
СЪОТНАСЯНИЯ СЪС ЗАНАСЯНИЯ 

 

ИЗНЕНАДА 

Как така стана,  

че разгонихме му фамилията,  

а името му остана! 

 

БАНДИТСКА МУ РАБОТА 

Българите СВИХА потреблението! 

И въобще не им дреме,  

че това ще се възприеме  

като действие на крадливо племе!... 

 

СЪЖДЕНИЕ 

Мисля, че съм прав и без обосновка,  

че не е нормално да си нормален  

в ненормална обстановка!  

 

ЗРЕЛИЩНОСТ 

Бедните се хилят,  

богатите плачат, 

диря няма,  

но кучетата влачат! 

 

ПРИЧИНА ЗА ДОБРО НАСТРОЕНИЕ 

На завистника и под карантина му е гот,  

защото за завистта му няма карантинен период! 



ТЪГА ПО МИНАЛОТО 

Когато бях млад  

кифлите бяха с мармалад! 

А днес – всяка „кифла” е с филър,  

абе, направо си е трилър!... 

 

НАПЪН 

Пън напъна се Буратино да стане,  

но уви, ще го кажа от куртоазия,  

нямаше и грам фантазия! 

 

ТВЪРДО РЕШЕНИЕ 

Той винаги биеше на очи,  

но реши занапред  

да бие наред! 

 

ЕКСЦЕНТРИЧНОСТ 

У нас чудатостите нямат край –  

видях полицайка да флиртува  

с „легнал полицай”! 

 

ОГЛАСЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ 

Съгласните са съгласни  

да си останат съгласни  

и показват гръмогласно,  

че несъгласието е опасно! 

 



ДИАГНОЗА 

У нас се смята за цинизъм  

да не прибягваш до непотизъм! 

А ще има непотизъм,  

докато болни сме от непукизъм! 

 

РАЗБЯГВАЩИ СЕ ПОЗИЦИИ 

Борещият се за прозрачност: 

Време е да паднат всички маски! 

Националният оперативен щаб: 

Не, не е време! 

Непукистът: 

Въобще не ми дреме! 

 

ИЗГУБЕНИ В КОМУНИКАЦИЯТА 

Едрогърда дама говори му за Цицерон,  

а в неговите мисли – само биберон! 

 

СТАБИЛЕН ВЪРВЕЖ 

Стъпка по стъпка  

той много хора стъпка! 

 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ 

При военните е неподчинение  

майор да предлага генерално решение! 

 

 



ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ 

В надпревара с побойниците  

сърцето взима надмощие,  

защото БИЕ сто хиляди пъти  

само за денонощие! 

 

КОМУНИКАТИВНА „КОМПЕТЕНТНОСТ” 

В Института пейзажа е ожълтен,  

а атмосферата – задушлива! 

Ръководството обяснява  

с нетърпящ възражение тон,  

че причина за това е цъфтеж на планктон! 

 

ТРЕВОГА 

Ку-треската е опасна,  

но тук ще отбележа с нагласа гръмогласна,  

че на елита КУКУ-треската е по-опасна! 

 

ОТСВИРВАНЕ 

Не я допуснаха до конкурса „Фитнес бикини”,  

защато бе първа в състезанието „Фен на монокини”! 

 

ОПИТНО ПОЛЕ 

Ако нямаш за уискито ЛЕД,  

но имаш LED осветление  

и за експерименти вдъхновение  

ще намериш на проблема решение! 



 

ПО ВРЕМЕ НА ВОДНА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 

Перничанка търси мъж с пари,  

на когото по вода да му върви! 

 

В ЕДИН НАУЧЕН СЪВЕТ 

Всяко негово гласуване  

е активно подгъзуване! 

 

КАН, А НЕ „ТЕБОКАН” 

При шум в ушите не взимай „Тебокан”,  

а телевизор, радио изключи  

и към Лазурния бряг се насочи! 

 

ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА 

Той обича вятър и слънце,  

затова работата му е вятър работа,  

а слънце – след ракия триста грама –  

всяка срещната дама! 

 

ИНОВАТИВЕН ИЗХОД 

Ако животът ви поднесе гъбички по кожата  

с цел проблеми да ви трупа,  

направете си веднага гъбена супа! 

 

АТМОСФЕРА 

В Института на миризмите към БАН  



учените работят в условия на планетата Уран! 

Острата миризма е и на серо, и на водород,  

с две думи – липсва кислород!... 

 

БИО ЯБЪЛКИ 

Ако в ябълките намерите хлебарки,  

значи плода е за аристократи,  

защото е отглеждан  

без химични торове и препарати! 

 

СМЯНА НА ПСЕВДОНИМА 

По силата на кантарен вот  

200 кила вече е 300 кила,  

защото е след карантинен период! 

 

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО 

Ще ви кажат във всяко бизнес училище,  

че голият охлюв е охлюв  

с отнето от банката жилище! 

 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

Има колектори, които не са благонравни  

и със действия извънправни  

превръщат паричните ви проблеми във здравни! 
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