
КОЙТО СЕ СМЕЕ РЯДКО БЕСНЕЕ 

 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ Е НУЖНА 

Всеки научен институт  

има състав хабилитиран! 

Но посочете ми един институт,  

в който този състав е рехабилитиран!... 

 

ЛИЦА НА КОРУПЦИЯТА 

Некомпетентността 

 – казвам ви го в режим на обструкция –  

е най-разрушителния вид корупция! 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

И в пряк смисъл, и в преносен  

смисълът е недоносен! 

 

ДИЛЕМА 

Всеки журналист в това дилема ще види: 

Как хем да засегне наболели проблеми,  

хем пък да не ги обиди! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Даде своя вот за идиот! 

Идиот, ама с имот!... 

 



ХИПЕРТРОФИРАНЕ 

Да твърдиш,  

че в България има демокрация  

си е чиста излагация! 

Това е все едно да твърдиш, 

че от мафията ще се спасиш,  

като трайно в Сицилия се установиш!... 

 

(НЕ)ДИПЛОМАТИЧНО 

Това на критика бие –  

жената да се има за красавица,  

а мъжът до нея да пие! 

 

МЪРЗЕЛЪТ ДВИЖИ ПРОГРЕСА 

Жена ми е изобретател! 

Защото е мързелива! 

И по време на преглед 

в кабинета по гинекология 

 измисли  нанотехнология!... 

 

ЕТНИЧЕСКО КИСЕЛО МЛЯКО 

„Родопея” – за всички българи! 

А аз да си помисля не смея  

какво ще стане с тази епопея,  

ако друг етнос реши да вкуси „Родопея”!... 

 

 



БИЗНЕСПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Дами, удоволствието от секса  

е равно на удоволствието от това  

(за справки при меркантилната Ева) 

да спечелите хиляда лева! 

Затова, 

ако искате да печелите всеки ден,  

правете секс със мен! 

 

СЛАГАЙТЕ АПРЕСКИТЕ 

Науката ни  поучава,  

че с топли крака  

лесно оргазъм се получава! 

 

ШКЕМБЕ-ПОЛИТИК 

Той яде малини, стриди, диня,  

които помагат за сексуалния живот! 

Но получава от жените пак отрицателен вот!... 

 

ОТНОСНО КОЛИЧЕСТВОТО 

Един мъж, ако погледне гола жена,  

ще установи на часа  

– да твърдя смея –  

че има два пъти повече топки от нея! 

 

МОЛБА 

Моля спрете ми нета, 



за да обърна внимание  

на жена ми Венета! 

 

ПЛОДОВИ АСОЦИАЦИИ 

Сочни, сладки ябълки  

и ароматна слива  

ми напомнят за съседката шавлива! 

 

ДАМИ, ИЗБИРАЙТЕ! 

Мегапакета на „Национална лотария”  

или пакета на Пешо Жребеца –  

на насладата живеца! 

 

КАЧЕСТВО 

Не е вярно, че от този политик  

нищо няма да излезе! 

Справка направете,  

щом в тоалетна той влезе!... 

 

СПОДЕЛЕНО 

Споделеното пътуване намалява разходите! 

Затова предлагам на мъжете спестовници  

да си споделяме любовници! 

 

„НЕ” НА МИКСИРАНЕТО 

Мъже, ако смесвате работата и жените  

сигурни бъдете,  



че не отдавате дължимото  

на никое от двете! 

 

XXL ХВАЛБА 

Мъжката ми гордост е дълга  

– да кажа смея –  

като реч на страдащ от логорея! 

 

ПРЕДИ ФЛИРТ 

Изпитана рецепта си повтарям всеки ден: 

Ако последният й телефон е стационарен,  

значи тя е стара за мен! 

 

КАТЕГОРИЧНОСТ 

Мнението ми може да ви изглежда надуто,  

но на депутатите им плащаме, за да мислят,  

а не за мазоли на д-то! 

 

ЦЪФТЕЖ И СЛЕД ЦЪФТЕЖА… 

Косата й цъфти, но не връзва! 

Затова на мъжете тя бързо омръзва!... 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 

Заменям писмо с патрон  

– сутрин, вечер и по икиндия –  

за колет с „патрончета” ракия! 

 



ДАР БОЖИ 

Да е противен той усилие не прави! 

Мрази да се прави на галант –  

да е противен при него е талант!... 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Дами, мъжкар от Панагюрище  

никога не се излага 

и винаги щом ви се налага,  

яйца по панагюрски щедро предлага! 

 

МЪЖКИ РУСКИ ВОПЛИ 

Вчера най-сетне самолета вдигнах,  

но така и до целта не стигнах,  

защото турците не се посвениха  

и веднага го свалиха! 

 

ДИСКРЕТНОСТ 

При разговор с принц Чарлз  

не задавайте въпроси  

защо от камилска вълна  

той шал носи! 

 

МНОГО СТРАННО МНОГОСТРАННО 

Твърдят за този политик,  

че многостранно е развит! 

Но на практика това многостранно  



се оказва много странно!... 

 

БОН АПЕТИ 

Жената на Омар,  

винаги когато свари,  

с апетит похапва си омари!... 

 

ПОЧТИ ПО РАДОЙ РАЛИН И ВАЛЕРИ ПЕТРОВ 

Сребърниците най-добре звънят  

на сит търбух  

за народа глух! 

 

РЕЦЕПТА 

Нещата у нас ще са наред,  

ако с Обществен договор вървим напред! 

 

(У)СПЕШНА ПОМОЩ 

Помощта, освен да е спешна, '''`` 

е нужно и да е успешна! 

 

ПАР(И)ООБРАЗНА ВРЪЗКА 

Желанието й да бъде с него се изпари,  

щом разбра, че той вече няма пари! 

 

ПАРÁТА ПОДХРАНВА ПÁРАТА 

Забогатя и разбра,  

че може да вдига много пáра,  



защото има много парá! 

 

ДЕЖА ВЕКЮ 

Изборната култура си има своя моторика: 

„Високи залози – ниска риторика”! 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Собственик на щепсел голям  

предлага оферти компактни,  

но само на дами контактни! 

 

ЕМАНЦИПАЦИЯ 

Родната действителност  

странна обява е родила: 

„Здрава като кон  

търси мъжка кобила!” 

 

ЗА ЛЮБИТЕЛКИТЕ НА БИЛЯРДА И НЕ САМО 

Дами, офертата си пред вас излагам: 

Пръчка и топки предлагам! 

 

2 В 1 

Дами, ако вкусите от моите ласки,  

ще ви прималее,  

а и ханшът ви ще намалее! 

 

 



УСЛУЖЛИВА ПАМЕТ 

В унисон с днешните нрави  

той винаги помни  

кога да се самозабрави! 

 

СКУКА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА 

Опита се осветлението да включи,  

но токът беше спрял и не се получи! 

В очакване да му просветне  

отложи си задачите за сетне! 

В тъмното на бюрото се отпусна  

и да потъне в летаргия не пропусна!... 

 

ПРИЗИВ 

Да защитим правата си пак! 

„НЕ” на новата телевизия „ПИК”! 

„ДА” на старата телевизия „АК”!... 

 

ЗДРАВОСЛОВНО 

Дами, консумирайте ласките ми в натура  

и зарежете конфитюра! 

 

BG КАМПАНИИ 

Кампанията „Бъди грамотен!”  

е контрапункт на кампанията „Бъди имотен!”. 

 

 



„ДОБРОСЪСЕДСТВО” 

Той беше нахален като муха. 

От себе си направи слон,  

но на нрава си не изневери  

и отиде в стъкларския магазин на съседа си  

да похарчи малко пари! 

 

ПРИЗИВ ЗА СКРОМНОСТ 

Българи, не се самозабравяйте,  

защото по всичко личи,  

че самозабравянето  

броя на македонците ще увеличи! 

 

ГОЛОСЛОВНА ДАМА 

Тя винаги е голословна,  

когато говори с патос и сила  

гола, тъй както майка  я е родила! 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Неговата кауза  

е да стои на пауза! 

 

(НЕ)ПРИЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Неприлично задлъжнял симпатяга,  

с огромна в слабините си тяга,  

предлага на заможни дами  

дебелата си тояга! 



КРИТЕРИЙ 

Ако жената е вечно намръщена  

и никога – засмяна,  

значи вече е за смяна! 

 

ФЛИРТ С ТЪЖЕН КРАЙ 

Разочарованието ми беше логично: 

Почувствах електричество между нас,  

но то се оказа статично! 

 

ПРОФЕСИОНАЛИСТКА 

Майсторка на родеото,  

без да използва юзди и въже,  

обяздва платежоспособни мъже! 

 

ПУБЛИЧНА ЛИЧНОСТ 

И в делник, и в празник  

без грам суета  

от безработица спасява  

жрици на любовта! 

 

ТАКТИКА 

Обсебващата съпруга  

релаксира егото на мъжа   

и загърбвайки скромността  

ускорява растежа на зависимостта! 

 



ВЯРА В ДЪРВЕНИЯ ГОСПОД 

И с крив прът  

се вкарва в правия път! 

 

РАЗМИСЛИ ЗА СИЛАТА 

Съединението прави силата! 

А тя често в насилие прераства, милата,  

прави каквото си иска  

и в лицето ни се киска!... 

 

ВЪПРОС НА ЧЕСТ 

Журналистите наболелите проблеми засягат,  

затова наболелите проблеми  

от журналистите се крият и бягат! 

 

ТЪЖНА ВЕСТ 

Не всичко е въпрос на чест! 

Много неща са въпрос на част  

и това е тъжната вест!... 

 

АЛАМИНУТ 

Той в любовната игра  

никога не се излага,  

а яйца на очи дамски  

бързо и професионално слага! 

 

 



ОСНОВАНИЕ 

Той е мъж със сухо! 

Тя е дама влажна. 

Затова срещата им е важна! 

 

СИЛАТА НА РЕКЛАМАТА 

– Това новата ти приятелка ли е? Запознали сте се в МОЛ? 

– Не, старата. Къпала се е с Perwoll!... 

 

РОЛЕВА ИГРА 

Той мечтае да е изтребител,  

а тя иска да е родните простори! 

За да може изтребителят гордо да пори  

родните простори! 

 

ПЪРВОСИГНАЛНОСТ 

Гърдите й, надничайки от пазвата издайнически,  

събуждаха в мъжете инстинкт бозайнически! 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Жена ми се мрази. 

И това е общото между нас. 

Не ще го премълча – да го кажа смея – 

И двамата мразим нея!... 

 

ПИЕТЕТ КЪМ ЧИСТОТАТА 

Биологично чиста мръсница  



дава знаци,  

че чистофайници забърсва  

срещу парични знаци! 

 

МАГАРИИ 

„Лале ли си, зюмбюл ли си …” 

Дрън, дрън, дрън –  

ревнало магарето,  

отхапвайки магарешкия трън! 

 

В РЕЖИМ НА ДОБРОТА 

Ако си грозен като задник,  

прегърни свойта грозотия  

и бърши лицето си с тоалетна хартия! 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВО И ТО ТВЪРДО 

На жената в леглото  

не й трябва мъжко ласкателство,  

а че е с мъж твърдо доказателство! 

 

ARMED AND DANGRROUS 

Дама с убийствено тяло  

най я бива  

времето си с мъже да убива! 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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