
 ТУТИ КВАНТИ 
ПРИЗИВ НА ПРОСТАЦИТЕ 

Хора, това мъдрец го завеща: 

Научете се да харесвате простите неща! 

 

АКТИВЕН ПОЛИТИК 

С бездарие богато надарен  

в публичното пространство  

се изхвърля всеки ден! 

 

С ГРИЖА ЗА ДУШАТА 

Предаване на живо от оня свят! 

Подобни анонси вървят 

с цел да ви въодушевят!... 

 

ЕВОЛЮЦИЯ 

Бях буен ерген. 

Ожених се. 

Победих звяра в себе си  

и вече съм обезверен! 

 

(НЕ)ИЗОЛИРАН СЛУЧАЙ 

Прекланям се пред руската култура славна,  

затова искам ваксина православна! 

 



ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПИЯ (ФИНАНСИРАНА ОТ ВЛАСТИМАЩИТЕ) 

Приспиване на будни граждани,  

по дефиниция спадащи  

към диагнозата „От безсъние страдащи”! 

 

НЮАНСИРАНИ МИСЛИ 

1. 

С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 

На младини бях здравомислещ! 

Сега съм само мислещ!... 

2. 

СВОБОДА И МИСЛЕНЕ 

Това знам го от първа, а не от ръка втора: 

Мислещ, попаднал в затвора  

е свободомислещ, напук на надзора! 

3. 

ИЗРИЧНО УПОМЕНАВАНЕ 

Той е трезвомислещ  

– и тази част от деня му е мъчната –  

но само до прага на кръчмата! 

 

ИЗТОЧНИК НА ДОХОД 

Желязната дисциплина  

е примамлива за мнозина! 

И никой не може сурово да ги вини,  

че желязото предават на вторични суровини!... 

 



НЕЛЕПОСТ 

Нещо не е наред,  

щом с бъгирани чипове,  

обърнати назад, крачим напред! 

 

СКЛОННОСТ 

Съгласните са най-съгласни  

да станат гласни! 

 

НЕОЛОГИЗЪМ 

Всяка печалба от чалга  

си е чиста печалга! 

 

ДО „МАГУРАТА” И НАЗАД 

Булгар! Булгар! 

На мътни времена в разгар  

е тарикат-печалбар! 

Обиновено – на келепира верен другар! 

Днес – „предприемач”, „бизнесмен”  

или просто чалгар!... 

П.П. Извинявам се на Алеко,  

но и на мен не ми е леко!... 

 

БЕЗОТПАДЪЧНА ТЕХНОЛОГИЯ 

Камък му падна от сърцето  

и го хвърли на момента  

в градината на опонента! 



ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН 

Откриха къмък в пазвата му,  

но той с израз невинен  

представи камъка за декоративен! 

 

СЮРРЕАЛИСТИЧНО 

Салман Ружди: Хората се превръщат в розови слонове и това вече не е необичайно. 

Евала, Ружди! Евала, Салман! 

 – възхити се роден наркоман. 

 

ПОДТИК 

Изпълнен с мотивация,  

но изпразнен от търпение,  

гори да наложи своето мнение! 

 

ОДОБРЕНИЕ 

Мъжете не връзват кусур  

на дами, устни залепващи за чучур! 

 

СОЦИОЛОГИЯ НА ИСТОРИЯТА 

Всяко епично  

е бягство от травматично! 

 

ПО ИРОНИЯ НА СЪДБАТА 

Живота с него се подигра! 

Не той, а жена му е дърво  

в любовната игра!... 



НАПАДКИ 

Обвинява го партийния актив  

в принципност, осъществена  

в условия на опасен рецидив! 

 

НЕ Е ЛЕКО ДА ТЕЖИШ 

Ако на мястото си тежите,  

ще сте в тежест на колектива! 

А да допускате това не бива! 

Затова настрана аргументите оставете  

и веднага мястото освободете! 

Така и то ще си почине за известно време,  

защото олекнал немедлено ще го заеме!... 

 

ФЛИРТ В ШЕСТ СТЪПКИ 

Първа стъпка – уединение. 

Втора стъпка – съединение. 

Трета стъпка – вцепенение. 

Четвърта стъпка – самообвинение. 

Пета стъпка – извинение. 

Шеста стъпка – повторение. 

Следва продължение.. 

 

РЕГИОНАЛНА ЕСТЕТИКА 

Това го чух от двама български юнаци: 

Всяка дама е мацка,  

но само ако е с мустаци! 



ЯЗЕ И НИЕ 

Я па тоя! 

Я па тая! 

Я па тия! 

Извод: Няма угодия!... 

 

ЗА ГЛАДКА И ОПЪНАТА КОЖА 

Дама със застаряваща кожа търси мъж,  

който да й действа като еластин и колаген! 

Иначе казано – да я опъва всеки ден! 

 

НАХОДЧИВОСТ 

От киселата физиономия на мъжа  

предприемчивата жена  

се сдобива с хиалуронова киселина! 

 

ПРАЗНИЧНОСТ 

За осъществяване на романтичната игра  

те твърди мерки предприеха: 

Той предложи твърдост,  

а тя – разкошни мерки! 

В резултат последваха любовни фойерверки!... 

 

ЕКСПЕРТИЗА 

По време на пандемия  

изпразването на улиците е факт! 

Но според експерти на мъжко-дамския контакт  



на друго място трябва да е изпразването като акт!... 

 

ПРОВАКСЪРСКА  

Не осъзнават все още мнозина,  

че чувството за хумор  

срещу болести е ваксина! 

 

ЗДРАВЕН ИЗВОД 

Казвал съм неведнъж и дваж,  

че най-много антитела  

има на нудисткия плаж! 

 

МИСТЕРИИ 

Голата МАХА, но не се знае на кого! 

Мона ЛИЗА, но не се знае какво! 

Загадки не за едного!... 

 

ДУХОВНО ИЗВИСЯВАНЕ 

Той от Дядо Коледа  

нищо материално не иска! 

Но като истинска бабанка,  

поиска да е шеф на банка!... 

 

ДОГАДКА 

Сватба без булка е по-добре май  

от тоалетна без WI-FI! 

 



НЕВЕДЕНИЕ 

Пожелаха ми да съм здрав  

като здравия разум на българина! 

Сега се чудя дали да се радвам  

или без да се стеснявам  

да започна да се притеснявам! 

 

ОРИСИЯ 

Тежка е неговата съдба –  

дамите неспирно  

го гледат с жожоба! 

 

НЕГОДУВАНИЕ ОТ ЛЕВИЯ ЪГЪЛ 

Писна ми да ме тикат в ъгъла,  

пък бил той и ляв! –  

избухнала краварката  

в пристъп на гняв!... 

 

СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛА „ПРЪСКАМ” 

Аз пръскам пари. 

Ти пръскаш ругатни. 

Той пръска слюнки, когато е пил. 

Тя пръска сексапил. 

Ние пръскаме непукизъм. 

Вие пръскате негативизъм. 

Те пръскат популизъм. 

 



МЪЖ С ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕОГРАНИЧЕН ИНТЕРНЕТ 

Всяка жена мечтае за мъж,  

който в любовната игра сили да намира  

и да не спира, да не спира, никога да не спира! 

 

ЛОКДАУН 

London is ghost town. 

В превод на някои глави прости: 

Лондон е град за гости. 

 

ЖИВЕЦА НА ЛЕТЕЦА 

С помощта на жена си Николета  

той безотказно приземява самолета! 

 

ПРОСТИЧКО ОБЯСНЕНИЕ 

Някои жени харесват простите неща! 

За радост на простаците,  

защото те така разчитат знаците!... 

 

МИЛИТАРИЗЪМ В ТЕНИСА 

Той я впечатли с ракетата си,  

а тя – пацифизма изключая –  

с бомбите си го омая! 

 

УЧЕНОЛЮБИВИ СТУДЕНТИ 

Тя следва химия. 

Той следва физика. 



Тя и той заедно, вечерно и нощно,  

изучават физическа химия и то мощно! 

 

РАЗМЕРА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ 

Малките неща  

водят жената към смисъла на живота! 

Диамантите са малки неща  

– казано в режим на пояснение –  

предизвикващи огромно дамско вълнение! 

 

НАРОДНО ПОВЕРИЕ 

Ако на Коледа (и не само!)  

ти писне ухото,  

значи, АНГЕЛ е минал край теб! 

Тогава – за да не затриеш своя късмет –  

попържните си спести  

и три пъти се прекръсти! 

После уверено кажи,  

без излишни краски:  

VADE RETRO, Джамбазки! 

 

ПРАВИЛНО В НЕПРАВИЛЕН МОМЕНТ 

Понякога човек греши и накриво стъпва,  

дори когато правилно постъпва! 

 

(ПРА)ВИЛНИ МЕСТА 

Родата му винаги е на правилните места! 



Затова от правремена  

получава даром вилни места!... 

 

ТИК-ТОК 

Стрина Пена е известна стрина  

с над два милиона стрийма! 

 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не знам дали има живот след смъртта,  

но стигнах до извод зрял,  

че и приживе може да си умрял! 

 

ЗНАНИЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЗНАНИЕ 

На въпроса „Кое е първично – яйцето или кокошката?”  

тя, която е философ и много е чела,  

уверено отговори: Яйцата на петела! 

 

СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ 

Той дарен е със бездарие  

и според аверите му от кварталната бирария  

с това известен е на двете полушария! 

 

ЗДРАВОСЛОВЕН ФЛИРТ 

Тя страстно смучеше шоколад,  

а той – за да балансира въглехидратите –  

без капка пазарлъци  

й хвълляше белтъци! 



СЕЛЯНИ С ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА 

Селската радиоточка превърнаха в средоточие  

като я трансформираха в радиомноготочие! 

 

ОБМЯНА 

Не го бръснеха за нищо,  

но той вярваше горещо,  

че от еволюционна гледна точка  

брадата е сигнал за нещо! 

Сигнал за мъжественост, лидерство, ресурс  

по изгоден за жената курс! 

 

ПОЧТИ ОМОГРАФИЧНО 

Тя е примата на поп-фолка! 

Примата: Обида или възхищение? 

Зависи от поставеното ударение!... 

 

ИНФОРМИРАН ИЗБОР 

Преди работех за тоя, дето духа! 

Писна ми и днес за разтуха  

работя за тая, дето духа!... 

 

ЕЛЕМЕНТАРНО, УОТСЪН 

На колектив,  

който не е коректив,  

космоса му е крив! 

 



НОВО ЛИЦЕ В ПОЛИТИКАТА 

Лицето му – ново,  

но задника му е стар! 

Това го издава,  

че на политически скрап е аватар! 

 

ВЪПРОС НА ОБОНЯНИЕ 

Парите не миришат,  

но ако ги откраднат или отклонят  

разровиш ли ги ще вонят! 

 

НРАВСТВЕНОСТТА НЕ Е ЗАПЛАШЕНА 

Една за всички,  

всичси с една! 

Спокойно, пуритани! 

Става дума за цена,  

а не за разюздана жена!... 

 

ТОРМОЗ 

Той редовно мнението си налага  

и така на опасност се излага  

за тези кривини  

мнението му в насилие да го обвини! 

 

НЕГРАМОТНОСТ 

Всяка нападка  

за нея е сладка,  



защото я бърка с „на патка”! 

 

РАЗЛИЧИЕ 

Пожелаха ми да съм здрав за цял живот! 

Иначе казано – до гроб! 

Е да, де, ама аз не съм тенджера за боб!... 

 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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