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ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА 

– Хей, другарю, ти какво решил си с чука! С тоя трясък и искри? 

– Аз ли? Сърп ще се монтира, друже, тука,                                                                 

съветски сърп от мойте младини! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОВЦЕТЕ-ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ 

Ако видите политик преди избори да пасе трева,  

знайте, че капан е това! 

 

БЕЗОПАСНО МИСЛЕНЕ 

Не е бременна с идеи неговата концепция,  

защото самата му концепция  

е надеждна контрацепция! 

 

ЗА ВСЯКО НЕЩО СИ ИМА ПРИЧИНА 

Това доказва го нашето съвремие: 

Българите изпреварили сме времето,  

затова живеем във безвремие! 

 

НЯМА ПО-ДОБРА ЛОША ИДЕЯ 

БСП на власт, твърдя да смея,  



е най-добрата лоша идея! 

 

КАПО 

Ако си КАПО,  

значи си действал на ОПАК! 

Тук добавям, за да поясня –  

на опак на силните на деня!... 

 

КАКВОТО  СИ ИЗБИРАМЕ, ТАКОВА СЕ ОБАЖДА    

У нас нещата са мера, според мера  

щом изказванията на политиците ни  

редовно чупят тъпомера! 

 

ПОПУЛЯРНОСТ 

По президента си пада палавата Николета,  

защото президентът може  

да вдига самолета! 

 

ПРОМЯНА 

В унисон с курса на БСП за промяна,  

труженичките от Околовръстното шосе  

на работа са в нова премяна! 

 

ПРЕДИЗБОРНИ ТРЕПЕТИ И ТРЕПТЕНИЯ 

Сърдечните трепети и гениталните трептения  

 преобладаващо влияят върху избора ни 

и то без всякакви съмнения! 



НЕЗДРАВИ АМБИЦИИ 

И при нас дошло е вече: 

Служебното правителство се спече! 

 

ИНДИКАТОР ЗА СЕКРЕТНОСТ 

В тайните на разузнаването не е бос –  

знае, че секретен сътрудник  

е сътрудник със потекъл нос! 

 

ПОСУДА ЗА ЕЛЕКТОРАТА 

Сателитна чиния и тиган „Тефал”,  

който мисли за всичко! 

Това обещава на своите избиратели  

поредният чичко паричко! 

 

КОШМАР 

Сънувах политици с котки върху главите! 

Събудих се и се разпсувах  

– тука ще ме извините – защото спомних си неволно,  

че котката да легне предпочита  

върху място болно! 

 

БОГАТА СИВОТА 

В коридорите на властта е просташко и диво! 

Накратко – 50 нюанса  сиво! 

 

 



ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ 

Истината съгласи се да се снима гола,  

но съдийката разпореждане е дала  

да не се допускат фотографи в съдебната зала! 

 

50 НЮАНСА  ЖЪЛТО? 

Казвал съм го не веднъж и дваж,  

че ожълтен е политическия ни пейзаж! 

Но виждам днес навред,  

че нюансите във жълто  

са много повече от петдесет!... 

 

ПЕНСИОНЕР-ИЗБИРАТЕЛ 

От призива „Каним ви на дефиле на младото вино”  

пенсионерът В.Б. погрешно разбра,  

че го канят на филе със вино! 

 

ВЪЗМУЩЕНИЕ 

Политиците ни нямат ум!  Срамота! 

А ако имат капка ум  

умира тя от самота!... 

 

ПОЖЕЛАНИЕ 

Бях на дявола на гости! 

На тръгване пожела ми той  

хем душата в Рая,  

хем свинско по време на пости! 



ПОУКА 

Дадено: Страстна и гъвкава охлабва мъжете. 

Пита се: Къде тук е уловката? 

Отговор: Преди употреба прочетете листовката! 

Съдържание: СПИН, гъбички, сифилис от кол и въже. 

Поука: Четете листовките, драги мъже! 

 

ДЖЕНТЪЛМЕНСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Дами, не работете върху себе си! 

И въпреки че времената се менят,  

оставете мъжете да ви отменят!... 

 

УМИЛИТЕЛНО 

В социалната ни политика има чар –  

раздават за местообитание  

кашон на всеки клошар! 

 

МАЛКО АКЪЛ, НО НАВРЕМЕ 

Има три вида работа: бърза, евтина и добра! 

Мъжът трябва навреме да разбере  

какъв вид работа в леглото да избере!... 

 

КОТЕТО НА СТЕЛА 

Котето ми много обича наденица! –  

споделя блондинката Стела. 

И добавя: Но само ако е дебела!... 

 



В ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА 

Ако Йовков живееше в света на безжичните технологии  

– разсъждаваше ученичката Николета –  

нямаше да напише „По жицата”, а „В Нета”! 

 

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА 

Оправям всеки любовник на жена ми,  

който се изложи  

в съпружеското ми ложе! 

 

50 НЮАНСА  ДЪРВЕНО 

Жените предпочитат мъже,  

които не се дървят, но са надървени! 

И да не са философи! Дървени!... 

 

КУДКУДЯКАНЕ 

В годината на петела  

се очертава картина тревожеща –  

всяка кокошка иска да е ко-ко-ко водеща! 

 

ПРОЛЕТ Е 

Времето омекна, но мъжката ми гордост – не! 

Могат това да проверят сами  

привлекателните дами и кокетните моми!... 

 

ПРОЗРАЧЕН ИЗБОР 

Джиджи Хадид се е съгласила да се снима гола! 



Тази новина завари ме в мола,  

където останах без думи, но със силна възбуда! 

Хора, животът е избор, а не само принуда! 

 

ТЪЙ РЕЧЕ ВЕСЕЛИН БЕЗ ДА ИЗПОЛЗВА ДУМАТА ВАЗЕЛИН 

И при нас е вече дошло –  

имаш усещане, че ти върви по мед и масло,  

а всъщност медът е примамка,  

служещ за окраска,  

а маслото – най-обикновена смазка! 

 

ВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

При бъбривите жени така стоят нещата –  

фелациото временно затваря им устата! 

 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! 

Жените искат внимание! 

Затова мъжете трябва да внимават  

какво говорят вкъщи и навън  

и да мерят приказките си насън!... 

 

РАБОТНА СРЕЩА 

Той: Така ще те впечатля, че ще загубиш ума и дума! 

Тя: Как ще стане тая работа? 

Той: С оная работа!... 

 

 



ИЗ „НАРЪЧНИК НА СЕКРЕТНИТЕ СЛУЖБИ” 

В леглото секрети се споделят  

и в леглото секрети се отделят! 

 

ЛЮБИТЕЛСКА ЛЮБОВ 

Любител на любителския подход, 

незнаещ нищо за срамните буби,  

търси любовници, които да люби! 

 

ОТКРОВЕНИЕ НА ЕДНА ВЯТЪРНИЧАВА ДАМА 

Подготвям се винаги тялом и духом  

преди да започна да духам! 

 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Съкратиха ме от работа. 

Съкратиха ми оная работа! 

Сега съм безработен! 

Но макар и безработна  

оная работа ми е работна  

и работи здраво! 

А аз записах се да следвам право!... 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Неграмотен,  

но имотен! 

 

 



ТВЪРДА ПОДКРЕПА 

След любов с него  

всяка жена е окуражена! 

Иначе казано – подобаващо уважена! 

 

ОБЪРКВАНЕ НА 14 ФЕВРУАРИ 

Зарязах жената,  

вместо лозята! 

 

МАЛКА СПРЕТНАТА РУСА КЪЩУРКА 

С два разкошни балкона  

и апетитни идеални части,  

тя разгаря за наемане страсти! 

 

МАГИСТЛАНИ ПРИНЦИПИ 

Акъл, чекове и мек  

тя не приема ни в студ, ни в пек! 

 

СТЪПКА ПО СТЪПКА И СРИЧКА ПО СРИЧКА 

Мъже, обикновено жената иска от вас  

не да й давате кураж,  

а – казвал съм го неведнъж и дваж –  

само първата сричка на „кураж”! 

 

ОБЕЩАНИЕ 

Дами,  косата ви даже ще е изтощена  

– доказвам това всяка нощ и всеки ден –  



след любовната игра  със мен! 

 

СВАЛКИ 

Той свали дрехите й,  

а тя свали задръжките си! 

Така момента улучиха  

и нещата се получиха! 

 

ВЪРХОВЕ И СПАДОВЕ 

Мъжката ми гордост отбеляза ръст! 

В този ръст  

красива дама имаше пръст! 

Но скоро рязък спад настъпи,  

когато дамата красива  

на жена ми мястото отстъпи!... 

 

ЗНАМЕНИЕ 

На пари е, ако Меси  

в живота ви любовен се намеси! 

 

РЕЦИПРОЧНОСТ 

Мъже, ако вечер  

се взимате здраво в ръце,  

на сутринта мъжката ви гордост  

ще ви поднесе кафе от сърце!... 

 

 



БУЛГАР, БУЛГАР! 

Предавам, хейтя, завиждам  

и така напред се придвижвам! 

 

ТРУПАНЕ НА ГРЕХОВЕ 

Когато една дама е между чука и наковалнята  

ще има за какво да се кае в изповедалнята! 

 

ТИПИЧНО ПО БЪЛГАРСКИ 

Мразя да обичам,  

но обичам да отричам! 

 

САМОРЕГУЛАЦИЯ 

Системата блокира в пиково натоварване,  

но тръгва в аково разтоварване. 

 

РАВНОСМЕТКА 

Преценката ми не е заблудена: 

Жена ми е като Топлофикация –  

безпардонна, алчна и студена! 

 

ЗАТОВА 

Солта консервира. 

Затова у нас цените са солени  

и българите сме запазени, а не развалени! 

Затова ни трият сол на главата,  

за да се вмирисваме откъм краката! 



Затова сладките обещания излизат ни солени,  

а ние избираме „консерватори”  

да ни управляват на смени! 

Затова не сме мили, затова не сме засмени! 

 

ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МАНЕВРИ 

Мъже, в секса няма ляво, няма дясно,  

ако ви хване дамата натясно! 

 

ОСЪДЕН НА СВОБОДА 

Живее си на воля,  

но по неволя! 

 

ПРОВИЖДАНЕ 

Гледам премиера  

и виждам аналогов играч  

в дигиталната ера! 

 

ГЛАСУВАНЕ 

Едину станало душно  

от това единодушно,  

но излязъл на чист въздух  

чак след като дал гласа си послушно! 

 

БЪЛГАРИНО!!! 

Не вини родните новини,  

че са тъмни и мрачни,  



а намали изцепките си „юначни”! 

 

ДЯДО КЪМ ВНУКА СИ 

Нищо не си видял! 

Аз помня времената,  

когато Майкъл Джексън стана бял!... 

 

ПАЗАРНА ИНВАЗИЯ 

И сиренето в капана за мишки дори  

вече е с пари! 

 

ОПЪВАЩА ТЕРАПИЯ 

Опъването на дамски бръчки  

и прекратяването на драмите  

става с редовно опъване на дамите! 

 

НОВИНА ЗА ПРАЙМТАЙМ-А 

Ето, това е вече нещо –  

фригидна дама да те целуне горещо! 

 

АМПЛИТУДА 

Той – горделив, тя – гърделива. 

Допирната им точка в желание се слива! 

Слива, слива, слива  

и в екстаз прелива! 

 

 



ЗА ДА ИМА НАВИТОСТ Е НУЖНА РАЗВИТОСТ 

Мъжката половина й е навита,  

защото девойката добре е  развита! 

 

НА МИЛЕНА 

Непрекъснато й дремеше на шушона,  

затова не разбра кога изгоря й бушона! 

 

КРАЙНОСТИТЕ СЕ ПРИВЛИЧАТ 

Викторианската епоха потвърждава  моята версия,  

че целомъдрието е най-голямата сексуална перверзия! 

 

ОТКРОВЕНИЕ НА ЕДИН РАДОСТЕН МЪЖ 

Изпълнявам на баща ми завета: 

„Ако жена ти ти изневери,  

радвай се, че ти е изневерила тя,  

а не КЪСМЕТА!” 

 

ПАСВАНЕ ПО ИНТЕРЕСИ 

Тя е с пачка. Той е с пачка. 

Тя е балерина. Той е бизнесмен. 

Пачките ги свързват нощ и ден! 

 

доц.д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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