
AD NOTAM 
(ЗА СВЕДЕНИЕ) 

 

„ЗАКОНОДАТЕЛИ” 

Те са за върховенство на закона! 

Ако се съмнявате, проверете –  

коват закони,  

обслужващи тези по върховете!... 

 

СПЕЦИФИКА НА БГ РЕВОЛЮЦИИТЕ 

Повечето революционери  

оказват се комисионери! 

 

ОБЯСНЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО 

Ако при всяка лъжа носът растеше,  

политическото ни пространство щеше  

с пинокиовци да е пълно,  

което обяснява хала ни напълно! 

 

БОЙ, ГЛАД И ЧАЛГА 

От 30 години стандартите на демокрацията НАЛАГАТ! 

Време е, обаче, да свирим отбой,  

защото тези стандарти  



вече са посинели от бой!... 

 

ДАВЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА, ТЪРСЯТ СЕ СПАСИТЕЛИ 

Навремето – плавен преход към демокрация! 

Днес – плаващи мнозинства в Парламента! 

И така си палуваме  

без да можем да плуваме!... 

 

УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХ 

Ако искате да се изпълни цялата програма,  

назначете за нейн ръководител  

мутра над 100 килограма! 

 

САМОНАДЕЯНОСТ 

Едрогърда дама хвана се на бас,  

че ще привлече вниманието на Циципас! 

 

ТЪРКУЛНАЛО СЕ ГЪРНЕТО И СИ НАМЕРИЛО ПОХЛУПАКА 

Най й приляга  

под паралии да ляга! 

 

РОДНА КАРТИНКА 

У нас има много работещи бедни  

и малко неработещи богати! 

Егати!!! 

 

 



СТУДЕНТСКО КПД 

Само с две цици  

тя изкара десет шестици! 

 

ДЕМОКРАЦИЯ И ПОПУЛИЗЪМ 

Даде ни власт суверена,  

време е да го върнем в сутерена! 

 

НА КОСЪМ 

Той беше на косъм от любовна игра с нея,  

но се размина с апогея,  

защото в последния момент  

тя бързичко се епилира  

и с това отказа да се копулира! 

 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 

Дишащи дамски превръзки –  

не искат и не обещават те  

и даже ще те напсуват,  

ако наоколо няма дете! 

 

САМО ПРИ ЕДНО УСЛОВИЕ 

Те са дами без задръжки,  

но само при мъже с големи „дръжки”! 

 

ЗАПАЗЕНА МАРКА 

„Шушу-мушу” и на парцали да мига –  



запазена марка на всяка шушумига! 

 

ЕКО ПРИЗИВ 

Ако ги е грижа за политическата среда  

и за да няма в нея драми,  

партиите трябва да предагат  

биоразградими програми! 

 

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 

Ако си дама с красиви и сочни извивки,  

ще си бенефициер на солидни придобивки! 

 

ОЗАРЕНИЕ 

Хубави са й краката,  

но истината винаги е по средата! 

 

ЯСНО КАТО БЯЛ ДЕН 

Налице е изначална яснота, 

че сме потопени в гъста мъгла! 

 

СМЕЛ ПРЕДПРИЕМАЧ 

На всичко маха с ръка  

и то без капка страх,  

защото е човек с голям размах! 

 

РАЗГОНЕН СПЕСТОВНИК 

Свикнал да цепи на две стотинката,  



приложи този си навик и към блондинката! 

 

ЧАКАТ НИ СЛЪНЧЕВИ ДНИ 

На партиите депутатските кандидатури  

обещават ни слънчеви дни! 

Но премълчават тези кандидатури,  

че става въпрос за слънчеви бури!... 

 

ВОПЪЛ НА ЕДИН ВЯРВАЩ ИЗБИРАТЕЛ 

Като слушам и гледам каква дейност в парламента се лее  

се кръстя с думите:  

Пази, Боже, прогледнало да ослепее! 

 

РАВНОСМЕТКА 

Добре съм горе-долу,  

но на всичкото отгоре  

пак съм си отдолу! 

 

ИЗВОД 

Експресно проучване  

е проучване, което  

– до този извод стига се лесно –  

някога било е пресно! 

 

ПРЕЦИЗИРАНЕ 

Гледат в една посока,  

но в зависимост от интересите лични,  



нещата, които виждат са различни! 

 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА” 

Еталон за прозрачност и почтеност: 

Дама в одежди прозрачни,  

разкриващи, че е с девствен пояс  

в днешните времена мрачни! 

 

ПОЧТИ ПО КАНТ 

Звездното небе над мен  

и ДеСе-то в мен! 

 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА РЕЦЕПТА ЗА ЗДРАВЕ 

Бъдете всеки ден „патриотични”: 

Гледайте различните „на кръв”  

и няма да сте анемични! 

 

ПОЗНАЙ КОЯ Е ТАЗИ ПАРТИЯ 

Партията на милионери и пенсионери  

продължава да лицемери! 

 

БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ 

Жените не могат така добре да имитират оргазъм 

 – може би думата си казва умората – 

както политиците загриженост за хората! 

 

 



ВЗИМАНЕ НА СТРАНА 

Време разделно ще настане: 

За да се разграничи от подобните си,  

тенекето бакър ще иска да стане! 

 

ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ 

Като ги гледам и слушам депутатите  

имам чувство, че с колците ядат доматите! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализирайки приноса на политиците  

за обществените дела,  

стигам до заключение,  

че не използват пространството между ушите си  

по предназначение! 

 

ОТ СИЛАТА НА ИЗКУСТВОТО КЪМ ИЗКУСТВОТО НА СИЛАТА 

Промяната не е малка: 

Замени диригентската си пръчица  

с полицейска палка! 

 

УМ, „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ” И ОЩЕ НЕЩО 

Думите, свързани в изречение го затрудняват и объркват! 

Но си има едно наум –  

да гласува на Референдум!... 

 

 



ХРАНА ЗА РАЗМИСЪЛ 

Хиените заедно надвиват гепард  

и изяждат малките му! 

Това звучи колективистично  

и много, много песимистично!... 

 

ПАТРИОТ Е, ДУША ДАВА… 

Той обича Отечеството си  

и е пълна противоположност на ония,  

дето Отечеството не го смятат за бащиния! 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Реформите протакват,  

но зелето претакват! 

 

ДЕФЕКТ 

Той гръмогласно се възмути,  

така че и съседите го чуха,  

че жена му е като китайски вентилатор,  

защото е спряла да духа! 

 

ВСЯКО ЗЛО ЗА ДОБРО 

Колегите му подляха вода,  

а той им прости  

и водата в храма освети! 

 

 



СЛЕД ЗАПОЙ 

Учредиха местните пияници  

движение „Застой без граници”! 

 

ПОЛОВИНЧАТА РАБОТА 

Той усилено работи над себе си,  

за да има кураж! 

Това го е правил неведнъж и дваж! 

За съжаление все още липсва му „аж”!... 

 

СЪВЕСТЕН СЪВЕТ 

Не оставяйте съвестта си гладна! 

Да ви посъветвам смея: 

Бъдете гризина за нея!... 

 

ДА ВИ Е СЛАДКО! 

Тя цялата е женско биле „Сладник”! 

Омайва мъжете, за да загубят ума и дума  

и, разбира се, солидна сума!... 

 

ИНСТРУКЦИИ 

Мъже, ако жена  ви отсвири,  

това значи, че егото си вири! 

Вие веднага нещо друго вирнете  

и че сте мъж й покажете!... 

 

 



СРАСТВАНЕ НА ТРУДА И КАПИТАЛА 

Тясна социалистка  

търси едър бизнесмен  

с цел обмен! 

Обмен на тясно срещу едро,  

за да гледа на живота ведро!... 

 

ПРЕДИЗБОРЕН ОТЧЕТ НА СВЪРШЕНОТО 

Ожълтен пейзаж – перла в короната на нашите усилия! 

В унисон с вашата идилия!... 

 

КОМПЕНСАТОРЕН МЕХАНИЗЪМ 

Не можеш да оближеш лакътя си! 

Но можеш – за да си направиш кефа –  

да не лижеш задника на шефа! 

 

DREAM (МЕЧТА) 

Гладна кокошка просо сънува. 

Сънува и умува  

кога през просото да го удари,  

че нещо и тя да завари!... 

 

ПРЕМАХВАНЕ НА ЦЕЛУЛИТ 

Тя демонстрира пред приятелките си долче вита  

докато от завист им се пръсне целулита! 

 

 



СМРАДЛИКАТА ЛЕКУВА 

Политиците даряват ни със СМРАД! 

„ЛИКА” остава да си набавим  

и с получената билка  

от болести да се избавим! 

 

ДВУБОЙ 

Тя – с черен колан от мола! 

Той – с черен колан по джудо! 

В любовна схватка сплетоха тела  

и … той видя се в чудо!... 

 

ЗДРАВА ПРОСТАТА – ЗДРАВА ПОЗИЦИЯ 

„Простамакс” – за всеки мъж,  

дето се вика,  

за да може и на вируса „Зика”  

безцеремонно да пика!... 

 

СВИРКИ 

Той й свирна,  

а тя го отсвири! 

Той с 50 евро в сърцето я улучи и…  

свирката се получи!... 

 

ЖЕЛАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

Мислеше си, че целите му са високи,  

а те се оказаха широки! 



ВЪПРОС НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

„София диша” –  

донос или възхищение? 

Неизвестно за съжаление!... 

 

В ОЧАКВАНЕ НА … 

Тя с езика на тялото си да му каже се опитва,  

че чака той да я опипва! 

Той в очакване тя да стане красива,  

десета ракия изпива! 

Тя чака и той чака,  

докато той накрая заспива!... 

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД 

Тя никога шапка не носи! 

Показва уважението си към мъжете Валя  

като гащи им сваля!... 

 

ДЯДО И ВНУЧКА 

Дядото свири на кавала,  

а внучката свирки прави на Кавала! 

 

ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИП 

Ако си ял много бой,  

като резултат от боя   

ще се представиш добре в многобоя! 

 



КОНЦЕНТРИРАН МЪЖКАР 

Разпилявам дамски крака! 

Разпилявам и на дамите мислите  

докато правя с тях това, което (не) си мислите! 

 

НЕВИННА СЪБЛАЗЪН 

Непорочността като че ли нарочно  

подтиква ни да се държим порочно! 

 

БЪДИ АКТИВЕН 

По-добре ти да вържеш двата края,  

отколкото те да те вържат накрая! 

 

РАЗКРЕПОСТЕНО МЪЖКО ВЪЗКЛИЦАНИЕ 

Боже, каква красива жена имам! 

С нетърление чакам изневяра от нея  

и да й го кажа смея!... 

 

ПРАВО В ДЕСЕТКАТА 

Опънат като тетива на лък  

опъва дами без пазарлък! 

 

ВАЖНО Е УЧАСТИЕТО 

Лека атлетика за леки жени  

и тежка атлетика за тежкари! 

Кой превари, той завари!... 

 



БЕНГАЛСКА МУ РАБОТА 

Дама с бенгалска кръв  

флирт подхвана с мъж с бенгалски огън! 

Флиртът не е опасен,  

защото огънят е безопасен!... 

 

МЕРАК 

Палава заменя „дишащ” матрак  

за незадъхващ се юнак! 

 

ЗАБЕЖКА БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКА 

Повратлив търси вратлива! 

С цел забежка  

тип „въртележка”! 

 

АХ, ТОЗИ ДЪЖД 

Мокрите пътища  

сухопътните ни войски блокираха  

и така бойната  

ни готовност стопираха! 

 

ПЛОДОВИ ТРЕЛИ 

Тя: Една ароматна ябълка на ден  

държи доктора далеч от мен! 

Той: Една евина слива на час  

ме тонизира завчас! 

 



БЕЗКОРИСТНОСТ 

Срещу добро заплащане  

нищо не й струва  

в леглото да се преструва! 

 

УТОЧНЕНИЕ БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ 

Тя е дребна,  

но с професия древна! 

 

МЪЖКИ РАЗГОВОР 

– Колко вдига тази спортна кола? 

– На минута по една пола! 

 

ДЕТАЙЛИ 

Не е достатъчно да се казваш Марко  

и да носиш поло,  

за да си Марко Поло! 

 

ХОРМОНИ 

Мъжествеността му е така насочена,  

че не може да я спре  

дори и женственост просрочена! 

 

НЕОТРАЗИМОСТ 

Железен е селският сваляч Мони –  

и сред овцете пръска феромони! 

 



СБЪРКАНА ЕСТЕСТВЕНОСТ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЕСТЕСТВЕНА БЪРКОТИЯ 

Той е мъж тип „метро”. 

Тя – жена тип „ламбърт”! 

Той е женствен, тя – мъжествена! 

Казват, че връзката им е естествена!... 

 

ПРИЧИНА 

Тя винаги е точна. 

Той – винаги неточен. 

Затова и договорът им за секс  

все още е безсрочен! 

 

БЕЗ ПРЕТЕНЦИИ 

Той не подбира –  

опъва палатки, мулатки  

и всичко, което намира! 

 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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