
HIC ET NUNC 

(ТУК И СЕГА) 

 

СРАВНЕНИЕ 

Опознай родната политика,  

за да обикнеш тъща си  

дори когато ти вика! 

 

В ОЧАКВАНЕ НА ОПРАВЯНЕТО 

Вече леглото и жена си спрях да оправям,  

защото харвардските момчета  

ме убедиха, че ще се справят  

нещата у нас да оправят! 

 

ГНЯВ 

Учени и политици ни трябват  

и добри, и разни,  

но повечето са разни  

и това ме дразни! 

 

ДОВЕРЧИВ И ДИВ 

Родните избори показват,  

че избирателят е странен човек  

щом за „n”-ти път подписва  

на доверие празен чек! 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

Развихрят ли се Пе-Пе-тата  

да са ни яки дупетата! 

 

ПРЕДАНОСТ 

В устрема си истината да замаже  

е готов да се размаже! 

 

МЕХАНИЧНА СОЛИДАРНОСТ 

Дайте на един „ство”  

и ще сте далече от единство! 

 

РАЗМИСЛИ СЛЕД РОДЕН БАЛОТАЖ 

Използван е много формалин,  

за да се оформи победител формален,  

лишен от облик морален! 

 

НЕ Е ИЗОЛИРАН СЛУЧАЙ 

Преди той беше умозрителен,  

а днес, при толкова тв програми,  

е вече само зрителен! 

 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ 

Неговата карма  

е свързана с казарма! 

Но понеже е под пагони  

потъпкани са кармичните закони!... 



СЛЕДИЗБОРЕН ПРОБЛЯСЪК 

Механичното владеене на нещата  

ражда без усилие  

насилие в изобилие! 

 

ВЪОРЪЖЕНИЕ 

Той не влиза в политиката просто по чорапи! 

Стъпките му в политиката са заредени  

с чорапи зелени!... 

 

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ 

Ако въглищата в енергийния микс  

заменим с енергията на простотията у нас,  

ще се оправим завчас! 

 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА В УНЕС И ЗАХЛАС 

Очакваме с надежда поредната трансформация  

без да си даваме сметка, че трансформация  

в контекста на нашата нация  

често означава изпаднала в транс формация! 

 

ПИК И АК 

Днес имаме пик на Пе-Пе-та,  

но ще трябва да почакаме до утре чак,  

за да ни дадат и ак! 

 

 



ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА 

Под мантрата за интеграция  

ще осъществим асимилация! 

 

ЗАТИХВАНЕ, ОСИГУРЯВАЩО ХОРИЗОНТ 

БКП – ФАКТОРЪТ. 

БСП – ФАКТОРЪТ. 

БСП – незаобиколим фактор. 

БСП – фактор. 

БСП – ктор. 

БСП – тор. 

Най–после – ПРОСТОР!   

 

СПЕЦИФИКИ 

Политиците се отличават с това,  

че усърдно се борят  

избирателят да няма представа  

за какво му говорят! 

 

КНИГА-ТРЕПАЧ 

Нова книга е написал,  

която е старата,  

но  с по-малко мисъл! 

 

РАБОТОХОЛИК 

Посъветвах един разстроен депутат  

да вземе ЛОПЕДИУМ,  



за да излезе от тоалетната. 

Той моя съвет обори  

като така ми отговори: 

„Бих излязъл на момента,  

но аз работя в Парламента!”… 

 

САМЪРСБИ РЯПА ДА ЯДЕ 

Гнилите ябълки в съдебната ни система   

с техните връзки на родство  

са предпоставка за превъзходство  

на родното ни сайдер-производство! 

 

ПРОЗРЕНИЕ 

Няма никакъв смисъл  

да говориш с политик  

и в думите да влагаш мисъл! 

 

ФАСАДА В ОПАСНОСТ 

На социалнослабите проблемите  

 се виждат и бодат  очите,  

защото пари за килим си нямат те горките,  

под който проблемите да замитат  

и така на прима виста  

да пазят фасадата чиста! 

 

СОЦИАЛЕН КОМЕНТАР 

Ако си беден работещ проблемите са едни – 



за теб всеки месец има десет дни! 

 

СТРАХОВИТИ МИ ТИ РАБОТИ 

Като малък гледах на властимащите със страхопочитание. 

Но с годините остана само страх без почитание! 

 

МЪРЗЕЛИВИ ПОЛИТИЦИ-РАБОТОХОЛИЦИ 

Те ни работят,  

въпреки че не работят! 

 

ИЗКУСЕН СВАЛЯЧ 

Като възпитаник на френско мильо (milieu)  

елегантно сваля шапка и дамско бельо! 

 

КАУЗА 

Почва той да оножда наред,  

за да срине новия световен ред! 

 

ВИДОВЕ РАЗУМ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КРЪГОЗОРА 

Разумът на угрижените за България хора  

–  въпрос е това на кръгозора –  

се различава от разума на обгрижените от властта хора! 

 

ПРАГМАТИЧНОСТ 

Ако нещата са под полата на жената, 

той, въпреки, че е над нещата,  

бързо повдига полата! 



ЛОГИЧНО 

Колкото по-развита е девойката 

 – това на очи се набива –  

толкова по-лесно се навива! 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Истинската жена не иска да е под прикритие! 

Истинската жена иска да е под мъжко покритие!... 

 

САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ 

Като види хубава жена  сърцето му започва силно да бие!  

Бие, бие, бие, 

докато от оргазъм се опие! 

 

ПЪРВОМАЙСКИ ПРИЗИВ 

Трудещите се трябва да изпитват удоволствие от труда! 

Затова, мъже, ако удоволствието цените,  

трудете се върху жените!... 

 

ДОКАЧЛИВОСТ, ЗАРЕДЕНА СЪС ЗАКАЧЛИВОСТ 

Тя е самолюбива,  

но като истинска дама  

люби се най-малко със двама! 

 

ЧРЕЗ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КЪМ ФЮЖЪН 

В китайския квартал, при гърците  

– чуйте каква простотия –  



българин яде „Беф Строганов” с полски кнедли  

и  то в една чиния! 

 

ВЪРХОВЕНСТВО НА БЕЗДЕЙСТВИЕТО 

У нас много хора са на система  

с любезното бездействие  

на съдебната ни система! 

 

НАШЕНСКА СИЛА 

Силата на добрата храна  

е в това да изчезва бързо! 

Но лошото е – и с това песимизъм сея –  

че същото важи и за добрата идея!... 

 

ДОЧУТО ОТ СТРОЕЖА 

Дами, не ми виси като отвес  

и с това да предизвиква стрес! 

Напротив! Ще ви подейства като еликсир,  

защото стои ми като нивелир!... 

 

СТРАХОВИТОСТ 

Че виси ми, има на информация теч! 

Да, виси ми, но като Дамоклев меч!... 

 

ЗЛОБАР 

Той е толкова злобен,  

че злободневните въпроси  



и свързаните с тях неща  

подлага на обсъждане и през нощта! 

 

ПРИСЪДА 

Ти я гледаш хубава, мила, засмяна! 

Жениш се за нея  

и си с доживотна без право на замяна!... 

 

КЪСМЕТ 

Чичко Паричко я обърна  

и животът й се преобърна! 

 

ПРИКАЗКА ЗА ЦЕЛУВКАТА 

Принцът принцесата целуна,  

тя в жаба се превърна! 

Той повърна. 

Жабата принца целуна  

и той щъркел стана! 

Жабата веднага му пристана. 

И стана тя каквато стана!... 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Не ви лъжа, че Гърдева е жена,  

която винаги е с едни гърди пред мъжа! 

 

ПРОЛЕТНА 

Греховно сочна и с мисли задни  



търси мъже богати и жадни! 

 

ПЕШО И ВАЛЯ 

Пешо рейтинга си вдига  

като редовно го вдига! 

Рейтинга си вдига Валя  

като краката си не сваля! 

 

РЕКЛАМА 

Дами, мъжете ви не изглеждат като мен,  

защото аз съм супермен! 

Но могат да миришат като мен  

– тук имайте едно наум –  

ако не им давате „Имодиум”! 

 

ТАКТИКА  

Най се опивам  

като свалям жените тъй както заспивам: 

Бавно като релаксиращ мъж,  

а после – изведнъж! 

 

НЕ ВСЯКА КОРАВОСТ ВЪРШИ РАБОТА НА ЖЕНИТЕ 

Тя си падаше по корави мъже. 

Той й се понрави,  

но в леглото обърка нейните представи. 

Първо, легна си облечен. 

Второ, оказа се коравосърдечен! 



РОДНА КАРТИНКА 

Власт даваме пак и пак  

на всеки изявен глупак! 

 

НАШЕТО СИ Е НАЙ-ХУБАВО 

Хубавица си е наш`та Вера,  

въпреки че чупи грозомера! 

 

ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ 

В час пик,  

когато по улиците се образуват тапи,  

той не продава чорапи,  

а интереса си гони  

и пласира тирбушони! 

 

ПРОКОБА 

Ден след ден роба  

в тъмна доба  

пъпли със злоба към гроба! 

 

ОТНОСНО ЗАЕТОСТТА 

Задачите не са изпълнени,  

ако работните места между дамските крака  

си остават незапълнени! 

 

АВТОРСКО ПАРЧЕ 

Дами, ако не сте чували за новото ми парче,  



довечера може да го видите! 

А щом с внушителността му свикнете,  

може даже да го пипнете!... 

 

РАЗМЕРЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ 

Ожълтеният пейзаж  

размисли в мен събужда: 

Както има Голяма правда,  

така има и Голяма нужда! 

 

ОТВОРЕНА ДАМА 

Тя липсата на open mind компенсира,  

като с open legs навсякъде се пласира! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА КРАСОТА 

Нещотърсач търси нещо по-така  

с апетитни гърди и дълги крака! 

 

ЖЕНА НА МЯСТО 

Тя на мястото си тежи  

като професионално лежи! 

Позицията й не е твърда, а мека,  

затова тежи като жена и то лека! 

 

ХВАЛИПРЪЦКОВЩИНА 

Дами, още има хляб във мен! 

И понеже съм откровен човек,  



уверявам ви, че хлябът не е мек!... 

 

ЛЯТНА 

Българин на три морета,  

пет ракии  

и с десет уруспии! 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЪЖЕ 

Чиста и кокетна  

като общинска тоалетна  

минава на тарифа летна! 

 

ПРИРОДАТА НЕ Е ТОВА, КОЕТО БЕШЕ 

Зайкова изяде Вълков с парцалите,  

което си е своего рода  

позор за дивата природа! 

 

 АНТИТЕРОРИСТИЧНА БДИТЕЛНОСТ 

Видя красавица с гърди разкошни  

и като свикнал да цомби  

подаде сигнал за бомби! 

 

НА ИШЛЕМЕ 

Сръчна дама от Ориента  

върти и суче  

с материал на клиента! 

 



МЛАДОСТ 

Музикални момчета  

с големи парчета  

канят девойки  

снаги да разкършат  

в предизвикателни стойки! 

 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА 

Дами, аз не съм обикновен: 

Във вас ще проникна дълбоко,  

защото съм проникновен! 

 

ТОПОСИ 

Никога не съм на себе си! 

Да твърдя смея,  

че винаги съм твърдо върху нея!... 

 

СЪБИРАНЕ ПО ИНТЕРЕСИ 

Мъжки слабини, заредени с ентусиазъм  

търсят дамско тяло, копнеещо за оргазъм! 

 

ЗАСЛУГА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ 

Той я скъса с хъс  

както къса сметката си за парно! 

От това на нея стана й харно!... 

 

 



В ТЪРСЕНЕ НА … 

Дама с огромно самочувствие  

търси мъж, който така да я изклати,  

че самочувствието й да разклати! 

 

ЖЕНИТЕ ЗНАЯТ ЗАЩО 

Показател за първокачествена стока: 

Енергичен да го вдига по-бързо,  

отколкото се вдига цената на тока!  

 

НЕРВАК 

Остана сам със себе си. 

Две минути спокойно прекара,  

след което със себе си се изпокара… 

 

ТЕГОБА 

Като отиде на работа,  

първата му работа е да не работи! 

И започва да му дреме,  

че за втора работа не му остава време!... 

 

СОЦИАЛНА НОРМА 

Дрескод за нудисти  

– прочетох го черно на бяло –  

е чисто и поддържано физическо тяло. 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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