
ТИНТИРИ-МИНТИРИ 
 

РАВНОВЕСИЕ ЗА УТЕХА 

Заплатата ми е малка,  

но ми създава големи,  

много големи проблеми! 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 

Войнолюбие в тениса се вихри,  

според социологически анкети: 

Жените дефилират с бомби,  

а мъжете – със ракети! 

 

СИНДРОМ НА ПЕРИФЕРИЯТА 

Изпълнен с амбиция,  

но изпразнен от съдържание  

умира в словоборство  

да е център на внимание! 

 

РИСКОВЕТЕ НА ЖИВОТО ПРЕДАВАНЕ 

Де се е чуло и видяло  

тв предаване на живо  

да е съвсем умряло? 

Тук ще ви подскажа аз: 

Много честичко – у нас! 

 



ДАЛНОВИДНОСТ 

Бъдещият ни парламент ще е парцелиран, много парцелиран! –  

каза един гражданин прозорлив. 

И добави: Толкова парцелиран, че чак парцалив!... 

 

РЕЧЕНО-СТОРЕНО 

Тя е за речено, без да е сторено! 

Той е за сторено, без да е речено! 

Кратко изречено,  

тя е за общуване облечено,  

а той – за хортуване съблечено!... 

 

ФРЕНСКА РЕЦЕПТА 

Тревогата и стреса  

се лекуват, (появяват) със метреса! 

 

ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ 

На Коледа ходя приведен,  

за да са така приведени до земята  

– а не до паветата – 

и отрупани с плод клоните на дърветата! 

През останалото време пак ходя приведен,  

но вече от тежестта на мои десетки  

тлъсти банкови сметки!... 

 

2020 – ГОДИНА НА БЪЛГАРСКОТО СЪБУЖДАНЕ 

Гражданите се събудиха! 



Но повечето пак заспиваха,  

а само малцина будуваха!... 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

IQ-то му е колкото температура в хладилник,  

но това не му пречи  

да се самообявява за светилник! 

 

ЗНАНИЕ 

Според науката,  

електронните цигари замъгляват съзнанието. 

Хората, които уважават знанието,  

независимо дали са млади или стари,  

твърдят, че в това отношение  

родните политици са като електронни цигари! 

 

VESTI 

Фентъзи парк отвори врати в София. 

Освен 24 дракона  

на изложбата атракцион има и две говорещи дървета! 

Е, не че са бол,  

но са представителна извадка на родния футбол!... 

 

ТРЕВОГА 

Не ми се мисли какво би станало  

– ефекта няма да е само звуков –  

ако Пиронкова се конфронтира с Чуков! 



ДОГОВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Публично-частно партньорство  

е партньорство на частно лице  

– дългосрочно, а не на бегом –  

с труженички в публичен дом! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН РЕЙТИНГ 

Има ли живот след смъртта? 

Темата е подбрана грижливо,  

а излъчването – от гробищата на живо! 

 

СКАНДАЛНО 

Той чупи рекорди във Висшата лига! 

Така предизвиква скандал след скандал,  

а определението за него е „лигльо-вандал”! 

 

ПАРАДОКСАЛНОСТ 

Една от странностите на този живот  

е охлюв да си купи къща  

с цел инвестиция в недвижим имот! 

 

ТИНТИРИ-МИНТИРИ 

Хал хабер си нямат Шмент и Капели,  

че са синоним на врели-некипели! 

 

ПУНТА МАРА 

Родни политици  



са съветвани от агностици  

с тапии за прогностици! 

 

БЕЗ ЗАОБИКАЛКИ 

Всяка алтернатива на статуквото  

е с амбиция да е какво? 

Отговор: Алтернативно STATUS QUO! 

 

ОПОРОЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

Обяснявам си с атавизъм  

наличието на активизъм,  

кореспондиращ  

единствено със екстремизъм! 

 

ОТРОВНО ПРОТЕСТИРАЩО ЗАДКУЛИСИЕ 

Пакетирани и маркетирани  

скачат и храчат  

и енергията ни харчат! 

 

НАУЧЕН ПОДХОД 

Учен от БАН  

предразполага с банска капама  

гладна за наука мома! 

 

РУСО МНЕНИЕ 

Куратор? 

Това е нещо като оратор,  



който говори с езика на тялото,  

но не цялото! 

 

НЕФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ПО СЪЩЕСТВО 

Функционалната неграмотност  

вреди на всяко общество! 

Но по-вредна от нея  

за бея и злодея  

е нефункционалната грамотност като панацея,  

взривяваща на блеенето апогея!... 

 

СИМФОНИЯ ОТ АРОМАТИ 

Апетитна дама е дама,  

която след петинг  

– пуритани, започвайте да се кръстите –  

те кара да си оближеш пръстите! 

 

ЕЛИТЕН СЪВЕТ 

Ако си уморен от мъдрост  

и от красота преситен,  

ще ти дам съвет елитен: 

Щом като копнееш за живот,  

изпълнен с грозни сцени и активна простотия,  

с политика ти се захвани  

и активен депутат стани! 

 

 



СПЕЦИФИКА 

Алчността не е като човешкото сърце,  

та в един момент да спре! 

 

ПАНДЕМИЧЕН ПЛЮС 

Който иска да си прави сметката без кръчмаря  

днес има опции отворени,  

защото всички кръчми са затворени! 

 

ИНДУКЦИЯ 

Ако успехите на ближния  

те карат да ликуваш,  

значи време е да се лекуваш! 

 

ТЯ И ТОЙ 

Тя е голям пич,  

а той – голяма птичка! 

„Т”-то в „птичка”  

е поставено от романтичка!... 

 

АЗ И ТЕ 

Аз се интересувам от връзката между дух и душа,  

а те ме засипват с информация  

за турбо пениси и фетиш облекла! 

 

МОДЕРНОСТТА НЕ Е МОДЕРНА 

На 2021 година на входа  



модерността вече не е на мода,  

според вдъхновен от XIX век  

роден мустакат войвода! 

 

КРАЙ КАЗАНА ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

Тежко, тежко! Ракия дайте! 

Пиян дано аз забравя  

дългове, кредити, бандити  

и мисли страховити! 

О, налейте! Ще да пия  

напук вам, псевдопатриоти,  

а ний... ний не сме идиоти!... 

 

КОНТРОЛЪТ Е ВАЖЕН 

Българин хранителна добавка Opinion-Stop измисли  

срещу безконтролно изпускане на мисли! 

 

ТВЪРДО „НЕ” 

Кетонал – живот без болка! 

Да, бе, да! – реагирал мазохиста  

с убеденост чиста  

не само на прима виста!... 

 

ЛЪВСКА БОРБА С ОЖЪЛТЕН КРАЙ 

За изграждане на обществени тоалетни  

той се бореше като аслан,  

но бе принуден винаги  



да ходи насран! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. 

Не се хващай на „ядец”  

с човекоядец! 

2. 

Умен ти бъди  

и на дървояд не се дърви! 

 

ПРОДАЖБИ 

Инфо: Продадоха ключ от стаята, в която е умрял Наполеон. 

Обява: Има интерес, това съм го проверил,  

затова продавам дръжка от вратата на стаята,  

в която съм се родил! 

 

ПРЕДИЗБОРЕН ОФРОУД 

Опитват се в непроходима местност  

да ни набутат за пореден път  

и после ведро да ни пожелаят: Прав ви път! 

 

АХРОМАТИЗЪМ 

Сини, червени, оранжеви, зелени –  

след алкохол няколко литра  

в черно е цялата тази палитра! 

 

 



МЕНТЕТА 

Счупени грънци  

предизборно се представят за революционери,  

но са гипсови и без стойност  

за познавачи и колекционери! 

 

БОГАТА ХРАНИТЕЛНА СРЕДА 

Размислите за родната политика са умувания,  

които са хранителна среда за псувания! 

 

МИМОЛЕТНОСТ 

Не се отдавайте на (раз)мисли! 

Това са еднократни мисли,  

които бързо отлитат,  

но в неприятности ви заплитат!... 

 

БРЕМЕ 

Нискостеблени партийни кадри,  

изгладнели за власт,  

с широко отворена паст 

на статуквото се представят като контраст,  

а всъщност са криптобаласт!... 

 

КАТО ИЗЛЕЗЛИ ОТ ЕДИН КАЛЪП 

Като две капки са си лика-прилика! 

Едната капка – от вода,  

а другата – от мастика!.. 



СЪДБАТА НА БОКЛУКА 

Редовно се изхвърляше в публичното пространство  

и така силно го замърси,  

че се стигна дотам  

да го изхвърлят оттам! 

 

ПОТОМЪК НА „ГЛАРУС” 

С поглед покоряващ  

той дамите пронизва,  

след което целите  

с езика на тялото си ги облизва! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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