Предложиха й длъжност синекурна,  

но след дискусия бурна  

тя умело убеди ги,  

че изпитателният срок след като премине 

и без „сине” може да мине! 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕДЯЩИЯ В ТОАЛЕТНАТА 

Докато в главата му не влезе,  

че „Дуфалак” трябва да пие  

от него нищо няма да излезе,  

колкото и в гърдите да се бие! 

 

ИЗГЛАЖДАНЕ ЧРЕЗ МАЧКАНЕ 

Той избягва драмите  

и изглажда отношенията си с дамите  

като не вдига стачка,  
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а активно гърдите им мачка! 

 

НЕЧИСТА РАБОТА 

Грип към мюсюлманите подхожда сатанински: 

Разболява ги и обявява, че е свински! 

 

ПАРЕН КАША ДУХА 

Той работата си опече,  

затова не спи с горещи дами вече! 

И щото не му е все тая,  

пояснява, че работата (опечената) е оная!... 

 

ЧЕТВЪРТИ КИЛОМЕТЪР 

На монархията последен писък: 

Ходи с памперс на главата крал Дрисък! 

 

ЕДИНОМИСЛИЕ 

Гошо и Пешо са на едно мнение и двамата: 

Отворените дамски крака  

отварят най-добре дамата! 

 

СТРЕСТЕСТ ЗА ИСТИНСКА ЖЕНА 

Всяка истинска жена  

отказва близалка ягодова,  

ако редом до нея е сложена  

и близалка кожена! 
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ПОТРЕБИТЕЛСКА РЕКЛАМА 

Качествена любовна игра  

без добавени легенди! 

Със салам гарнирана  

и от „Лидл” гарантирана!... 

 

ЗЕЛЕНА ТРЕВА ЗА РУМЕНА МОМА 

Дами, застлал съм леглото си с трева! 

Изборът е ваш къде да си вдигате краката: 

Кеф ви на тревата,  

кеф ви на кревата!... 

 

СЪПРУЖЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ 

Той нещо голямо разкри! 

От разкритието свят му се зави! 

Което означава,  

че раждането наближава!... 

 

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ 

Високо конте  

търси дълбоко деколте,  

в което да се хвърли, така да се каже,  

и умения различни там да покаже! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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