
ЗАКАЧЛИВО, ИРОНИЧНО, СЮРЕАЛИСТИЧНО 

 

ГРАДИНИ И ЯСЛИ ЗА ПОЛИТИЦИ ДОМОРАСЛИ 

В БОРИСОВАТА градина  

ВИП местата са за неколцина! 

В градината има ясла  

за номенклатура доморасла!... 

 

ИЗБОР 

Пепа Фригидната –  

родена от леда, за да освежава! 

Свежото всеки мъж го уважава,  

но няма Пепа Ледената да почете,  

а Пиринско – свежо от планината ще предпочете! 

 

РОДНА ФИЕСТА 

Контрапротест срещу протеста,  

осъждащ контрапротеста на протеста! 

 

ЧАСТИЧЕН ПОДХОД 

Тънък разбирач на тънката част  

предлага дебела част,  

но само на красивата част  

от тънката част! 

 

ПРЕД-А-ПОРТЕ 

Голата истина спонсор си намери,  



по последна мода се облече  

и от голотата се отрече! 

 

ХЕДОНИЗЪМ 

Почне ли да духа и ми става... 

Тук – без да се бавя –  

за моралното мнозинство ще добавя,  

че почне ли да духа свеж ветрец  

приятно ми става  

и това от стрес ме защитава! 

 

ПРЕДСТАВА ЗА ПРЕДСТАВА 

Всяко нещо,  

което е пред някаква става,  

според мойта представа е представа! 

 

ГОЛАТА ИСТИНА 

Една от истините безусловни: 

На нудисткия плаж  

всички плажуващи са голословни! 

 

ОЦЕНКА НА ПРЕЦЕНКАТА 

Добрата преценка се дължи на опита! 

Но според моята оценка,  

опита се дължи на лошата преценка!... 

 

 



ПОЯСНЕНИЕ ЗА УСПОКОЕНИЕ 

Той редовно спи с жена си. 

За любовника й следва пояснение –  

спи с жена си в едно помещение! 

 

ГРАЖДАНСКО ОБОНЯНИЕ 

По вонята разбирам,  

че някой пак се е осрал  

в културно-цивилизационния ни ареал! 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ НЕ СИ В КРАК С ВРЕМЕТО 

Есента да чука на вратата,  

а ти все още  

това да правиш на кревата! 

 

ДА СЕ БОРИМ ЗА РАЗВИТИЕ 

Не е откритие,  

ако ви кажа,  

че промяната не е развитие! 

Развитието е кумулиране на вектори,  

но в една обща посока! 

Промяната е единичен вектор  

и не променя на времето потока!... 

 

УКАЗАНИЕ 

Развитие се постига  

– вслушайте се в съвета –  



не с революция и павета,  

а с еволюционна просвета! 

 

УМОПОМРАЧЕНИЕ 

До такава степен свикнал е да се ослушва,  

че собствените си уши вече подслушва! 

 

БРЕЙ, БРЕЙ, БРЕЙ 

На прага сме на епохата „Водолей”! 

Разводняването на проблемите ще се засилва  

и много глупост ще се лей! 

 

БЕЗПОКОЙСТВО 

Мъжкото оправдание „Малко, но от сърце!”  

в любовната игра не важи,  

затова подобен аргумент  

рядко някоя жена ще уважи! 

 

ИНФОРМИРАН ИЗБОР  

„Хляб или свинец!”. 

При много хора връх взима животинското,  

затова те избира свинското! 

 

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ 

След сиеста – фиеста,  

а след фиеста – сиеста! 

 



СТРАХОВЕ 

Будните граждани страдат от сомнифобия,  

а заспалите не ги е грях  

от събуждане да имат страх! 

 

БОГАТА РЕКОЛТА 

Българите сме с широка душа,  

затова реколтата ни в тази област е богата! 

Тази картина за да не руша,  

ще кажа, че масово у нас  

хората берат душа!... 

 

ОБИРДЖИИ 

Обраха каймака,  

обраха парата,  

напълниха си гушите  

и си обраха крушите! 

 

ПЪРВОКЛАСНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Той е достоен за висок пост! 

Образованието му е първокласно! 

Ще ви го кажа на висок глас: 

Завършил е с мъка първи клас!... 

 

КРИВОВА ДЪРЖАВА 

По количеството българи,  

на които им е криво  



стигам до заключение горчиво,  

че не живеем в правова държава,  

а в кривова такава! 

 

ГУРМЕ 

Той е утвърден еротоман,  

затова в кулинарията неговия бог  

са сочните сливи и дупестия боб! 

 

КАСТИНГ 

За власт той е готов –  

вари го, печи го  

пак си остава суров! 

 

ПОЯСНЕНИЕ 

– Абе, защо сме толкова зян? 

– Ами, Кеворкян, Халваджиян, Бабикян... 

 

ЗА БАЛАНС 

Тя си затваря очите на четири,  

но – за мъжете това е добра вест –  

краката си отваря на шест! 

 

ОСВЕДОМЕНОСТ 

Епикур – това ще ви каже цялото перхидролено войнство –  

означава епично мъжко достойнство! 

 



ПАЗАР НА ТРУДА 

Цях живот бях беден работещ,  

но сега съм богат пенсионер,  

защото станах платен опозиционер! 

 

ЗЕЛЕНЕЕЩА БЪЛГАРИЯ 

Изоставането ни от зелената икономика  

компенсират фуражкови капи  

с бум на зелени чорапи! 

 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ 

Имахме „Възродителен процес”. 

Сега имаме партия „Възраждане”. 

Скоро ще имаме партия „Възраждане на Отечеството”. 

И всяко възраждане  

се превръща в израждане! 

 

ЗАГУБА НА ИДЕНТИЧНОСТ 

Той беше експерт по чукането,  

но при поредното нахлуване в дамска спалня  

чу поредния съвет да се научи да чука! 

Така самочувствието му на експерт  

необратимо се пропука!... 

 

НЕОЦЕНЕНА 

Тя е с тяло небесно,  

но да намери астронавт да я оцени  



никак не е лесно! 

 

БЕДА 

Много родни институции  

си вършат работата,  

но в това е бедата,  

че след като си свършат работата  

не пускат водата! 

 

ПРЕЦИЗНОСТ 

В любовната игра тя е настъпателна  

и не е изчерпана, а изчерпателна! 

 

ЧЕРПЕНЕ 

Той щедро я почерпи,  

а тя му позволи от нея  

с пълни шепи да черпи! 

 

БОГОУГОДНО 

„Сексът и храната са божествени удоволствия”. 

Това заяви днешният папа,  

затова всеки властимащ ни оправя  

и не престава от общественото да папа! 

 

АТЕИСТИЧНО 

За политик той не е годен! 

Аргументация: Много е богоугоден!... 



ТЕСТ ЗА ПОЗИТИВНОСТ 

Ако теста ти за коронавирус е положителен,  

значи не си същество негативно,  

а човек, който мисли позитивно! 

 

УСЛОВИЕ, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕ 

Съвестта наказва, дори без да е осъдил законът! 

Но за да се случи това, а и за да има рима,  

човек съвест трябва да има! 

 

БОЛШЕВИЗЪМ 

Грешките на мнозинството закон съставляват! 

Срещу това представители на малцинството  

от векове се съпротивляват! 

 

РОДНО ПРИСТАНИЩЕ 

Българинът е търпелив. 

Българинът е нещастен. 

Затова ще ни повтарят безпристрастните,  

че търпението е пристанище на нещастните! 

 

СЛУЖЕБНО, НО БЕЗ АВТОРИТЕТ 

Политиците ни говорят все по-често ex officio,  

макар и негладко,  

но говоренето ex cathedra  

се случва много рядко! 

 



ДАРБА 

Гладко да говори той не умее,  

но техниката гладко да мълчи  

перфектно владее! 

 

ФИЗИЧЕСКИ ЗАКОН 

В любовната игра трябва да има триене  

– това е за сведение на аматьорите –  

за да се получи огън между партньорите! 

 

БЯЛО, ЧЕРНО И СИВО 

Сивата икономика е диалектически резултат  

– следвайки марксистката логика лукава –  

от взаимодействието между бяла и черна такава! 

 

НЮАНСИ В УСЕЩАНЕТО 

Всеки протестиращ усеща пулса на паветата! 

Вследствие на революционна тактика,  

(не)знайно от кого приета,  

полицаите усещат само павета! 

 

ВРЪЗКА 

Общуването с едрогърди дами  

– това са мъжки декларации –  

е причина изобилието да ражда  

млечни натрапчиви асоциации! 

 



МЕМЕНТО 

Помнете неуки дами и господа,  

че невежеството е форма на несвобода! 

 

ПОКОЛЕНИЯ 

Баба знае две и двеста,  

но двеста и две  

иска всяка млада невеста! 

 

ВРЕМЕ Е ЛУДИТЕ ДА СКРЪСТЯТ РЪЦЕ 

Луд умора няма,  

но вредата от неуморността му  

много често е голяма! 

 

НАУКА 

На Уран и Нептун вали дъжд от истински диаманти! 

Дано това откритие стане причина  

номенклатурните отрочета  

да се изнесат от нашата Родина! 

 

ЕВАЛА, МАШАЛА, АФЕРИМ 

Философ, та дрънка! 

И то без наличието на трънка!... 

 

СТАРОСТ-НЕРАДОСТ 

Почти всички анализи и коментари  

се правят от клиентелистките муцуни стари! 



ТОПЕНЕ НА ПАЛАСКИ 

Дама без паласки  

търси мъж с пари в паласки! 

Гарантарира премахването им със ласки!... 

 

ОБАЯТЕЛНОСТ 

Мъжете, които са стабилни  

канят жените на вечеря на свещи,  

защото са романтични и любвеобилни! 

И ако са с гопиво в кръвта,  

свещите задължително са автомобилни! 

 

КАКВОТО Е СТАВАЛО ПАК ЩЕ СТАНЕ 

Мъже, ако професионалистката Цеца  

ви хване за „мъртвеца”,  

нейното умение  

ще доведе до неговото възкресение! 

 

КОПНЕЖ 

Той мечтае да е шесторък като Шива,  

за да гали едновременно  

Лили, Пепа и Ленчето игрива! 

 

НАПРЕЖЕНИЕ 

Тя се чуди как да му пристане,  

след като за пореден път  

не успява да му стане! 



ТЕЗИ ЗА ДЕБАТ 

Песимистът: В България нищо не е мръднало! 

Оптимистът: В България всичко е мръднало! 

Реалистът: В психиатричните болници още има свободни места! 

 

ДВОЯКОСТ 

„Лудо-младо” срещу „старо-нормално”? 

Конфликт, съществуващ реално или виртуално,  

буквално или само формално,  

вертикално или хоризонтално,  

минимално или максимално,  

вокално или визуално? 

Абе, казано брутално,  

дотук изреченото си е аномално! 

 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 
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