
ПИСАНИЯ С ЕЛЕМЕНТИ НА МАНИЯ 

 

КАЧЕСТВОТО ПРЕДИ ВСИЧКО 

Куфари марка „Боевски” – гаранция 20 (двайсет) години! 

 

КРИЙТЕ СИ СМЕТКАТА 

Ако за всичко си давате сметка и ви видят сметката, сърдете се на себе си, защото сте 

си дали сметката да ви я видят! 

 

ГРАФИТИ 

„Аз не живея, аз горя!” 

   Яворов 

„Ей сегичка ще заживееш!” 

   борбен пожарникар  

 

СТАНОВИЩЕ 

Да преподаваш философия е да разбираш, че не разбираш какво разбираш! Ако ме 

разбираш… 

 

ВИБРАЦИИ 2015 

«Времето вибрира негативно» 

   Ахмед Доган 

«Вибраторът вибрира позитивно» 

   Пепка Гърдева 

 

ЕФИРНО 

Виваком – каквото искаш, когато искаш! 



Лили Дашната – каквото искаш, когато искаш, колкото искаш! 

 

ДАМИ, ОБЛЕКЧЕТЕ ДИСКОМФОРТА 

„Муконазал+” – отпушва, овлажнява, освежава! 

„Мъжка гордост XXL” – също! 

 

ОТНОСНО ПРАВАТА 

Онеправданите няма да бъдат оправдани! 

А неоправданите ще ги оправдаят, но само срещу пари! Много пари!... 

 

ЙОРДАНОВДЕН 

Свещеници изгониха злите сили от сградата на Министерски съвет! Присъстващите на 

церемонията журналисти после напразно търсеха министър-председателя и 

министрите… 

 

ПЕЧАТНА ГРЕШКА 

Три в една – неочаквано добра комбинация! 

 

В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ЖИВОТНИТЕ 

Слоницата е спокойна, че партньорът й няма да забрави заръките й, защото знае, че той 

помни като слон! 

 

ПИТАНЕ 

„За кокошка няма прошка. 

За милиони няма закони!” 

А ако „кокошката” е на милионер? 

 

 



ЗВУКОВ ФОН В ГЪРЦИЯ 

Охи, охи, ох, ох, ох! 

 

ОТ БАНКОМАТА ВЗЕТО 

Ако жената пусне на мъжа, значи банкомата също му е пуснал! 

 

ПРЕПЪНИ КАМЪНИ 

Всичко в този живот ме тегли надолу – близки, познати, приятели, жени, банки, 

далечни непознати, неприятели, мъже! И гравитацията!... 

 

ШОУ 

- Какво се получава когато се съберат на едно място журналист, депутат от 

опозицията и бизнесмен? 

- ?!? 

- Микрофония! 

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВЛАСТ 

Всичко е в мои ръце и аз съм им намерил занимание! 

 

ЗАПАЛЯНКО 

Падам си по (и върху!) жени, които умеят да се просват като за дузпа! 

 

ТВЪРДОСТ 

Протестът срещу жена ми се втвърди! За радост на любовницата ми!... 

     За справки: от кръста надолу 

 

РОДНИ УПРАВЛЯВАЩИ 

Те правят каквото трябва, за да става каквото ще! 

 



ПОКАНА ЗА СПОДЕЛЯНЕ 

Споделените моменти ни свързват по-силно от технологиите. Затова, дами, захвърлете 

телефоните и компютрите и елате при Гочо Маркуча, споделете с него момента да ви 

свърже със себе си! 

 

БАРТЕР 

Ние ги вкарахме в Народното събрание, а те ни го вкараха! 

 

ЕВОЛЮЦИЯ 

Протестите си имат лице! Сега им трябва и мисъл!... 

 

КОЙТО ПЕЕ, СВЯТ МУ СЕ ЗАВИВА 

Ако превръщаме мрачните си мисли в песни, както прави Сийла Сю, ще настъпи такова 

пеене, че свят ще ни се завие! 

 

ЕРОС 

Търся мъж с достойнство! Поне 22 см.!... 

 

ЖЕНСКО ОТКРОВЕНИЕ 

Държа на мъже, на които има какво да се държи… 

 

ОЖЪЛТЯВАНЕ НА ПЕЙЗАЖА ОТ ЧЕРВЕНИТЕ 

В началото бе код Червено. После – код Жълто. 

 

БЯГСТВО ОТ СВОБОДАТА 

Писна ми от СВОБОДА! 

  вопъл на съпруга на Свобода Георгиева 

 



ОТЛИКА 

Чаровна фенка на футбола се отличава с асистенции за гол! 

   За асистиране: след събличане 

 

ЗА ЖАЛОСТ НА ЖЕНИТЕ 

Има мъже, на които и с телескоп да гледаш в боксерките им, пак няма да видиш нищо! 

 

ПЕДАНТИЧНОСТ 

Обра ябълките на съседа си, след което си обра крушите. 

 

РЕКЛАМА 

Дами, моля ви, не ме използвайте  в любовната игра! 

Дайте работа и на другите мъже! 

 

ФУТБОЛНА ЛАКАРДИЯ 

Тате носи, мама с Меси! 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 

Вятърната енергия е най-евтина. При нашите вятърничави политици и управляващи, 

които са въздух под налягане, България може да стане енергиен център на света. 

 

НЕДОУМЕНИЕ 

Колкото повече Топлофикация АД ми подгрява водата, толкова по-често пия по една 

студена вода!? 

 

ДОНОС 

Хем работи в БАН, хем е бохем! 

 



ПРЕДПАЗЛИВОСТ 

Най-добре не смее този, който не смее последен! 

 

ПРАКТИКАТА ПОКАЗВА, ЧЕ… 

Ако политикът е задник, по-малкото зло е сто пъти да го видиш, отколкото веднъж да 

го чуеш! 

 

ОРЪЖЕЙНА НАЗДРАВИЦА 

Наздраве! За уютните МИГ-ове! 

 

ПРОГРАМИ 

„Еразъм” – европейска програма за младежка мобилност. 

„Маразъм” – BG програма за старческа застоялост. 

 

СВОБОДА НА ИЗБОРА 

Домакинствата (битовите абонати) не са длъжни да излязат на свободния пазар на 

електроенергия! Могат да си останат на робския пазар!... 

 

ТЪЖНА ВЕСТ 

Развали ми се прахосмукачката! Мир на праха й! 

 

КРИЛАТА МИСЪЛ 

Трикрилен гардероб – любимо място за криене на окрилен любовник. 

 

ФИЛОСОФСКИ РАЗМИСЪЛ НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКАТА ГРАНИЦА 

(по време на блокадата й от гръцките фермери) 

„Всичко тече, всичко се разваля!” 

 



ПЛАЖНА МОДА 

Тя има страхотен бански от две части! 

Понеделник, сряда и петък носи едната част, а вторник, четвъртък и събота – другата 

част! В неделя не носи нищо!...  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

Степента на окосмяване на изказа е висока, затова почти нищо не се вижда от 

изложението. Необходима е лазерна епилация на тезите и концепцията. 

 

ПРОБЛЯСЪК В ГРАДИНКАТА ДО ОБЩИНА „КРАСНО СЕЛО” 

Мултикултурализмът не може да обясни как представители на различни култури 

пикаят по един и същ начин в кварталната градинка! 

 

ЛИГИ 

Имаме висша лига, мъжка суперлига, европейска лига и български лигльовци. 

 

СТРАСТНО (ВЕЛИКДЕНСКО) ПОЖЕЛАНИЕ 

Да са ми здрави „яйцата”  и да са й бухнали „козунаците”! 

 

ЗДРАВОСЛОВНА ЗАКУСКА 

Днес закусих с маската за мека, здрава и бляскава коса на жена ми. Закуската беше 

изключително здравословна – банани, мед, кисело мляко, пълномаслено прясно мляко 

и арганово масло. 

 

ПРЕДИЗБОРЕН ТЕАТЪР 

Купуването и продаването на гласове е представление! 

 

ОТНОСИТЕЛНОСТ 

„Не можем да говорим по друг начин, освен чрез картини!”  



 Винсент Ван Гог – художник. 

„Не можем да рисуваме по друг начин, освен чрез думи!”  

 Веселин Босаков – философ. 

 

ДИАГНОЗА 

Задържате течности! 

Краката ви са подути! 

Тялото ви не потъва! 

Е, значи сте удавници… 

 

ВДЪХНОВЕНО ОТ КОРНЕЛИЙ НИНОВ 

Предайте на другарите по места и на другарките по легла, че поемам твърд кур(с) към 

опонентите си и твърдо заставам зад съмишленичките и симпатичните симпатизантки! 

 

ОТКРОВЕНО КАЗАНО 

Ако казваш това, което си мисля, че казваш, значи нищо не казваш! Но ако не казваш 

това, което не съм си и помислил, че няма да кажеш, значи много неща казваш!... 

 

РЕПЛИКА НА РЕКЛАМА 

Не е вярно, че всичко започва с Nescafe! Тъщата, например, започва да ми дудне и без 

Nescafe!... 

 

BG ЧИСТОТА 

Шофьор без книжка ПОМЕТЕ шестима души на тротоара! Пометените са благодарни 

на шофьора и приветстват развитото му чувство за чистота!... 

 

ПРЕСТАРАВАНЕ 

Той толкова дебело подчерта тезата си, че де факто я задраска! 

 



КАТ ПРЕДУПРЕЖДАВА 

Мъже, сънувайте еротични сюжети със съобразена скорост,  

защото спирачният път при мокри сънища е значително по-дълъг! 

 

ИЗ ОПИТА НА ЕДИН ИЗНЕВЕРНИК 

Едно евро за превенция на изневярата спестява от 4 до 7 хиляди евро за справяне с 

бедствията, породени от изневярата! 

 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ 

Защо пълнят само дупката на бюджета? – със загадъчно възмущение попитала една 

дама. 

 

ИЗВОД 

– По-добре ли си? 

– По-добре. 

– Не си ти, когато не си гаден! 

 

ПРОДАВАЛНИК BG 

Чувствена чувства почасово! 

  За справки: 50 евро на час 

 

ТРИЛЪР 

Простреляха ме във втората глава, затова в трета глава съм импотентен. В четвърта 

глава губя главата си… 

 

ТРОЕН ПРОБЛЕМ 

„Три пъти го режем, то късо и късо!” (трънска поговорка) 

„Три пъти го наставям, той дълъг и дълъг!” (мъжка гордост) 

 



ДВОЕН СТАНДАРТ 

По отношение на отговорността електорат и управляващи са скачени съдове. 

По отношение на доходите електорат и управляващи са разкачени съдове. 

 

ОТКРИТОСТ 

Той никога не действа зад гърба на колегите си! 

Той винаги действа пред гърба на колегите си!... 

 

НАДОМНА РАБОТА 

Давам орехи за чукане по домовете срещу личен подпис и ЕГН! Заплащане – по 

споразумение! Имам и сливи!... 

 

БАКТЕРИАЛЕН ЖИВОТ 

Киселото настроение на съпругите се дължи на бактерията лактобацилус булгарикус! 

Сладкият живот на любовницата се дължи на бактерията стрептококос термофилус!... 

 

ПЕРНИШКА ИДИЛИЯ 

Тази вечер преминахме от ръкостискане към кръвопускане, защото си наляхме време! 

И то – менте!... 

 

РЕПЛИКИРАНО СЪОБЩЕНИЕ 

Съобщение: Днес няма да има пленарно заседание на НС, защото залата ще се пръска 

против вредители! 

Реплика: За да има ефект, пръскането против вредители трябва задължително да е по 

време на пълна пленарна зала! 

 

„НЕ” НА ИЗБИВАНЕТО 

Избила ви е тръба! 

Избили са ви нервите! 



Избила ви е чивията! 

Това е ясен знак, че избиването не решава проблемите в днешния сложен и забързан 

свят. 

 

ЧУТО ПОД ПРИКРИТИЕ 

– За какво те прибраха? 

– За насилие. 

– По-точно? 

– Ударих пет ракии! 

 

ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО 

Швепс – за пораснали момичета! 

Гинко билоба – за вдетинени бабички! 

 

ИЗХОД 

Хора, ако животът ви притиска и вече ви е трудно дори да дишате, ползвайте дишащи 

маратонки „Puma”! 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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