
ПРОСТОТИИ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ИДИОТСКИ РЕКЛАМИ 

 

ТОЙ НЕ ГЛЕДА СВЕТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА 

Талант е Българан. 

Взима Лопедиум и Стоперан,  

за да не закъснее за среща  

с дама гореща!... 

 

ЛЯВОТО И ДЯСНОТО В BG 

Левият функционер ЗАЛИВАШЕ банковата си сметка с пари. 

Десният функционер ОБЛИВАШЕ банковата си сметка с пари. 

Левият ОКЪПВАШЕ в пари,  

десният ОБВИВАШЕ в пари. 

Днес те споделят ЕДНА обвивка! 

И са под една завивка!... 

 

ИСТИНСКА СВЕЖЕСТ 

Пиринско младо пиво,  

гарнирано с младо гадже диво,  

диво и нетърпеливо! 

 

ГОРЕЩА ОФЕРТА 

За краката, които обичам  

съм приготвил не Лиотон 1000,  

а хиляди други неща,  

с които да ги разгорещя! 

 



ВИНАГИ ИМА ИЗХОД 

Дами, ако легнете с мъж,  

който взел е Магне В6  

и така на мъжката си мощ  

е казал лека нощ,  

приемете предизвикателството присърце  

и вземете се страстно в ръце! 

 

ЕМАНЦИПАЦИЯ 

За моментите на удоволствието  

тя оставя мъжете на мира  

и се наслаждава на бира! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТКИТЕ 

Пешо Крема – прониква дълбоко  

и убива депресията! 

И не само по време на сесията!... 

 

ЧИСТА РАБОТА 

Със Savex Tropical перете пари! 

Изпира отлично  

и ухае екзотично!... 

 

ПОЗИЦИЯ 

Раменете на мъжкаря не са създадени за пърхут! 

Това едно на ръка. 

Раменете на мъжкаря са създадени  



за величествени дамски крака!... 

 

СЪВЕТ НА ГЪБАРИТЕ 

Да се гъбаркате с Ламизил не бива,  

защото Ламизил гъбичките убива! 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ОБЕМ 

Тънката коса си личи дори и на опашка! 

Затова дамите се редят на опашка за Боби Жребеца,  

който ги примамва умело  

с обещания за нещо дебело!... 

 

РАЗГОВОР НА МОРЕНИТЕ (ВИТОША) 

– Защо в родния футбол няма добри играчи? 

– Защото не ядат вафли-трепачи! 

 

БЕБЕ-ПИЯНИЦА 

Бебето, пиещо най-много 

е с идея фикс 

да  ползва пелени Molfix. 

 

КАЧЕСТВО, КОЕТО СПИРА ТЕЧА 

Дамските превръзки,  

които използват жените от Тайните служби,  

не позволяват инфилтрация  

и изтичането на информация! 

 



СТАНДАРТ „СТАРА ПЛАНИНА” 

Печен планинар предлага с вещина  

стандартен секс в Стара планина! 

       

ЛЮБОВНА КУЛИНАРИЯ 

От Маги – малки тайни за сочен вкус. 

От мъжете – след заплащане, кус-кус. 

 

СЪЛЗЛИВО 

Ядеш и ревеш. 

Толкова са вкусни!... 

Гласуваш и ревеш! 

Толкова са гнусни!... 

 

САПУНЕН СЕРИАЛ 

Клименум – за спокоен сън,  

без нощно изпотяване и дневни истерии! 

Пети сезон на „Лекарствени мистерии”! 

 

WARNING 

Denim black! 

Veso Boss is back!... 

 

ТРИЛЪР 

За тези, които не могат да отидат до банката по светло, 

 банката постъпва умно 

 и по тъмно „мотивира” ги безшумно! 



 

ДЕТАЙЛИ 

Работи здраво! 

Забавлявай се яко! 

Но не с Jacobs 3 в 1,  

а с три дами в едно легло!... 

 

ПОКАНА 

Вземи Седорелакс! 

Релаксирай напрежението! 

Само така ще влезеш  

на елита в положението!... 

 

МЪЖКИ БЛЯН 

Ех, ако жените бяха като Виваком – каквото искаш! Когато искаш! Колкото искаш! 

Ех!... Как за такова нещо да не се натискаш?! 

 

ЖЕНА ИЛИ ДИВАН? 

Не всеки може да има перфектната жена,  

но всеки може да има перфектните мебели!  

АЙКО – за всеки!  

Аз ще добавя – свързано е с привички – 

Айше – за всички!.. 

 

СЛЕД ПСИХИАТРИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

Моят татко вече е наред! 

Благодаря ти Флавамед! 



 

ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ КАФЕТО 

Всичко започва с Nescafe!  

Жена ми ме завари да пия кафе в леглото с две палави дами  

и така се започна!... 

Гаранцията за ядове и скандали е безсрочна! 

 

ЗАДАЧКА 

С Lion освобождаваме дивото в себе си. 

Пита се: С какво освобождаваме културното в себе си? 

Отговор: Като не гледаме тъпи реклами 

     за преодояване на житейските драми! 

 

МЪЖЕ, НАДЕТО Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

Интимо хелп – Надежда за интимна помощ! 

Ден и нощ  

Надето помага със огромна мощ!      

 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ 

Proenzi! Движи се! Иди за зелен хайвер! Отиди на майната си! 

 Търси арменския поп, за да му се оплачеш!  

В студ и зной 

залудо върви, залудо не стой!  

 

НЕ Е ОТ ПРОСТАТАТА 

Ако през нощта не си доспиваш,  

а през деня не спираш да се оглеждаш за тоалетна  



и спасение за теб е всеки храст,  

значи БСП вече е на власт! 

 

КЛИНИЧНА КАРТИНКА 

За възрастта е присъщо  

не само колата да се нуждае от ремонт,  

но и простатата – също! 

 

ПИТАНЕ                      

Синопрет – сложи край на запушения нос! 

Но аз, като много историкоаналитици, 

се питам как да сложа край  

на запушените мозъци на родните политици? 

 

ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК 

С един пръст можеш да направиш много неща!  

Не става въпрос за „клик” и Credissimo,  

а – казано елегантно – 

за нещо много по-пикантно!... 

 

НОВО И СТАРО ИЛИ ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ 

Нео-ангин е нео-гениален!  

Днес на хапчета е ред  

да са неоспорим авторитет! 

Ретро-гении като Морз, да Винчи, Анщайн  

са прекалено овехтял дизайн!... 

 



СРЕЩУ ЗАГОРЯЛОСТ 

Easy– Най-добър срещу загоряла храна! 

Известно е нашир и длъж: 

Беба Лесната – Най-добра срещу загорял мъж! 

 

ОРИЕНТИРАНЕ 

Пастет Compas – с любов за вас! 

Но разбиращите от храна са пас!... 

 

УДОВОЛСТВИЕ БЕЗ ПОДСЛАДИТЕЛИ 

Ако за сладичко сте пощурели,  

не яжте вафли Хели,  

а прекарайте нощта със палавата Нели! 

 

СИЛАТА НА КОКА КОЛА 

Той опита усещането,  

а тя усети опита! 

И така от само себе си  

се отдадоха на себе си!... 

 

РЕПЛИКА 

Виши (Vichy) – само в аптеките! 

А на мен ми виши и извън аптеките! 

И в дискотеките, и в библиотеките!... 

 

БЛАГА ВЕСТ, ПОЛУЧЕНА С ТОЧИЛКА 

Ямболска гроздова – благи спомени! 



Този извод се налага,  

особено ако жена ти е на име Блага!... 

 

СЪВЕТ НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР 

Ако страдате от запек, вземете антибиотик и той ще предизвика диария! 

Против диария вземете Стоперан 

и елате антибиотик да ви дам! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНС 

Кайма Кен. Бомба е! 

През тази призма 

наднича тероризма! 

 

 „КРАСИ – НАЙ-ДОБРАТА МАЙОНЕЗА” 

Съветът ми е към мъжете: 

С майонеза Краси партньорката си намажете! 

И тя, дори фригидна да е даже,  

от любовната игра дебело ще намаже! 

 

„ОРЕХИТЕ” 

Колкото по-големи стават орехите, толкова по-големи стават спомените! 

„Орехите” – майсторлъшки играчи от време пра-пра  

във всяка любовна игра! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА НОЩНИТЕ ПАЗАЧИ 

Доверете се на нашия нощен крем против бръчки! 

Премахва бръчките докато спите! 



И не една и две, а сите!... 

 

СВИНСКО И ВИНСКО 

Пържоли „Аз ям” и вино „Аз пия” си е здраве до шия! 

И простотия, и простотия!... 

 

СПОМЕНИТЕ НА СТАРИЯ КРАВАР 

Помня всяка краварка, 

 но тая от левия ъгъл 

с маслото си и погледите кротки 

ми скриваше всичките топки! 

 

M-TEL ТИ ДАВА ПОВЕЧЕ 

(ДАВА ТИ И „ЧЕТВЪРТИ КИЛОМЕТЪР”) 

Можеш да гледаш повече телевизия!  

И да превърташ когато си искаш! 

Само недей затъпяването си да потискаш!... 

 

(НЕ)ЗНАНИЕ 

Novinite.bg 

Знаем за нещата преди да се случат!  

Veso.bg 

Но веднъж случат ли се, не се маят 

нищичко да не знаят!... 

 

ЕКИПИРОВКА 

Ексфолиращи чорапи – правят стъпалата гладки и меки! 



Вървят с ексфолираща шапка,  

която изглажда гънките на мозъка. 

Така на човек му олеква, 

а и мозъка му омеква!... 

 

ВКУСЪТ СЕ ГРАДИ С ГОДИНИТЕ 

Мека горчивина!  

Не, това не е вкуса на бирата! 

 Това е горчивина,  

която изпитва всяка жена,  

когато мъжът не е на висота  

и в леглото предлага й мекота! 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

Дами, докосвам сетивата! Преобразявам! 

Не съм керамика „Фиоре”,  

а мъж, даряващ ви аморе! 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

Ауу… Ауу… Ауу… 

Не, това не е Auto.bg! 

Това е мощен вой  

след самотен запой! 

 

ВМЕТКА 

Забележителен съм, но не с Perwoll 

– тук ще направя вметка –  



а с банковата си сметка! 

 

УАУ 

I`m sexy and I know it! 

И вие знаете, защото виждате,  

че ям кроасан 7 times! 

Седем пъти на ден! 

Като истински кретен!... 

 

ДОКАЧЛИВОСТ НА ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА САЛАМ 

Дами, 7 days Giga не е страшно голям,  

ако го сравните с моя салам! 

 

БИЛА И БОБИ 

Била – качество за всеки! 

Боби – качество за всяка! 

Втората реклама е по-яка!... 

 

ГОРДОСТ 

„БОНИ”: Днес нашите прасета са по-добри! 

БОСАКОВ: И са влезли в парламента дори!... 

 

ГЛУПОСТ ПО ПОДРАЖАНИЕ 

Идея на Electrolux: „Uber за перални”,  

т.е. хората да споделят пералните си машини с непознати. 

Идея на Veso Boss: „Uber за съпруги”,  

                                   Аналогиите са с (виж по-горе), 



                                   макар и да са груби! 

 

ЕДИН ЗА ВСИЧКИ 

Дами, зарежете бойлера „Елдом”  

с четиристепенна защита 

 и устойчиво емайлово покритие!  

Елате да ви изкъпе  Весо бой 

 – богаташ под прикритие – 

със шестцифрова банкова сметка 

 и устойчиво финансово покритие! 

 

ПРИЗИВ ОТ ЩАБА НА ДИНКО И ПЕРАТА 

Не се фиксирай в позивите за уриниране!  

Фиксирай се в позивите на пазвантите,  

призоваващи да изгоним имигрантите!... 

 

В БЪЛГАРИЯ ЕДНО Е ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ 

„Произведено в Китай” – три думи,  

които по популярност и честота  

са надминати хилядократно  

от тачената безспир 

родна дума „келепир”! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДНАТА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА 

Истината не е в съдебната зала! 

 Истината е в пакета!  

Това е идилия 



в рекламата на кафе Нова Бразилия! 

 

ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ГЛАДНИЦИ 

Сочни, стегнати, вкусни! 

Имате право да не им устоите! 

Леки! Но не кремвирши, а жени! 

На приемливо високи цени!... 

 

ГЛАД 

Не си ти, когато не си задоволена! 

Крива ти е цялата Вселена! 

Не спирай! Грабни, но не сникърс,  

а мъж с цел строго определена!... 

 

ИБУТОП – ЗА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ 

Всичко ми е тип-топ,  

но само с Ибутоп! 

С него върху жените свободно се движа  

и за нищо нямам аз гража!... 

 

ЕСТЕТ 

Той винаги носи със себе си Троксевазин.  

Затова всичките му любовници 

 са с красиви крака без разширени вени! 

И от него възхитени!... 

 

 



18+ 

Мини кроасан Seven Days – най-добрият приятел на кафето! 

Макси наденица One Year – най-добрият ваятел на дамско настроение! 

                                                И то не само на морето!... 

 

КРАСНОСЕЛСКО УТОЧНЕНИЕ 

Най-добро съотношение  

между цена и качество предлага не Кауфланд,  

а – ще го кажа смело – 

 Венчето от „Красно село”! 

 

БОЙКОТ 

Оцет „Кулинар” на салатите е цар! 

Но републиканците не го консумират,  

защото за монархичен го намират!... 

 

МММ … ВКУСНО 

Животът има нужда от вкус! 

Мъже, Пепа знае  как да овкусява вечерите ви  

и то не само с Хайнекен!... 

За справки: нощ и ден. 

 

ОПИЯНЕНИЕ 

Жена ми всеки ден е на ГРАДУС! 

С приповдигнато настроение до магазина тича  

и купува пилешкото, което обича!... 

 



ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕКЛАМАТА НА ПИБ 

Няма сила без ресурс. 

Няма ресурс без производство. 

Няма производство без подкрепа на банка. 

И на властимаща бабанка!... 

 

МЪЖКА ДИЛЕМА 

Малките бомбички на халва „Любимка”  

или големите бомби на палавата Тинка? 

 

СИЛЕН ЕФЕКТ 

„Екзодерил” – премахва гъбичките! 

Тук сърцето ми силно се разтупа  

при мисълта за гъбената супа! 

 

С ТРУД ЖИВОТЪТ Е ЛЕК 

Мечтата на всеки работещ човек  

е работа без почивка  в студ и  пек! 

Това бански, хавлия, шнорхел, дюшек  

са мечтите на всеки тюфлек  

и простотии от миналия век! 

 

ВЗЕМИ ЛОПЕДИУМ – ИЗЛЕЗ ОТ ПАРЛАМЕНТА 

Той беше спечен депутат,  

но избирателите го разстроиха  

и така срещу себе си го настроиха!  

Сега залостил се е в Парламента  



и оттам да излезе на иска,  

а пък Лопедиум да вземе не му стиска! 

 

„НЕ” НА РАЗДЕЛЕНИЕТО 

Дезодорант  Нивея  

трябва да бъде подведен под отговорност за сегрегация: 

 „Черното остава черно, бялото остава бяло!”. 

Разделение черно на бяло!... 

 

ЛЕЙЗЪРМЕД СЪВЕТВА 

Ако си фиксиран в позивите за уриниране,  

ако непрекъснато се оглеждаш за тоалетна,  

ако … Абе, ще ти кажа под сурдинка: 

Изпикай се в първата срещната градинка!... 

 

 

 

доц.д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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