
ПРОСТОТИИ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ЖИВОТА 

 

ПРОТЕСТ С НЕОЧАКВАН КРАЙ 

Уууу ....раааа! 

Родна протестърска култура! 

 

СЪОБРАЖЕНИЕ 

Студентка отива на изпит с пола къса  

с надежда професорът да я скъса! 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Никога гологлав не ходи,  

защото от джентълменски принцип се ръководи. 

Срещне ли дама веднага да я свали  

и така имиджа си да не развали! 

И за да не прелее чашата от тази капка,  

уточнението е, че сваля своята шапка!... 

 

НАМИГВАНЕ 

Обади ли ми се хубава дама  

веднага го вдигам! 

Тук на пуританите намигам  

и за да не им развалям фасона,  

пояснявам, че вдигам телефона! 

 

ПРАВОВ РЕД 

Може да звучи банално,  



но казано буквално  

у нас само в леглото  

всичко е легално! 

 

„ДАЛНОВИДНИ” ПОЛИТИЦИ 

Заложили са в тяхната платформа  

ненормалното да стане норма! 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ТАНЦ 

Крачка напред, две назад, три встрани –  

този танц проблемите ще отстрани! 

 

МАСОВА КУЛТУРА 

Всичко е „анти” в нашия век –  

вече става „нормално” да си античовек! 

 

ДЕВИЗ 

Общо взето  

– това е девиз не само на гетото –  

от общото е взетото! 

 

ПЕРНИШКИ ФЛИРТ ПО ВРЕМЕ НА ВОДНАТА КРИЗА 

Той: С мен в леглото ще станеш вир вода! 

Тя: Води ме веднага`! 

 

МИНАВКА 

Изпуснах питомните,  



за да гоня фолк дивите  

цяло лято на Малдивите! 

ПАДЕНИЕ 

Падна от небето  

и го сполетя участта  

да се озове по върховете на властта! 

 

ПРОБЛЕМ 

Качвам файловете си на облак,  

но при слънчево време за мен  

това си е голям проблем! 

 

ПОРТРЕТ С ТУШ 

Вкъщи съм под чехъл,  

в офиса съм под кубинка. 

В квартала съм под маратонка,  

а в страната – под ботуш! 

Оркестърът ми свири туш!... 

Време е да взема душ!... 

 

ПОДХОД 

Тя му влезе под кожата,  

а оттам с походка на кокетка,  

влезе и в банковата му сметка!... 

 

НУЖДАЕМ СЕ ОТ ЛЮБОВ 

Ако се движиш с омраза към спасението  



то със сигурност ще отлети  

и спокойствие няма да те сполети! 

 

БОРБА ЗА СПАНЕ 

Будни граждани протестират  

под път и над път  

срещу трафик на ТИР-ове,  

които им пречат да спят! 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Рогоносец подкрепи със солидна аргументация  

искането си за дерогация! 

 

ЧЕСТНА ПЕНСИОНЕРСКА В ЛЮБОВНАТА ИГРА 

Винаги готов! 

Послеслов: Да не съм готов! 

 

НАУЧНА АТМОСФЕРА 

Наука се прави или с пари, или с дупе! 

Затова, колеги, не се разсейвайте,  

защото пари нема – действайте! 

 

АТЕИСТИЧНА ВЯРА 

„Слава Богу, че няма Бог!”. 

С тази възхвала атеистът попада  

от трън, та на глог!... 

 



ФЮЖЪН 

Настоятелността му е издържлива: 

С класическа музика свали фолкдива! 

 

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ 

Програмиста по това ще го различиш,  

че пита жената „Колко килобайта тежиш?”. 

 

ПРЕТОВАРЕНОСТ 

Скалпа редовно си детоксикира,  

но за мислите си време не намира! 

 

РОДАТА ЩЕ ЗАТРИЕ СТРАНАТА 

В администрацията общинска  

царува атмосфера роднинска! 

 

ЛИПСА НА ПЪЛНЕЖ 

В близко време  

не се очакват сериозни валежи,  

които да напълнят язовирите. 

Но ако аналогия дирите,  

не се очакват и сериозни мисли  

– така си минават дните –  

които да напълнят на политиците главите!... 

 

ГОРДОСТ 

Гордее се Народният съд,  



че в България зората  

огряла го за първи път! 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ 

„Умният и насън си изкарва хляба!”. 

Този извод е стар,  

но аз ще добавя: 

„Особено ако е хлебопекар!”. 

 

БЕЗСПОРНО 

Който подхване работа на Антоновден  

ще боледува цяла година. 

Затова Антоновден за някои е до амина! 

 

ЖЕЛАНИЕ ЗА КЪСМЕТ 

Палавница стиска палци да завари  

в левия ъгъл не краварка, а кравари! 

 

АСИМЕТРИЧЕН ОТГОВОР 

Той е мечта за всяка жена,  

но щом жена яхне мечтата,  

жена му яхва метлата! 

 

ГРАЖДАНСКО МНЕНИЕ 

Най-много публичност и прозрачност  

– според граждани на Лом –  

има в публичния дом! 



СТЪРЧАНЕ 

Високомерен – мерен само на височина  

с пренебрегване на величина  

като дълбочина и широчина! 

 

ПОЛИТФУТБОЛ 

Колкото повече лигльовци изпратим в Европейския парламент  

– това фен на футбола го изтропа –  

толкова по-стабилна ще е Лига Европа! 

 

БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ 

В XXI век  

къщите им са без вода и клозет,  

но патриотизъм ги тресе  

не без помощта на ДеСе! 

 

ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА 

Клиентът винаги има право  

– тук ще добавя игриво –  

винаги има право да му е криво!... 

 

АКТИВНО ОБЩУВАНЕ 

Редовно се виждат  

само за да си завиждат! 

 

ПОНЯКОГА ЗА ДА ИМА РЕД, РЕДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ НАРУШИ 

Да постъпваш както е редно  



все по-често става вредно! 

 

ПРОТИВОРЕЧИЕ 

Не е логично  

безличен да те прецака  

с извинение „Нищо лично”! 

 

ПОВОД ЗА РАЗМИСЪЛ 

Ако очакванията ви се оправдават,  

значи, бъдете убедени, 

че са или виновни, или набедени! 

 

СЕМЕЕН AIR CONDITION 

С жена ми много сме вещи: 

През зимата отношенията ни са горещи,  

а през лятото – без мисли задни –  

един към друг сме безпощадно хладни!... 

 

МОТИВАЦИЯ 

„Бъди незабравим като аромата си!” 

Това е аргумент,  

мотивиращ желанието за вечност на всеки екскремент 

 

УБЕДИТЕЛНА ИЗЯВА 

Вместо да обере лаврите,  

тя ларвите обра  

и доказа, че в грешките е най-добра! 



ОРИЕНТАЦИЯ 

Непрекъснато ми казваха,  

че съм немарлив и безотговорен. 

Така в един прекрасен миг  

разбрах, че съм роден за политик! 

 

ЗАЩИТНА РЕАКЦИЯ 

За да съхрани интелекта си  

не участва в научни журита и научни дебати,  

защото му е писнало от слагащи се акробати! 

 

ПАРАЛЕЛ С МЕРИДИАН 

Почтеността и моралът на политиците 

са като сто и осемдесетия меридиан –  

и ги има, и ги няма! 

В това „и – и” проблемата е голяма!... 

 

БГ ВЕЧЕРНА ПРОВЕРКА 

Личният състав е налице  

с изключение на юнашки препилите,  

дълбоко заспалите  

и геройски преялите! 

 

ПРОБУЖДАНЕ 

У българина протестна култура се пробужда –  

все по-често пика на голямата си нужда! 

 



ЗВУЧИ СЪВРЕМЕННО 

Някои хора мразят двоичната система,  

защото при нея  

– обяснявам своевременно –  

не могат да са гадни и тъпи едновременно! 

 

МЕГАЛОМАНИЯ 

Само Наум Шопов  

може да си позволи  

количествен бум  

и да има едно, две, че и три НАУМ! 

 

ОТБРАНИТЕЛЕН ВАЛ 

Годините им личат,  

но мисълта – не! 

Обаче членството в Научен съвет  

брани тяхното реноме!... 

 

ЩЕКОТЛИВ ВЪПРОС 

Умен идва от „ум”. 

От какво идва „курбан”? 

На този въпрос се търси отговор във БАН. 

 

КОПАНИЦА 

Копа за двама  

в Копа Кабана! 

 



ЛОГИЧНО 

След земетресение няма хора намусени,  

защото всички са надрусани! 

 

СПЕЦИФИКА 

Спортът и политиката са различни сфери! 

В спорта се чупят рекорди,  

а в политиката – тъпомери!... 

 

НЯМА КАК 

Как да отговаря на изисквания за уседналост  

като е с диагноза „Тежка умствена напредналост”! 

 

ОПЦИИ 

Ако пишеш „општина” вместо „община”  

със сигурност не си японец,  

а неграмотен или македонец! 

 

АКАДЕМИЧНА АМБИЦИЯ 

Характерът му е тщестлавен –  

не иска да е главен асистент,  

а направо – триглавен! 

 

СКАПАНА РАБОТА 

Изглежда дефектно е неговото его,  

защото дори когато е пиян  

светът не се върти около него! 



КОНСТАТАЦИЯ С ЕЛЕМЕНТИ НА АГИТАЦИЯ 

Анотация: след атестация  

кристализира здравна аргументация,  

че хабилитираният състав  

се нуждае от рехабилитация! 

 

МАЗАЛО 

С масло „Президент”  

и лютеница „Първа дама”  

в живота ви няма място за драма! 

 

КАЗАНО БЕЗ КАПКА ВЕЖЛИВОСТ 

Не търсете справедливост,  

ако сте с нисък праг на гнусливост! 

 

ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ 

В режим на бойкот  

не позволих на живота да попречи  

на начина ми на живот! 

 

ФОРМАЛИЗЪМ 

Той винаги е във форма,  

но – внимание –  

никога в съдържание! 

 

ВИСШ ПИЛОТАЖ 

Да хвърлиш топа  



извън хронотопа! 

 

ЦЕННОСТНА СИСТЕМА 

Неговата ценностна система 

 – оценката е заключителна – 

е системата му е отделителна! 

 

НЕСЪПРИЧАСТНОСТ 

Гадже на МАКС! 

Да му мисли Макс!... 

 

УБЕДЕНОСТ 

Ако всичко в този свят  

се стреми да е разочарование,  

политиците ще са първи  

в това съревнование! 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Мазохистът не е фен  

на „Нурофен”! 

 

УСЕЩАНЕ ЗА ПРЕКАЛЯВАНЕ 

Метеорологът: Слани се очакват в дефилетата. 

Пенсионерът: Пак прекаляват с тия сланини, а и с филететата!... 

 

ПРЕМАХВАНЕ НА ПРИЧИНАТА 

При шум и пищене в ушите,  



не взимай „Селеногин”,  

а на момента  

се отдалечи от Парламента! 

 

ОТНОСИТЕЛНОСТ 

Запомнете от мен: 

Аритмията днес  

е ритъм на утрешния ден! 

 

        доц. д-р Веселин Босаков 

         vesobos@abv.bg 


