
НЕ СЕ ЦУПИ, А КЪСЧЕ СМЯХ СИ ОТЧУПИ 

 

НЕМОЩ 

Текстът беше толкова слаб,  

че дебелите подчертавания в него  

за цяло и нещяло  

го задраскаха изцяло! 

 

РОДНА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА 

Политици, без да са простаци,  

са като сицилианка без мустаци! 

 

НАУЧЕН РАБОТНИК 

Професионалист по задължение,  

ентусиаст по възнаграждение! 

 

НАУЧНО ОТКРИТИЕ 

Ходене по мъките във БАН  

лекува дюстабан! 

 

EX DEFINIZIONE 

Той на млади и красиви дами  

философия да преподава се нагърби  

и понеже беше дървен философ  

по дефиниция се надърви! 

 

 



ПРЕДПАЗЛИВОСТ 

Палаво е момчето: 

С огъня си играе,  

но само във морето! 

 

ТАКТИКА ПРИ ИЗТЕГЛЯНЕ 

Вдигнаха си чуковете, не се забавиха,  

но сърповете си оставиха! 

 

1:0 ЗА БЕБА 

Срещата завърши с гол един! 

А започна с облечен господин!... 

 

НЕГАТИВНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

Простих на врага си  

с цел да се помирим,  

но той вбеси се от това  

и обяви ми война! 

 

НЕЩАСТНА ЛЮБОВ 

Да обичаш себе си  

не означава да си влюбен цял живот! 

Аз в себе си да се влюбя  

проявих наивност  

и чувствата ми се оказаха  

без капка взаимност!... 

 



ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЧУВСТВАТА 

Тя на шестото си чувство се отдаде,  

а то на седмото после я предаде! 

 

ЧИСТО И ПРОСТО 

Истината рядко е чиста  

и никога проста! 

За разлика от властта ни,  

изложила се доста, 

която никога не е чиста,  

но винаги проста! 

 

ТЪЙ РЕЧЕ ЖИВОТЪТ 

Ако нещо може да се преподава в заведение учебно,  

значи не си струва да бъде научено като за последно! 

 

СИНБИОТИЧНА ПОЗИЦИЯ 

Ако имате газов хъб,  

по мое мнение, 

Lacta Care Dayly  

е вашето спасение! 

 

ЛОВНА КАРТИНКА 

Той преследваше благородни цели! 

Подмамваше ги към капани  

с намерения самозвани,  

но те не му се връзваха  



и все му се изплъзваха! 

 

ЗАСЯГАЙ, НО НЕ ОБИЖДАЙ 

Журналист засегна наболяла тема. 

Засегна я настъпателно, без такт  

и така предизвика следния факт: 

Темата се засегна и можеше да се види, 

че дълбоко се обиди!... 

 

СЛАБОСТ 

Той на мъжете се дърви,  

но с жените омеква  

и мъжествеността му секва! 

 

АКТИВИЗЪМ 

Успехът е въпрос на избор! 

Той в живота успя,  

защото да е неудачник избра!... 

 

ВЪВ ВРЕМЕНАТА НА КОНЧИТА ВУРСТ 

Жена ми е мъжко момиче,  

а аз – без да я стресирам –  

със женственост се стремя да компенсирам! 

 

БИЗНЕСДАМА 

Той – стокилограмов железен мъж. 

Тя – мургава и предприемчива. 



Връзката им влезе във вечерните новини: 

Стокилограмов железен мъж,  

предаден на вторични суровини!... 

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

Не се гипсирай  

преди перничанин да те удари! 

След млатене,  

макар и непродължително,  

гипсирането е задължително!... 

 

ОТ КУХНЯТА НА НЕЩАТА 

Тя предложи му коремче,  

а той обля го с кремче! 

 

ВЗАИМНА ПРИВЪРЗАНОСТ 

Управляващият елит – с анални фисури. 

Народът – с хемороиди. 

И да се отърват от тях (и един от друг) им се свиди! 

Ех, да му се не види!... 

 

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО 

Фейсбук, Туитър, Инстаграм –  

простотии на тон,  

а не на килограм! 

 

 



ПОРАДИ ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ 

За мъжа е истинско бреме  

да разбере на дамските крака работното време! 

Ако краката на жената са затворени,  

въпросът, който мъжете повтарят 

 е „Кога краката отварят?”!... 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКТ 

Ходенето по жени (но релефни!)  

е лекарство своего рода,  

защото на плоското стъпало  

повдига трайно свода! 

 

БАРТЕР 

Той я гардира,  

а тя го гърдира! 

 

РАЗВИТИЕ 

Бях дълбоко повърхностен,  

но желание за развитие пробуди се в мен  

и днес вече съм повърхностно задълбочен! 

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

През лятото с жени фригидни се разхлажда. 

През зимата на горещи дами се обажда. 

Така независим е от парното, Енергото и климатика  

и пет пари не дава за енергийната им политика! 



НАГРАДИ 

Съпругът получи наградата „Златната ябълка”,  

а съпругата му, за да не остане незадоволена  

с „Тримата братя” бе удостоена! 

 

ВЪЗМУЩЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ 

„Vox Popoli, Vox Dei” –  

що за религиозни идеи!... 

 

ОПРАВЯНЕ MADE IN BG 

С парите от винетки  

властта оправя пътищата,  

за да могат магистралните кокетки  

в живота да се оправят  

с парите от минетки! 

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

Руснаците показаха на американския посланик невидимата си подводница! 

От това, което не видя  

американският посланик във Москва,  

на руснаците дипломатично завидя!... 

 

БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ 

Той е мъж сериозен,  

сериозен като проблем с ерекцията! 

Затова е начело  

на сериозните мъже в селекцията! 



СТРАСТ 

В градския транспорт  

той и тя се сляха във едно! 

Така за техен късмет  

минаха с един билет!... 

 

ДОСТОЙНСТВО 

Жената винаги лъже, когато се наложи! 

През останалото време истината преиначава,  

за да не се изложи!... 

 

ВЪЗПИТАНИЕ 

Възпитаните дами ядат със затворени уста  

и се любят с отворени крака! 

 

ЛУДО МЛАДО 

Младото е нетърпеливо! 

Аз си пия младо пиринско пиво,  

а младо гадже към леглото ме дърпа  

за удоволствие, което му е вързано в кърпа! 

 

ВСЕКИ ДЕН Е ВЕЛИКДЕН 

Тя е под (върху) мен  

веднъж на ден  

всеки ден  

по цял ден! 

 



ОПАСНА РАБОТА 

Лудо-младо се ядва,  

но лудо-старо си е истинска брадва! 

 

ДИАГНОЗА 

Не харесвам танци  

без хореографска обработка! 

Харесвам танци с нотка 

на еротична обработка!... 

 

ДЕЛНИЧНИ ТРЕПЕТИ 

Гледките на стройните й крака  

са истински празници за мен! 

Затова аз като джентълмен  

чакам да ми каже тя  

кога между празниците да я посетя!... 

 

БЕЗКОРИСТНО ДАМСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

След (парични) знаци, отправени към мен  

ще бъде всеки мъж орахатен! 

Устно, крачно или ръчно  

орахатяването ще е сръчно! 

 

СЛАБОСТ КЪМ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Тя слабините и ума на мъжете разбутва  

и в приключения така се набутва! 

 



ИЗГУБЕНИ В ПРИОРИТЕТИТЕ 

Тя в спалнята го чака гола,  

а той в хола  

си мисли за холестерола! 

 

НАЧИН ДА НАМЕРИШ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ 

Съблечи гореща дама гола  

и ще ти се отели вола! 

 

НАПЪНИ 

Напънала се планината  

и родила мишка! 

Напънала се Пепа  

и се сдобила с пишка!... 

 

ОВО Е ПОЛИТИК 

Той не обича празни приказки да говори,  

затова ги пълни с лъжи без да се озори! 

 

МЪЖКИ ВОПЪЛ 

Не проявявай насилие над мен, моя мила  

а само демонстрирай сила! 

 

БЕЗКОМПРОМИСНОСТ 

Той на сухо остана  

в любовната игра,  

защото да не си поплюва  



съзнателно избра! 

 

РЕКЛАМА, АМА… 

Прашките на Пепа носят не само име! 

Те не са създадени за безразличие,  

защото освен всичко друго носят и величие! 

С форма, цвят и аромат  

прашките на Пепа мъжа поставят в мат! 

Те за възхищение са създадени,  

а не за пърхут предоставени!... 

 

УСЛОВИЕ 

Не ви ли влезе  

нищо няма да излезе! 

 

КАКВОТО И ДА ЗНАЧИ ТОВА 

Днес е на мода  

изходът да е входа! 

 

УЕФА СЕ ГРИЖИ ЗА КЕФА 

Гол след гол  

преминава през нейния хол,  

в мрежата й за да попадне  

и от любовната игра изстискан да отпадне! 

 

МЕРКАНТИЛНОСТ 

Днес всичко е прагматична калкулация! 



Възвишените чувства са в изолация! 

Тук ще направя вметка,  

че и ерекцията вече е по сметка!... 

 

ВЪВ ВЕКА НА МЕНТЕТАТА 

Върви ми по мед и масло,  

но ме притеснява едно: 

Вече нито медът е мед,  

нито маслото – масло! 

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

Той открити уроци  

на дами изнася на открито  

как се свалят дамски дрехи,  

за да няма скрито-покрито! 

 

ОПАСЕНИЕ 

Ако входът към жената е свободен,  

вероятността да няма изход  

е женска по своя произход! 

 

СЪВЕТ 

Мъже, ако ви дреме на … (цензурирано)  

не се двоумете  

и веднага я събудете! 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ НА ЕДНА ФИЛОСОФИЯ 

„Не” на намеса отвъд океана! 

„Да” на намеса отвъд морето! 

Това е философията на Бе Се Пе-то! 

 

МЪЧНОТИЯ 

За изкуството на самоотбраната  

много съм чел,  

но и досега не разбирам  

как се удря в слабините противник дебел! 

 

ПРОБЛЕМ 

Мъжът не трябва на жените да се дърви! 

Но и не трябва да е мек! 

Това си е проблем и то нелек!... 

 

МНЕНИЕ 

За стройни дамски крака  

са създадени раменете на истинския мъж,  

а не за пърхут,  

както практиката ни показва неведнъж! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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