
УМОТВОРЕНИЯ  

ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

 

РАБОТЕЩ БЕДЕН НАУЧЕН РАБОТНИК 

Той седи замислен над новата си книга  

и парещ въпрос в него се надига: 

За какво получава тази мизерна заплата  –  

за да мисли  

или мазолите на задника му ще са отплата?! 

 

КЪРТОВСКИ ТРУД НА НЕГРАМОТНИЦИТЕ 

С пот на челото  

зачеркват значението  

на четмото и писмото! 

 

ПЛЮС 

Положителното на бъбривата жена  

към днешна дата  

е, че и при орален секс  

не си затваря устата! 

 

(ПРЕ)ЗРЯЛ ПОДХОД 

Преминала през менопаузата с увереност,  

предлага на бизнесмени ласки с умереност! 

 



 

МЕЧТАТА НА МЕТО ЦИГАНИНА 

С Ренета Инджова – желязната лейди –  

да има уговорена среща,  

а пунктът за изкупуване на желязо да е отсреща! 

 

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ 

Ако си се издигнал бързо                                                                                                                        

– като пишка на 16-годишен –                                                                                                                                 

размисъл за еректилната немощ не е излишен! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗКРИВЯВАНЕ 

Палаво предложение направи й той шепнешком,  

но не от съображения за дискретност  

или някаква си там секретност,  

а защото, макар и не толкова стар,  

беше от четвърт век библиотекар! 

 

СТИГА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ 

Тя с охота заменя словоохотлив  

за мълчалив, но похотлив! 

 

ТРЕНИРОВКА 

Ако можеш лешник от катерица да вземеш,  

радвай се, не се кахъри! 

Това значи, че от габровец-евреин  

ще можеш да отмъкнеш пари!... 



 

ДРЕВНОСТ И ХЕДОНИЗЪМ 

Красавица дребна  

с професия древна  

търси платежоспособен бизнесмен  

към удоволствия устремен! 

 

ТИХ И СКРОМЕН ТАКТИК 

На мравката път прави,  

в безпътица за да я вкара  

и да му служи да я накара! 

 

ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ХОРМОНИТЕ 

Правителството беснее като го свалят. 

Държавата се вкисва като я клатят. 

Затова, мъже, сваляйте и клатете жените!  

Те за това няма да ви винят  

и по достойнство ще ви оценят!... 

 

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА 

Ако се съди по чудото на прехода ни,  

поговорката „Всяко чудо за три дни”  

трябва драстично да се промени! 

 

РОДНО ЮНАЧЕСТВО 

Стани, стани, юнак балкански,  

от сън дълбок се събуди,  



до тоалетната иди  

и пак си ти легни! 

 

ДЕЦИБЕЛИ 

Край Босфора шум се вдига,  

но не лъскат саби, щитове! 

Шум от цуни-гуни   

и от лъскането на бастуни!... 

 

НОВОПОГОВОРКА 

Бистра водица –  

размирна главица! 

 

КОПНЕЖ ПО ПРОЛЕТТА 

Ако боядисам мъжката си гордост в зелено,  

ще привлека всяка дама                                                                                                                                    

– сигурен съм в това определено –  

която с нетърпение чака  

да се хване за зелено! 

 

ГОДИШНИ ВРЕМЕНА 

Арабската пролет на вратите ни потропа,  

и донесе зима в Европа! 

 

МАТРАЦИ PARADISE 

Двулицеви матраци за съпруги двулични,  

криещи тайни и имащи планове лични! 



Без мемори пяна,  

за да няма следи от измяна!... 

 

ИЗГЛАЖДАНЕ ЧРЕЗ МАЧКАНЕ 

Той избягва драмите  

и изглажда отношенията си с дамите  

като не вдига стачка,  

а с любовна страст ги мачка! 

 

СТАТИСТИКА 

Не търсете днешния мъж под дърво и камък! 

Той не е принц със замък! 

Ако статистически нещата замерите,  

под чехъл ще го намерите!... 

 

СУРОВА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

След любов с гореща дама                                                                                                                        

– тоз въпрос е вечен –                                                                                                                                 

не е задължително мъжът да стане печен! 

 

ОТДУШНИК 

Големи зависимости в малка България!? 

Абе, майната им, играй на лотария! 

 

БОМБОВЕД 

Писна ми от симпатичните малки бомбички  

на халва „Любимка”! 



Искам апетитните големи бомби  

на засуканата Тинка!... 

 

ИЗГУБЕНИ ВЪВ ФЛИРТА 

Тя мислеше, че в леглото ще е с печен,  

а той пък се оказа спечен! 

 

МОТИВАЦИЯ 

Втренчено гледа,  

за да види  

на какво да завиди! 

 

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 

Напрегнато не слуша, за да не чуе,  

че пребиваването му в Парламента е всуе! 

 

НЕСРЪЧНОСТ 

Трябва да си чиста проба галфон,  

за да не можеш да отвориш бутилка вино,  

разполагайки с тир и бушон! 

 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СЕКС 

Той – сваляч врял и кипял. 

Тя – дама гореща. 

След креватната им среща  

тя си остана дама гореща,  

а той – от това, че на шиш я беше въртял –  



престана да бъде врял и кипял,  

защото амплоато си преобърна  

и в любовник печен се превърна!  

 

ТЪЙ РЕЧЕ ЛЮБКА 

Който ме гони, но до дупка,  

само той ще ме лупка! 

 

ПЕДАНТИЧНОСТ 

Тя внимателно подбира  

кого между краката си да входира! 

 

АТАВИЗЪМ 

Едно си „патриотът” знае,  

едно си „патриотът” бае: 

Турският ботуш вони,  

а руският – ухае! 

 

ДРАМА НА КВАДРАТ 

Веган от свински грип се разболя 

и от това още повече се поболя! 

 

ПАРЕН КАША ДУХА 

Той работата си опече,  

затова не спи с горещи дами вече! 

И понеже не му е все тая,  

пояснява, че работата е оная!... 



 

АНГАЖИРАНОСТ 

На истинския мъж  

не трябва да му е все тая! 

На истинския мъж  

му трябва и оная!... 

 

СЪЗРЯВАНЕ 

Той момите гони до дупка! 

Но понеже вече не е дете,  

гонитбата расте до дупки две!... 

 

О, ТЕМПОРА… 

Днешните нрави възпаляват моите уши! 

Пример: Зайкова Вълчев задуши!... 

 

ЕНИГМА 

Мокро коте – мокър печат! 

Какво значи това, малцина са чат!... 

 

ОТКРИТИЯ, НЕВЪЗМОЖНИ БЕЗ СЛЕДЕНЕ 

Който ми следи блога  

ще открие смисъл, съвети и новини! 

Който ми следи влога,  

ще открие много пари!... 

 

ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ 



Тя е жена, която на принципите си държи,  

но само ако няма какво друго да държи! 

 

ИСКАНЕТО НА ЕДИН ОТЕГЧЕН СЪПРУГ 

Тоя, дето клати гората  

да вземе да клати и жената! 

 

УСЛУГИ 

Пилот обезкосмява дами                                                                                                                                

– лято, есен, зима, пролет –                                                                                                           

с бръснещ полет! 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Има хора, които не могат да бъдат обезчестени,  

защото никога не са били очестени! 

 

АМНЕЗИЯ 

Пия Гинго Билоба откакто се помня,  

но защо го пия не помня! 

 

МАЙМУНДЖИЛЪЦИ 

Привлекателните дами не го привличат,  

защото само неприятности навличат! 

Затова живот избира безпроблемен и лек  

като флиртува само с грозни като шебек! 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ С ЦЕЛ ИЗТРЕБЛЕНИЕ 



Доживях времена,  

в които вафли „Мура”  

поглъщат всякаква култура! 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

За да няма следизборни драми,  

предлагам мицеларна вода  

за сваляне на грим от предизборни програми! 

 

УЛЕСНЕНИЕ 

Лекар приема – с цел да навакса –  

красиви дами да го потребяват  

без потребителска такса! 

 

ПУКИЗЪМ С ЕЛЕМЕНТИ НА КУБИЗЪМ 

Бракът ми е скъп, много скъп! 

Ще попитате „Защо?” 

Ами, прилича на картина на Пикасо!... 

 

ВИНОВАТ 

Може и да съм тъп,  

но мисля, че за невинния  

всеки адвокат е скъп! 

 

КОНСТАТАЦИЯ 

Развалената жена няма какво друго да прави,  

освен да търси майстор да я оправи! 



 

ДЯВОЛЪТ Е В ДЕТАЙЛИТЕ 

Ако някой ви каже,  

че няма от какво да се срамува,  

това още не значи, че е измамник! 

Може човекът просто да е безсрамник!... 

 

СЪВЕТ 

Вземи Лопедиум! 

Излез от тоалетната! 

Но прояви самарянство  

и не се изхвърляй в публичното пространство!... 

 

ОБИЧ И ОМРАЗА 

Парите обичат тишината 

и мразят светлината! 

Затова обичат да обичат 

предимно в тъмнината!... 

 

УНИВЕРСАЛНО КАЧЕСТВО НА НЕВЕРБАЛНОТО ОБЩУВАНЕ 

Предимството на френския език е,  

че може да се ползва устно и с лекота  

във всяка точка на света! 

 

МЪЖКА ПОДРЕДЕНОСТ 

Мачка атрактивни дами,  

след което – без да се напъва –  



хубавичко ги опъва! 

БАЧКАТОР 

Той е усърден работник –  

запретва ръкави за работа  

само когато е по потник! 

 

ТЪЙ РЕЧЕ МАФИЯТА 

Народът често греши и гладува,  

освен когато гласува! 

 

ВИП УСЛУГИ 

Осигурявам дипломи на депутати и политици! 

Дипломите са автентични като силиконови цици!... 

 

БИЗНЕС ОТНОШЕНИЕ 

Ако с грък се уговориш да те чака,  

бъди сигурен – казано с гръцки акцент – 

че той ще те цака! 

 

НЕЧИСТА РАБОТА 

Грип към мюсюлманите подхожда сатанински: 

Разболява ги и обявява, че е свински! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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