
AB URBE CONDITA 

(ОТ НЕЗАПОМНЕНИ ВРЕМЕНА) 

 

ПЕРСПЕКТИВА 

Врачка в бъдещето гледа  

и управляващите ободрява  

като със знание ги дарява,  

че щом народът емигрира,  

хубавото ще настане,  

ще настане,  

защото бюрократът ще остане! 

 

СЕКС, ЛЪЖИ И ПОЛИТИКА 

Гражданска енергия задкулисието разклати,  

а задкулисието гражданите изклати! 

 

НЕЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 

Яко сърбане го чака,  

защото в леглото си я вкара  

и с това надроби си попара! 

 

ЗА ЗДРАВЕ И ТОНУС 

Десет хиляди „майната му” на ден  

с личния ти майнатамумер –  

осигуряват спокойствие безмер! 

 



СПЕСТОВНОСТ 

С мисъл за своите бъднини  

днес българинът спестява  

бели нерви за черни дни! 

 

РАЗКОВНИЧЕ 

Мечка страх, мене не! 

Защото в студ и пек  

 имам запек!... 

 

БРАДАТА ОФЕРТА 

За любителите на бира и вурст –  

Кончита Вурст! 

 

САМОКРИТИЧЕН РЕФРЕН 

Глупак, глупак  

днес не ядох, вчера – пак! 

 

ПÁРА ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА 

За нас сьомга на скара  

със зеленчуци на пáра,  

а те … те нека вдигат си пáра! 

И това е нормално,  

даже – казано буквално – 

това си е ПÁРАнормално!... 

 

 



СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ МЪЖКИ ПРИОРИТЕТ 

Сочни дамски тела голи,  

червено вино и свински пържоли! 

 

BG ЗДРАВНА ПОЛИТИКА 

Спокоен ден с Prostaren! 

Всеки протестиращ –  

с по две опаковки е дарен!... 

 

КЛЮЧОВ ПРОБЛЕМ 

От ключодържателя си  

премахнах на неуспеха ключа –  

първа стъпка за моя утеха  

към ключа на успеха! 

 

ТОВА ГО ЗНАЕ ВСЕКИ МЪЖ 

Ароматът на млада жена е жизнеутвърждаващ!  

И да утвърди други неща обещаващ!... 

 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Проверката е висша форма на доверие! 

Но никой студент  

на семестъра не получава заверка,  

ако не знае, че подслушването  

е висша форма на проверка! 

 

 



КИПЕЖ 

Сляпата любов мотивира опипването! 

Оттам и кипването!... 

 

2 В 1 

Сутиен с функция на наколенки! 

Удобно и практично,  

новаторско и естетично! 

 

ПОЧТИ ПО ХАМЛЕТОВСКИ 

Бралет1 или бурка? 

Еспресо или „ала турка”? 

Това по дефиниция  

е сблъсък между модерност и традиция!... 

 

КОМПЕНСАТОРЕН МЕХАНИЗЪМ 

Всичките й любовници  

са без пари и без задръжки,  

но с големи здрави „дръжки”! 

 

БИЗНЕС 

Продавам вода за уста! 

Давам под наем устата си за ракия –  

сутрин, вечер и по икиндия!... 

 

 

 
1 Една от най-актуалните дрехи на лято 2020 



ДНЕШНИТЕ НАГОНИ 

Той момичетата гони  

и под полите им бърка,  

за да лови покемони! 

 

САПУНКА 

В Деветия кръг на потребителския Ад  

вече има душгел с аромат на шоколад! 

Сега очаквам бум  

на шоколад с вкус на сапун!... 

 

ВРЪЗКАР 

Той фен е на истината гола! 

Бори се с лакти за голите факти! 

В тази връзка  

позицията му е дръзка:  

С жени има връзка,  

които са само по парфюм и вратовръзка! 

 

ДИФЕРЕНЦИРАНА КОМУНИКАЦИЯ 

В разговор с руси дами той използва русизми,  

а бъбрейки си с африканки – чернизми! 

 

МЪЖКА ОФЕРТА 

Всяка дама, стига да не е примадона,  

може да ме хване за покемона! 

 



КАРИЕРА НА ПОВЕДЕНИЕТО 

Сутрин се пръска с парфюм. 

На обяд се пръска от яд. 

А до вечерта избива чивия,  

и пръска всичко с помия! 

 

В КРАК С МОДАТА 

Тези, които си бъркат в носа  

не са непременно лошо възпитани! 

Те търсят там покемони  

със средства вече изпитани! 

 

ПРИВЛИЧАНЕ 

Той – енергийно беден. 

Тя – енергоспестяваща. 

Двамата заедно –  

еталон за стратегия оцеляваща! 

 

ЕВФЕМИЗЪМ 

В любовната игра под „дамска поддръжка”  

се разбира игра с мъжката „дръжка”! 

 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО 

Всички сме пътници! 

Но както показва на Градска мобилност  

поредният отчет  

мнозинството от нас са без билет!... 



В СВЕТА НА „МАЙНАТА МУ” 

Житейски извод по нашите ширини: 

Спестените нерви ви осигуряват  

спокойни старини! 

 

ПРАВОВО ВСЕКИДНЕВИЕ 

У нас всеки без извинение  

черпи права  

от недобросъвестното си поведение! 

 

ПРЕДИЗБОРЕН ПРИЗИВ 

Всеки, който копнее за кюспе –  

бегом към Бе Се Пе! 

 

МЪЖКИ ВЯТЪРНИЧАВ РАЗГОВОР 

– Защо си сдухан? 

– Бях от любовната игра издухан! 

 

ФАСАДА 

Преди секс – надут и усмихнат! 

След секс – мрачен и спихнат! 

 

ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ 

Творецът: Имам идея! 

Крадецът: Де я? 

 

 



ВКАРВАНЕ 

С обещания да я вкара в правия път  

той в леглото си я вкара за пореден път! 

 

РАЗФОКУСИРАНА ИДЕНТИЧНОСТ 

Черното в чудо се видяло,  

когато бялото в сивото го припознало! 

 

УСТОЙЧИВА СТАБИЛНОСТ 

Дами, ако ми паднете,  

няма да паднете,  

защото ви уверявам  

–  ако ми позволите  –  

че ще има за какво да се държите! 

 

ФЕН НА ” ПОКЕМОН ГОУ” 

В пазвите на жените  

той бърка смело  

и покемони там лови умело! 

 

ПРЕДИЗВИКВАНЕ 

Дама само по парфюм и в поза дръзка,  

очаква мъж готов пари да пръска! 

 

ДЯВОЛИТ ЖЕНСКИ ГНЯВ 

Писна ми от духовно съсредоточени мъже  

със смирена плът  и потиснати чувствени наклонности! 



Искам мъжкари от кол и въже  

да палуват с мен без условности!  

 

ФЕН НА ЧИСТОТАТА 

Той е чистофайник. 

Града за мръсници претърсва  

и срещне ли ги –  

веднага ги забърсва! 

 

НА ИЗПИТ КАТО НА ИЗПИТ 

Всеки изпит за нея е мисия,  

в която пред тричленна комисия  

тя застава смело самичка,  

притаила в себе си надежда едничка,  

че полата й предизвикателно къса  

ще мотивира комисията да (не) я скъса! 

 

ГРАДИНАРСКА 

Нейният храст  

ме изпълва със страст! 

 

ИМПРЕСИЯ 

Гореща супа от грах… 

Духане… 

Изпадане в грях… 

 

 



ИЗИСКВАНЕ 

И сексът, и голфът поставят ми клопки:  

За да участвам в тях трябват ми топки! 

 

УПРЕК КЪМ НРАВИТЕ 

Всеки, който е на ГОЛА заплата  

е потопен изцяло в РАЗВРАТА. 

 

НЕ СТАВА СТАВА ЗА СТАВАНЕ 

На мъжа му става  

не като види дамска тазобедрена става! 

Един обобщи като каза,  

че на мъжа му става  

като види бедрото и таза!... 

 

ЗА КОНТАКТИ – ПРИ ИЗВОРА 

Притежаващ мъжка сила  

търси дама мила,  

която би я пила! 

 

DOLCE VITA 

С баница вита  

и министерско столче 

 vita-та  е по-долче! 

 

АСОЦИАЦИИ 

Срещнах хубава жена на гарата в Лъкатник.  



Потопих поглед между стройните й крака  

и ми се дояде ПАТАТНИК! 

 

ОБСЕБВАНЕ 

Котето на жената-котка  

не спира в мислите ми да се мотка! 

 

ЧЕШИТ 

Той не действа джаста-праста,  

а задълбочено чеше своята краста! 

 

ИЗХОД 

Ако се чувстваш силен, смел и красив  

и в същото време си трезвен,  

за да сложиш край на този театър,  

нужен ти е психиатър! 

 

МАЙСТОРСКА ГРЕШКА 

На Чукова й хлопаше дъската  

и Пиронков майсторски я закова,  

но … между краката! 

 

„INPUT – OUTPUT” УСЛУГИ 

Дами, ако искате от вас да излезе човек,  

този човек съм аз,  

но първо трябва да вляза във вас! 

 



НА ТВЪРДО ГОРИВО 

Собственички на три сливи,  

млади, стройни и красиви,  

търсят як дървар  

с брадва барабар,  

който без да си поплюва  

юнашки брадвата да развърти  

и да цепи сливи  без да се мори! 

 

УМЕНИЯ 

Жените са доказали, че съм супермен  

и че могат и през деня  

да прекарат цяла нощ със мен! 

 

ПИКАНТЕРИЯ 

Дами, малкото ми пишле  

ще ви разгорещи като люто чушле! 

 

МАЧО-МАТЕМАТИК 

На жената изчислява лицето  

само по параметрите на дупето! 

 

ЧАСТИЧНО И ЧАСТНО 

Кръшна представителка на тънката част  

търси най-малко за час  

стабилен представител с дебела част! 

 



СЕКС И ПИЛ 

Всеки, който е пил  

твърди, че в жена ми има сексапил! 

 

РОМАНТИКА 

Всяка кокоша трътка  

за петела е тръпка! 

 

ЙЕРАРХИЯ 

Над него само небе! 

И ДеСе, и ДеСе!... 

 

АРГУМЕНТИ ЗА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Докато кокошките четат „класиците”  

са лесна плячка за лисиците! 

 

ПРЕНИЯ В НС 

Кацнал депутат на трънка,  

па захванал да дрънка! 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Той я съблича, без да я обича,  

а тя го обича, без да го съблича! 

 

ТЕГОБА 

Всички ме убеждават,  

че жена ми не е грозна. 



Че не е грозна – не е грозна. 

Лошото е, че няма надежда за по-негрозна! 

 

ДАМСКА ВСЕОТДАЙНОСТ 

Търся гневни мъже,  

които всеки ден  

да си го изкарват на мен! 

 

ПРОЛЕТ 

Ганкината слива цъфна! И върза! 

Спокойно, без да бърза! 

Но за протокола да кажа държа,  

че върза за себе си здраво мъжа!... 

 

ЕКЗОТИКА 

Метро-мъж да се шматка  

в „Голяма косматка”. 

 

ИЗХОД 

Бракът му не вървеше. 

Но той се взе в ръце  

и искрено, от сърце  

за ръката си се ожени! 

Оттогава няма проблеми!... 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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