
УМУВАНИЯ  

С ОТВОРЕНИ ВАЛЕНЦИИ 

 

ОБЕЗВЕРЕНИЕ 

Нощта е бременна! 

Но тя оптимизма ми зачерта  

като роди утро  

по-глупаво от вечерта!... 

 

ЖИЗНЕРАДОСТ 

Финансово красив  

търси дамски състав, 

който да е млад и игрив! 

 

ДОЧУТО 

Това го чух на автогарата: 

Парапсихологът е психолог,  

който изпуска парата! 

 

РОКСАНА Е С ЕДНИ ГЪРДИ ПРЕД РЕКСОНА 

„Рексона”  няма да ти изневери!  

Но за Роксана това не може да се твърди! 

А и на Роксана да изневерява й върви!... 

 

МИСТЕРИЯ 

В Смесената българо-македонска комисия  



по историческите въпроси  

се наблюдава все по-малко история  

и все повече истерия! 

Това за непредубедения наблюдател  

си е чиста мистерия! 

 

НЕПОДЧИНЕНИЕ С ЕЛЕМЕНТ НА УВАЖЕНИЕ 

Ако живота шапка ти скрои,  

ти вироглав бъди: 

Шапка му свали  

и гологлав ходи! 

 

ОТ „ПОЗИТАНО” 20 ПРИЗОВАВАТ 

Ако искате да сте на червено,  

на изборите не пасувайте,  

а за нас гласувайте! 

 

МАКСИМАЛИЗЪМ 

Бездомен и безработен  

от апатия се отърси  

и надомна работа  

започна да търси! 

 

ИСТИНАТА Е В ПАКЕТА 

Дама, изпаднала в депресия търси мъж,  

който да й предложи изживяване  

с голям пакет за възстановяване! 



ИЗЯЩЕСТВО 

Изпълнени сме със финес  

– според някои умници –  

ако се съди по фините прахови частици! 

 

БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ СА ЗАРАЗНИ 

Маските са за да ни пречат  

да чуваме собствените си мисли! 

Човек ако се позамисли  

не открива в това смисли,  

но разбира, че само болен мозък  

подобно нещо може да измисли!... 

 

АРОМАТНО И СТИЛНО 

Фен на боба и киселото зеле  

– по анцуг, а не в костюм –  

представи своя марка парфюм! 

RIPE BEAN/SOUR CABBAGE  

с много чист аромат,  

натурален, секси и пасторален, 

изключително земен и реален!... 

 

КАРЪЩИНА 

От ума му убягва 

защо винаги попада на това,  

което избягва! 

 



БЕЗГРИЖИЕ 

Само Марешки може да е спокоен,  

че катаджиите няма да го глобят  

за липса на аптечка. 

И то не защото е важна клечка,  

а защото вместо да чете в библиотека  

с връзки върви по бизнес пътека,  

осигурила му неедна аптека! 

 

ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ 

Те по него хвърлят кал,  

а той за развлечение  

прави си калолечение! 

 

РАЗКОЛЕБАВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА 

В бутика му го набутикаха,  

в прокуратурата му го прокуратуриха  

и така представата му за мъжко достойнство  

необратимо разтуриха! 

 

ХИГИЕНА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

Като Пилат Понтийски винаги правете –  

след всяко свое действие  

измивайте си хубаво ръцете! 

 

ТРЕВОЖНОСТ 

Обречени сме на страдания  



докато ни заливат рекомбинации  

на патогенни политически образувания! 

 

ПАРТИЙНО НОМАДСТВО 

Ту у лево, ту у десно  

и накрая – у лайното пресно! 

Не е ли чудесно?! 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕЗСИЛВАЩА ДАМИТЕ 

При флирт и без да вдига самолета  

с помощта на скъпи бижута  

му се отваря парашута! 

 

ДИАГНОЗА 

Властовата им позиция  

смекчава параноидната тревожност,  

предизвикана от собствената им незначителност! 

Това се потвърждава от психотичните епизоди  

в политическата ни действителност!... 

 

НЕОТСТЪПЧИВОСТ 

Изводите ни са безпощадни: 

Ако някой си мисли за млада дупничанка,  

значи мислите му са задни! 

 

БЛЯН 

Тя си мечтае за дередже,  



в което да е заобиколена  

от коравосърдечни мъже! 

Хем корави, хем сърдечни  

и в любовната игра безупречни!... 

 

МАНИПУЛАЦИЯ 

На рекламата това е царство: 

Да защитаваме от лекарства  

черния си дроб с лекарство! 

 

АМАН ОТ ОСЕМЕНИТЕЛИ 

Нощта с решения е бременна,  

но всеки следващ ден  

от родените решения е обременен! 

 

РАДОСТ 

Оле! Оле! Оле! 

Станах осеменител  

в Сливо поле!... 

 

ФАКИРИ 

Гологлави крастата си чешат  

като капите си мешат! 

 

С ГРИЖА ЗА ГАРДЕРОБА 

По тъмна доба  

скроиха шапка  



на коронована особа! 

 

БУДЕН ГРАЖДАНИН 

Той: В България всичко е фасадно,  

         фасадно и досадно! 

Аз: Не мрънкай, бори се за промяна! 

Той: Не мога, работя нощна смяна! 

Аз: А през деня? 

Той: Тогава спя! 
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