
PRO BONO 
(БЕЗПЛАТНО) 

 

В ТЪМНА БЪЛГАРИЯ 

Малко политици гледат на дълги светлини. 

Повечето са бабаити  

и се взират на габарити! 

 

НА ПЪРЗАЛКАТА 

Варда-а-а! 

Иде Харвард-а!... 

 

СОЦПРИСПИВАТЕЛНО 

„Достоен живот в справедлива държава”! 

Лозунг, който с емоции въоръжава  

понеже избор наближава! 

Но да не забравяме си заслужава  

кой го издига с цел да ни приспи  

и номенклатурата си  

до яслата на властта да прилепи!... 

 

PRO BONO PUBLICO 

Раздава се безплатно той  



– да го гледаш ти е драго –  

в публичния дом за публичното благо! 

 

ДА ВЪВЕДЕМ РЕД В ХАОСА 

Кога най-после  

с експериментите ще спреме? 

Днес вече и безвремието не е  

каквото беше едно време!... 

 

ГРАЖДАНСКА (И СЕЛСКА) АКТИВНОСТ 

На тези избори ще дам гласа си! 

Очаквам от партийните експерти  

привлекателни оферти!... 

 

ДРЕВНА ПРОФЕСИЯ 

Спящи за пари депутати  

по време на пленарните дебати! 

 

ГЛАС В ПУСТИНЯ 

От продажни политици  

и чалгаджийки със големи цици,  

от пишман социолози  

и високите налози,  

от популизъм във огромни дози  

изводът е този: 

Всеки келепира калкулира, 

 калкулира без да спира! 



Абе, лъжедемократи и псевдопатриоти  

оставете хората на мира!... 

 

ЖЕЛЯЗНА ТАКТИКА 

По време на магнитни бури  

пише магнетични каламбури! 

 

ИМАНЕ В НЕМАНЕТО 

Има право – има държава! 

Няма право – няма държава! 

Има социология – има държава! 

Няма социология – има държава! 

Иде ми да възкликна здравата: 

Егати държавата!... 

 

BG ПОЛИТИЧЕСКА КАРИЕРА 

Той раззелени се и презря без да узрее,  

защото зрялото у нас не вирее! 

 

РОДНА НАУКА 

Вечният философски въпрос  

беше открит от доц. Благой! 

Въпросът е #КОЙ? 

 

ОБЕЩАНИЕ НА УЧЕНИ ОТ БАН 

При тази малка заплата  

очаквайте голяма разплата! 



РЕШЕНИЕ 

Откакто той купи правата за правотата,  

винаги е прав и игрив,  

дори когато (му) е унил и крив! 

 

ТАБИЕТЛИЙСКА ДЕГУСТАЦИЯ 

Той е със слабо зрение,  

но има силно въображение:  

плътно затваря очи  

и жените с наслада опитва  

като дълго и майсторски ги опипва! 

 

ЗВЕЗДНА ВЪЗРАСТ 

Той е стар! Суперстар! 

Родил се е в равнина,  

защото още е нямало Стара планина!... 

 

ЖИТЕЙСКА СИТУАЦИЯ 

Майка с количка и къса пола  

търси татко с мощна кола! 

 

НАЗАД КЪМ ПРИРОДАТА 

Гласове от адамовия плаж: 

Стига с тази сепарация! 

Искаме обединение, интеграция! 

Гласове от евиния плаж: 

Прави са мъжете! 



Жени, оградата на плажа евин премахнете! 

Тези призиви са с дълъг стаж  

и в резултат на тях  

нудистки появи се плаж! 

 

МАЙСТОРЛЪК 

Занаята тя владее  

и да го докаже майсторски умее: 

свирки прави за сверка  

и винаги издържа тази проверка! 

 

ОСТРО ОБОНЯНИЕ 

Надушвам неприятности и за мене вредности,  

ако покажа, че съм нарушил нередности! 

 

ФАСАДА 

Безскрупулен и безсърдечен,  

но иначе „бизнесмен” добре облечен! 

 

БЕЗ, НО СЪС 

Той е безскрупулен, но с пари,  

без сърце, но с бухалка,  

без мозък, но с протекции,  

внасящи в простотията му корекции! 

 

ЕРГЕНСКА ПРЕТЕНЦИЯ 

Не искам жена, която да ме слуша! 



Достатъчни са ми службите  

– тези мекерета –  

с техните СеРеСе-та!... 

 

ИСТИНСКА ЖЕНА 

Тя мрази мъже, които с жените са меки! 

Обича мъжете да са твърди,  

за да не им се сърди! 

 

ОТКРОВЕНИЕТО НА ЕДНА ПОПАДИЯ 

Обичам дробчета,  

но умирам за попчета! 

 

МАЛШАНС 

КАТ ме хвана без винетка,  

а жена ми ме хвана с Венетка! 

 

НА ОБРЪЩАЛОТО 

Дами, първо ще обърна  

представите ви за мен,  

а после завчас  

ще обърна и вас! 

 

ВЗАИМНОСТ 

Нарцистичният ексхибиционист,  

без да е позьор,  

обикновено е и воайор! 



СЕВЕРОЗАПАДНО-ЮГОИЗТОЧНА ПРОСТОТИЯ 

Маце кани Моци  

на големи цоци! 

 

ЕМАНЦИПАЦИЯ 

Тя със бира пивка,  

а той – на кухненската мивка! 

 

ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ 

Дами, подхранването на либидото ви  

– дори да е направено на кухненския под –  

означава по-добър за вас живот! 

 

ПРЕДИ И СЕГА 

Преди се обичаха, но веднага не се събличаха! 

Днес веднага се събличат без да се обичат! 

А имената си научават  

след изпита каса бира Beck`s  

и след като вече правили са секс! 

 

МАЙСТОР РУДИ 

Дами, след моите ласки  

ще изчезнат вашите паласки  

и ще ви превърне майстор Руди  

от какавиди в пеперуди! 

 

 



ПОКЛОН 

Пловдивска реч оМАЙНА сладка,  

реч на Кидика,  

която към нелитературния език ни тика! 

 

КЛОШАРСКА 

Пълните кофи със смет  

са показател за просперитет! 

 

ЗАКАЧКИ  

Закачали се група келеши  

със северноалбански бурнеши*. 

Как е завършила закачката  

с тези девици заклети  

лесно е човек да се досети! 

 

*жени, поели ролята на мъжа в семейството 

 

ГРАДИНАРСКИ ВЪЖДЕЛЕНИЯ 

Всеки дъхав дамски храст  

изпълва го със страст! 

И започва той да го обгрижва,  

да го тори, подкастря и полива  

и с любов да го обвива! 

Но всичко това приключва  

щом съпругата се появява  

и с един замах мечтите  



от мислите му отстранява! 

 

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА 

Разболя се художничка от скарлатина  

и всяка нейна картина  

бе поставена под карантина! 

 

СТРАСТНИ ЛЮБОВНИЦИ 

Те не са на нож! 

По цял ден те са на нощ!... 

 

BG ЕНЕРГИЯ 

За топинг  

не му трябва допинг! 

Топи енергично наред  

само и само да е по-напред!... 

 

ПЕСИМИЗЪМ В ОПТИМИЗМА 

С рака на простатата ще се преборим! 

Но никак не е добре,  

че простотията ще ни се опре!... 

 

ЖЕНИТЕ НАПРАВИХА МЕ НА МАЙМУНА 

С първата ми съпруга Лили  

буйствахме като горили. 

С втората ми съпруга Ани  

се забавлявахме кат` павиани. 



МЕСТООБИТАНИЕ 

На селската бара  

женкарят Пешо  

гражданки бара! 

 

ДАМСКА ПОКАНА ЗА СОНДАЖ 

Всеки мъж, който умее да сондира  

богатство в мене ще намира! 

 

РЕКЛАМА С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 

Дами, ако искате да се уверите  

какво и как в леглото върша,  

ще видите, че светът ще свърши  

аз преди да свърша! 

 

ОБРАСТВАНЕ СЛЕД ЕПИЛИРАНЕ 

Всяка епилирана жена обира мъжките овации! 

А после обраства! С клюки и интерпретации!... 

 

И СЛАДКО, И ЕРОТИЧНО 

Той за десерт поръча си сладкиш със сливи,  

с изискване да са сочни и игриви!... 

 

НЕОСЪЩЕСТВЕНА ЦЕЛ 

Разбра, че НЗОК  

ще плаща медикаментите за кръвно  

и започна да следи политиката стръвно! 



Но родните политици  

не успяха кръвното му да вдигнат  

и стремежът към безплатни лекарства  

си остана непостигнат! 

 

ПОНЯКОГА СЕ ПОЛУЧАВА 

Той без да иска  

направи каквото си иска! 

 

КРАЧКА ПО КРАЧКА КЪМ ЖЕЛАНАТА ИГРАЧКА 

Първата крачка,  

която трябва да направи всяко момиче,  

за да стане жена  е да вдигне крака. 

Това – едно на ръка. 

Втора крачка –  

за да се сдобие, например, със скъпа спортна кола  

за работа да запретва не ръкави, а пола. 

И така крачейки в живота крачка по крачка  

ще получи всяка искана играчка! 

 

НУЖНА Е ПРОМЯНА 

Животът е като политически елит:  

ти му казваш какво искаш,  

а той прави каквото си иска 

и кога озъбено, кога с усмивка те потиска! 

 

 



ПРИЗИВ ЗА МАСОВО ПРОПЯВАНЕ 

 „Ранно пиле рано пее”! 

Затова още в зори  

ти в полицията иди!... 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РОЛИТЕ 

На него тя даде ролята на интерес,  

а на себе си – на фес! 

За да повдигна малко каламбурната завеса 

ще припомня, че интереса клати феса!... 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

„Крушата не пада по-далече от дървото! – 

казали на детето на палача в детската градина. 

Коригирало ги то: 

„Главата не пада по-далече от свойта гилотина!” 

 

НЕЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ 

Пет пари не дава за платена любов! 

За платената любов на Пепа  

той щедро дари  

цели сто пари!... 

 

„НЕ” НА УЖАСА 

Дами, ако току що сте излезли изпод одеалото  

и се боите от страшното,  

не се гледайте в огледалото! 



РЕКЛАМА 

Жива бира за умряло настроение –  

безотказно вдъхновение! 

 

СПРАВКА 

Жена ми е много дръпната! 

Но след справка кратка  

се вижда, че не е азиатка!... 

 

ЗРЯЛ И ЗЕЛЕН 

Крайно време е, човеко,  

да се научиш да си „еко”! 

 

СЪБИРАНЕ ПО ИНТЕРЕСИ 

Той – дебел, тя –тлъста,  

но връзката им е чевръста! 

В това има работа на келепира пръста,  

но да ги оставим той и тя да си носят кръста! 

Тук ще направя вметка,  

че става дума за дебел портфейл  

и тлъста банкова сметка!... 

 

ПРИЧИНА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ 

Тя ми харесва,  

защото не е фалшива като другите! 

Умна е, с чувство за хумор,  

диалогична и толерантна  



и винаги елегантна! 

С една дума – независимо какво за нея се твърди –  

има страхотни крака и гърди!... 

 

РАЗМИШЛЕНИЯТА НА КОВАЧА 

Който не го вдига и не чука,  

значи сгазил е лука! 

Затова, който не го вдига и не чука,  

трябва да си вдига чуковете за поука!... 

 

ПИТАНЕ 

Здравната каса покрива ли мезе 

 – суджуци и сирене краве –  

и каса бира за здраве? 

 

ПРИВЛИЧАНЕ 

Ако на точно определено място  

мъжът страда от гигантизъм,  

за нея това е неустоим романтизъм! 

 

ВИДЯНО 

Малшанс е да му се не види –  

много жени след сватбата  

от пеперуди стават какавиди! 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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