
ДРЪНКАНИЦИ С ПРЕТЕНЦИИ ЗА СМИСЪЛ 

 

РЕКЛАМНО ЗОМБИРАНЕ 

Да гледаш УЕФА Евро 2021 без бира  

е като след секс без цигара,  

като циганин с мечка, но без гъдулка  

и като сватба без булка! 

 

ДЖЕНТЪЛМЕН 

Споря ли с дама едрогърда  

не се хващам за думите й,  

а ща не ща –  

за две съвсем други неща! 

 

ПОТОМЪК НА БАЙ ГАНЬО 

Той мечтае за шведска тройка  

на шведска маса,  

за да покаже на шведите своята класа! 

 

ЗДРАВЕ 

Мъже, ако ви бóли … (цензурирано)  

посетете лечителката Цура! 

 

ФИТНЕС 

Забих очи в нея надълбоко  

и нажежих се аз до бяло,  

опипвайки релефното й тяло! 



Всичко това направих с оглед  

да тренирам мъжкия си поглед! 

 

МОДУС ВИВЕНДИ 

С черна рокля на голо  

и горещо тяло отдолу  

тя баровците оправя  

и така в живота се оправя! 

 

ГОЛМАЙСТОР 

Майсторът дрехите си захвърли  

и гол с домакинята на леглото се хвърли,  

където показа своята дарба,  

че умее да вкарва! 

 

РАЗОЧАРОВАНИЕТО НА ЕДНА БЛОНДИНКА 

Тя отиде на мач,  

за да види поне един гол,  

но надеждите й бяха пресечени,  

защото всички бяха облечени! 

 

ЕМАНЦИПИРАНА ЖЕНА 

Тя мъжка сила изсмуква  

и гордо мустака засуква! 

 

ФАКТ 

Ще ви го кажа ясно пак: 



Само сицилианката и грузинката 

могат да се усмихват под мустак! 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

През десетметров маркуч  

тя топка за голф изсмуква! 

При тази гледка  

мъжката сила се пропуква!... 

 

ИЗИСКВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА 

На порноактьора бъднините  

зависят от силата му в слабините! 

 

ЗАКЪСНЯЛ БУНТ 

Цял живот стискаше зъби,  

а накрая, когато събра смелост да се озъби,  

вече нямаше зъби! 

 

СРЕЩА СЪС СЕБЕ СИ 

Писа, писа, писа! 

Написаното прочете  

и от глупостта му се стъписа!... 

 

ПРАВИЛО 

Готвите ли гъби,  

не прилагайте правилото „Колкото поеме”,  

защото това продукти  



бая ще ви отнеме! 

 

АКСИОМА 

Каквото и да се каже за човешката глупост 

 – официално, неформално, дори фамилиарно –  

то все ще е вярно! 

 

САМОЧУВСТВИЕ БЕЗ ПОКРИТИЕ 

Че е силен и непобедим  

виртуалният интелект си въобразява,  

независимо че реалната глупост  

винаги и навсякъде го сразява! 

 

МИСИЯ 

Покривам дами със самочувствие без покритие! 

За справки и подробности: обилна доза 

в леглото, в мисионерска поза.  

 

БРЪЩОЛЕВЕНЕ 

 „Тъпан прах не събира!” 

• Особено ако служи като маса за бира!... 

• Тъпан, събрал прах е кат` грахова супа без грах! 

• Тъпан, който прах сбира е кат` Октоберфест без бира! 

• Освен ако не го бият, а оставят на мира!... 

 

ЗАКАЧКИ ПО ВРЕМЕ НА БЕДСТВИЯ 

Свлачище се присмяло на срутище,  

че може само да се срутва,  



а не умее да се развлича  

като многократно се свлича! 

 

ШИРОКО ОТВАРЯНЕ И ШИРОКО ЗАТВАРЯНЕ 

Преди да й поискам ръката  

широко отворени й бяха очите,  

съзрели в мигове редки  

имотите и банковите ми сметки, 

а изблиците на обожание към мен  

бяха стотици на ден! 

После така се сложиха нещата, 

че тя за мен затвори си краката, 

а очите й зорко се взираха  

и други балъци усилено диреха! 

 

ЦЕЛОГОДИШЕН ВЕЛИКДЕН 

Налети дамски форми дават му знак  

желанието му да набъбва  

кат` великденски козунак! 

 

ДИЛЕМА 

Проблемът е вечен: 

Как опонента си да удариш, 

че ударът да е сърдечен! 

 

ИНДИКАТОР 

Широко отворени дамски крака  



или широко отворени дамски очи? 

Какво мъжът ще избере  

по чатала му личи! 

 

ПОЕТАПНО ИНФОРМИРАНЕ 

Това си е чисто мъжка драма: 

Жената те посреща с „Вход свободен”,  

за да видиш после „Изход няма!” 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

Дадох много пари на вятъра! 

Но той не задуха! 

Затова за разтуха  

Беба започна да духа! 

И удържа на свойта дума,  

да го прави срещу скромна сума!... 

 

МАТЕРИАЛ ДАЛ ГОСПОД 

Ако от всеки дефект  

се научим да правим ефект,  

ще бъдем не само експедитивни,  

но и от всички най-ефективни! 

 

СИЛАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА 

Без курс и то в единствено число  

трудно се вкарва дама в легло! 

 



БОН ТОН В БОН (ГЕРМАНИЯ) 

Компаньонка цяла нощ  

изсмукваше мъжката му мощ! 

Дамата, в рамките на добрия тон,  

поиска за компанията си бон. 

На сутринта дадох й бонбон  

и зачаках ресто бон!... 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЮБОПИСТВО 

Главата на Севт Трети е намерена в Голяма Косматка. 

Къде ли ще открият неговата патка?! 

 

МИНАЛО В НАСТОЯЩЕТО 

Бански старец  

– служител възрастен на БАН –  

да флиртува с дами е видян  

в Банско във снега по бански  

с методи на джентълменство лански! 

 

ОРИСИЯ 

Съдебната система е вярна  

на своята съдба –  

разбойниците редовно изпуска,  

но пък хваща Али Баба! 

 

ЗА ЖИВОТА С ГРУБИТЕ ЛАПИ ЧЕЛИЧНИ 

С живота се гледаме без маски  



и не очакваме взаимни ласки. 

Животът ми минава в черни краски. 

Например, отново днес,  

той черен хайвер ми поднесе  

в черния ми мерцедес! 

От това причерня ми пред очите,  

защото ден след ден така минават дните! 

А печалбите от черното ми злато  

дотам докараха нещата,  

че черно ми е вече на душата! 

За черните красавици в замъчни ми двори,  

даже хич не ми се и говори!... 

 

ДОКАТО СМЪРТТА НИ СЪБЕРЕ 

В Ада има специално място за жена ми,  

но на Сатаната не му стиска  

да си я поиска! 

Все пак голям е риска!... 

Затова най-накрая  

ще дойде тя при мене в Рая!... 

 

ДИАЛЕКТИКА 

Причина за това е дамската красота: 

След всяко изпразване  

мъжът изпълнен е с празнота! 

 

 



МЪЖКИ РАЗГОВОР 

– Обичаш ли жените? 

– Горе-долу! 

– ?!? 

– Много отгоре и още повече – отдолу!... 

 

ИСТИНСКА ЖЕНА 

Тя страхува се от малки мишки,  

но окото й не трепва пред големи пишки! 

 

НАЧЕТЕНОСТ 

Тя силно мрази мишките,  

но горещо обича книжките! 

Книжките чекови на мъжете  

умело разтваря с нозете! 

Причина са стройните й крака  

дебели чекови книжки  

да са й винаги под ръка!... 

 

РОМАНТИКА 

Тя – с къса поличка,  

той – паралия чичка! 

Тя и той – на полянка, на тревичка! 

Под звуците на пойни  птички  

 еротични и финансови  

редуват се привички! 

 

 



ЧУДО 

Че не се понасят, по всичко се разбира! 

Но едно нещо пак ги сбира: 

Тя и той на по бира, 

въпреки че умът им не го побира!... 

 

ГОЛЕМИНАТА НА МАРКУЧА ИМА ЗНАЧЕНИЕ 

Запалена по пожарникари,  

вследствие на професионализъм в любовните сцени,  

гасне след чувства споделени! 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

Твърдя без да се надявам,  

че от камилата повече струвам! 

Тя пътува без да пие,  

но аз пия без да пътувам!... 

 

УХАНИЕТО НА ПОБЕДАТА 

Мъже участват в гонка –  

наградата е дама  

с дъх на лаврова клонка! 

 

ВРЕМЕТО ЛЕКУВА ВСИЧКО 

Не успява да навие никой мъж  

с нея да легне поне веднъж! 

Но напоследък лудо сърцето й бие,  

защото си ляга с часовника,  



след като докрай го навие!... 

 

МЪЖ-МЕЧТА 

За нежната половина мечта е той, защото 

винаги първо оправя жената,  

а след това – и леглото! 

 

С ЦЕЛ СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ 

Руса и омекнала търси закоравял,  

който с блондинки да е врял и кипял! 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Бяла като мляко търси загорял,  

който удоволствие да й предложи  

като на човек и то бял! 

Тук не става дума за слънчев загар,  

а за съвсем друг от природата дар!... 

 

АРГУМЕНТ 

Ако бяхме бананова република,  

бананите щяха да струват стотинки,  

а не като сега –  

евро, че и отгоре при това! 

Значи не сме бананова република!  Ура!!! 

 

САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ 

Най-добре с жените се оправя мъжът,  



който има ищах  

да се оправя без тях! 

 

ИНДИВИДУАЛИСТ 

Мъжете обикновено се извиняват след секса,  

а той – на своя глава –  

търси прошка преди това! 

 

ЕРОТИЧНА ЗАБАВКА СЛЕД ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 

Мъжки тим, погълнал „Нацепин”  

търси спешно дамски отбори  

с цел да ги озори! 

 

МОКРИ СЪНИЩА 

От дъждове и наводнения  

влага сънищата ми хванаха,  

даже вече мокри станаха! 

 

РЕЦЕПТА 

Дами, ако искате да сте  

най-доброто за един мъж,  

трябва да сте като Gilette поне веднъж! 

 

 

 

доц.д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


ДА СИ ВЪВ ФОРМА ЦЕЛОГОДИШНО 

(пет хранения на ден на родния политик) 

 

Хранене №1: 280 гр. телешки стек, 260 

гр. овесени ядки, 3 белтъка, 1 цяло яйце, 

1 чаша сок от диня и 1 опонент. 

Хранене №2: 2 порции чисто пилешко, 

2 чушки, 400 гр. гъби, 400 гр. броколи, 1 

протеинов шейк и 1 опонент. 

Хранене №3: 230 гр. сьомга, 8 бр. 

аспержи, 2 цели яйца, 250 гр. ориз, 400 

гр. Броколи и 1 опонент. 

Хранене №4: 280 гр. телешки стек, 3 

печени картофа, 8 бр. аспержи, чаша 

портокалов сок и 1 опонент. 

Хранене №5: 30 гр. протеин (казеин), 

омлет от 10 белтъка, 230 гр. риба треска, 

130 гр. зеленчуци (лук, чушки, гъби), 1 

с.л. омега 3 рибено масло и 1 опонент. 

доц.д-р Веселин Босаков 


