
EXTRA MUROS 
(ПУБЛИЧНО – ИЗВЪН СТЕНИТЕ) 

 

 

ЗАГУБА НА ГЛАС 

На изборите даде своя глас,  

но след изборите  

безгласен оказа се завчас!... 

 

НЕ Е ПРЕЦЕДЕНТ 

Йоло – президент! 

Луна – президент! 

Доказателство, че здравият разум  

е след пореден тежък инцидент!... 

 

ВИДИМОСТ 

Политикът трябва да е виден,  

а не далновиден! 

 

ПОЧТИ ПО ХАМЛЕТОВСКИ 

Неедин депутат  

по време на своя мандат  

трябва да избира поне веднъж  

какво да му свалят:  



гащите, имунитета или двете наведнъж! 

 

ПРЕДИЗБОРНО ЛИБИДО 

Когато изборите чукат на вратата,  

тя се отказва от кревата  

и постоянно виси на вратата! 

 

ДА ПРОМЕНИМ ПРОМЯНАТА 

Чети хвъркати  

от тарикати със сертификати,  

повечето фалшификати,  

тръбят за промяна  

с надежда за властова смяна! 

За почтеност издигат плакати  

и на обещания са богати,  

за да скрият, че откъм морал са сакати! 

Бати!.. 

 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ 

Да беше мор, да беше чума,  

а то – криптокомунизъм ни удари! 

На власт са синове и внуци  

на стари господари! 

Властническа шизофрения и политически цинизъм  

са проявите на днешния криптокомунизъм! 

В заключение:  

За тези прояви няма открито лечение! 



За съжаление!... 

 

РАЗДВИЖДАНЕ 

Тази констатация е не само моя: 

В България се наблюдава  

огромна динамика на застоя! 

 

ДИАГНОСТИКА 

Обезлюдяването на България,  

според родни социоведи,  

се дължи на властимащи людоеди! 

 

ЩУРОТИЯ 

Когато плачете за здрава ръка  

и сте готови да се откажете от свои права,  

имайте едно наум: 

Ким Чен Ун! 

Ще добавя щуро: 

И Мадуро!... 

 

2021  

Родният политически калейдоскоп  

съдържа комбинации „ен”! 

Затова законотворческият ни живот  

напоследък е скопен!... 

 

 



БАНдемия ЩЕ НИ ОПРАВИ 

Ех, ако духът академичен  

беше дух епидемичен! 

 

ПОЛИТХАМЕЛЕОН 

Ще видите на неговото „кубе”  

или каскет, или бомбе,  

а често и фес  

в зависимост от конкретния интерес! 

 

В СВЕТА НА ФУРАЖКИТЕ 

На фатмака мерака: 

Баката да контролира  

и да държи черпака! 

 

ЛУНАТИК 

Вземе ли думата Луна,  

получавам нервен тик  

и ставам лунатик! 

 

УНГ ЗА ПОЛИТИЦИ 

Здрави уши – здраво ослушване! 

Здрав нос – здраво надушване! 

Здраво гърло – подтикване  

към здраво надвикване! 

 

 



МОНИТОРИНГ 

Изходните данни показват по същество,  

че разстроено е българското общество! 

 

СУМА – СУМАРНО 

Тик-так – свежест в две думи. 

Политик – смрад в една дума. 

И то срещу голяма сума!... 

 

ЗАЖАДНЯЛОСТ ЗА ГОЛОТА 

Воайор надничаше в съдебните зали  

с надежда голи факти да зърне  

и Голата истина да прегърне! 

 

СМЕСВАНЕ 

В секса тя не се свени  

артистично партньорите си да мени! 

Затова смесени са й чувствата  

към моногамията и изкуствата!... 

 

ЖЕНСКА ТАКТИКА 

Лукавата жена върти и суче  

докато мъжа засмуче! 

 

ПРЕГОВОРНА ТАКТИКА 

Непрекъснато умува  

как ръце да извива,  



за да ги целува! 

 

ТРОЙКА (ТЕРЦА) 

Дама пика,  

поп наднича,  

вале да се включи тича! 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

„Ще ядеш като поп!”. 

С тези думи попадията  

побутнала към попа чинията. 

 

СВАЛКА 

Неземна красавица  

търси извънземен принц,  

който да не се отмята,  

а да я люби направо на земята! 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Чувствена и замечтана  

търси компютърджия с патка,  

който да профилактира  

дънната й платка! 

 

ЗОВ ЗА АПЛИКАЦИЯ 

Дамска платформа с еротично изложение  

от мъжете очаква мобилно приложение! 



НОВО 

Презервативи, даряващи естествено усещане,  

с вкус на мляко и мед,  

сред дамите известни са вече навред 

защото с изумителна бързина  

премахват афти в устната кухина! 

 

НЕВЪЗПИТАНА РАБОТА 

Ако приемем, че „тази работа”  

е синоним на „нос”,  

мога да ви кажа без ОВОС,  

че в тази работа 

 – нека чуят ме околовръст –  

много хора имат пръст! 

 

ПОПУЛЯРНОСТ 

Дами, в любовта съм като оса,  

затова гордостта ми, мъжката,  

се носи от уста на уста! 

 

ФЛИРТ 

Той погледна я със „сухо”,  

но не е маловажно,  

че тя отвърна му със влажно!  

 

ТЕРЗАНИЕ 

Въпрос един ме мъчи всеки ден:  



Какво трябва да ближа,  

за да стана приближен? 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 

Само режисьорът Тони Скот  

може да си позволи  

да живее като СКОТ! 

 

ЗАТРУДНЕНИЕТО НА КРАНИСТА 

Той няма проблем със свалянето на жените! 

Той има проблем с вдигането!  

Но на какво, оставям на вас да прецените!... 

 

ЗДРАВЕ ЗА ЦЯЛА СЕДМИЦА 

Секс на смени! 

Без парабени! 

Без алергени! 

Само с Пешо, Гошо и Евгени!... 

 

ЖЕНСКИ ИЗБОР 

По-добре всяка нощ с различен,  

отколкото ката ден със безразличен! 

 

ПРЕДВИДЛИВОСТ 

Той е печен продуцент –  

загубите депозира   

при изгоден лихвен процент! 



УТЕХА 

Колкото и да са вбесени,  

поне по време на работа  

пилотите са извисени! 

 

СМЕЛОСТ И БЪРЗИНА 

Пламна привличане  

между Вълков и Зайкова.  

И докато Вълков на кавалер се правеше,  

Зайкова вече го оправяше! 

 

УСЕЩАНЕ ЗА УХАНИЕ 

За разлика от люляка,  

девойките миришат целогодишно! 

Затова, мъже, във флирта  

обонянието не е излишно!... 

 

ТЕРЗАНИЕ 

Когато дълго се изповядвам  

ме налягат страхове,  

че няма да имам време  

за нови грехове! 

 

РЕЦЕПТА ЗА СОК 

Хващате красива дама и я целувате навсякъде:  

Цмок, цмок, цмок  

и получавате витаминозен сок! 



ДИСКРЕТНОСТ 

Жените са свенливи –  

със смокинови листа прикриват сок от сливи! 

А жадуващите от извора да пият мъже,  

за предпочитане е да са с яйца „Фаберже”!... 

  

СРАВНЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Жената е като банков документ  

– и също толкова ловка –  

защото винаги крие някаква уловка! 

 

ВНОС-ИЗНОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

На млада и привлекателна най й изнася  

заможен мъж в сметка да й внася! 

 

ЗОВ ЗА ПОМОЩ 

Обезводнен от секс  

средства набира,  

за да се хидратира със бира! 

 

СЕКС НА ЕКС 

Чашката обича,  

не отрича. 

И като истинските мъже  

обръща чашки „Д”-е! 

 

 



УТОЧНЕНИЕ 

Не искам да си пъхам гагата навсякъде! 

Искам да го пъхам на Лейди Гага-та навсякъде!... 

 

СЛУЧКА ПРЕД ИГРАЛНИЯ АВТОМАТ 

Най-накрая тръшнах три сливи  

– с извинение –  

в хоризонтално положение! 

Постигнах това със много пот,  

но така  спечелих  джакпот! 

 

SKILS 

Дами, не съм мамолог,  

но умея да опипвам гърди,  

защото съм цицоман  

откакто майка ме роди! 

 

НЕСХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Тя беше готова да му пусне. 

Той беше готов да я изпусне. 

 

НОЖ С ДВЕ ОСТРИЕТА 

Ако искаш да ти целуват задника,  

трябва да се надупиш! 

Но всяко надупване в частност  

крие непредвидима опасност! 

 



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРТФЕЙЛА 

Дългокраките и гъвкавите  

– поне така съм чел –  

си падат по мъже стройни с дебел! 

 

САМОРЕКЛАМА 

Мачото го хваща секлета,  

ако не му забележат пакета! 

Затова повтаря като хала,  

че истината е в пакета,  

а не в съдебната зала!... 

 

РАЗДЕЛЕНИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Гаджето ми слага кафето на полицата,  

а аз й го слагам (но не кафето!) под полицата!* 

*полица – умалително от „пола” 

 

МЪЖКИ АСОЦИАЦИИ 

Роклята й беше с мотиви флорални,  

които го наведоха на мисли орални! 

 

ОТНОСНО ЗАДОВОЛЯВАНЕТО 

Всяка работа копнее  

Съдбата пръст да има в нея! 

 

БУЛГАР, БУЛГАР… 

Дами, тълкувайте го както щете,  



но зърнете ли колко съм твърд  

ще ви омекнат коленете! 

 

ОБЯВА 

С кредит от банка (не се чете) 

 още утре можете да се събудите в собствен сос … 

 пардон –   

да се събудите във собствен дом! 

 

МОРЯШКО ВСЕКИДНЕВИЕ 

Върти по цял ден руля  

и мечтае за къдрава маруля! 

 

ВРЪЗКАР 

Види ли два свободни края  

отвътре веднага му стърже  

двата края да свърже! 

 

ХОРМОНИ 

Ако бях жена,  

либидото си ще изхрускам,  

като непрекъснато  си пускам! 

 

ЦИЦОМАН 

Винаги когато е с жена  

и с дясната ръка, и с лявата  

отделя зърното от плявата! 



НЕВЪЗМОЖНА КРЪСТОСКА 

Учени от БАН  

преживяха истинска драма  

след като не успяха да кръстосат  

краката на палава дама! 

 

ГОРДОСТ 

Дами, толкова съм горд,  

че зърнете ли мъжката ми гордост  

ще останете с отворена уста! 

А това добро начало е  

– без всякакви съмнения –  

за палави мъжко-дамски отношения! 

 

СТРЕМЕЖ КЪМ ОТВОРЕНОСТ 

Затворена в себе си  

търси специалист по отваряне! 

Да започне с краката,  

но след договаряне!... 

 

УСЛОВИЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ 

Отблъсква ме всяка жена,  

която не млъква щом отвори уста! 

Но ако вместо уста, отвори крака  

ще й подам веднага аз ръка!... 

 

 



НАВЕЖДАНЕ 

Властовата му позиция  

ме наведе на мисълта  

с гръб да се обърна към него!  

И да се наведа!... 

Въпрос на его... 

 

ГЛЕДАНЕ С ИНТЕРЕС 

Тя гледа платежоспособните мъже  

с широко отворени очи! 

Това едно на ръка. 

Избере ли си мъж  

започва да го гледа  

с широко отворени крака! 

 

ПРИЯТНО БЕДСТВИЕ 

Хубавичката потайна Анди  

в леглото е като урагана „Санди”! 

Духа и засмуква  

без да го усуква!... 

 

ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛЕЧЕНИЕ 

Цицоман, отгледан с биберон  

пада си по Цицерон! 

 

ЖЕГА 

Загорял (но не от слънцето) рибар  



след запой във нощен бар  

заменя цаца за цица  

на горещата певица! 

 

НЕ ДУМА, А СУМА 

Искам съмненията ви да изпреваря,  

като ви уверя, че блага сума  

железни врата отваря! 

 

МЪЖКО МОМИЧЕ 

Още преди той да я зърне,  

тя успя да го обърне! 

 

БЕЗСПИРНО СВЪРШВАНЕ 

Жените искат свършването на мъжа  

да е пак, пак и пак,  

а не просто да е свършен факт! 

 

ЖЕНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ОГРЕВ 

Не ми трябват дърва за зимата. 

Мъжът ми е философ и то – дървен,  

а любовникът ми е социолог надървен! 

 

ОБЯСНЕНИЕ 

Неверните съпрузи  

в разправии помежду си се увличат  

и не могат да се понасят,  



защото си приличат! 

 

РАЗМИНАВАНЕ НА ЖЕЛАНО С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

Той й обеща, че ще я спука от грях. 

И я спука! От … смях!... 

 

НА ВЯРА ГЪРДЕВА 

Тя е бронирана здраво в гърдите  

и бронебойни длани за нея няма открити! 

 

ВОЕННА ДИСЦИПЛИНА 

За субординация това е тест –  

всяка дама в униформа  

на началника си да отдава чест! 

 

ОТ ФОРМАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА 

Виждам, че тя е в униформа. 

Виждам, че  е във отлична форма! 

Но кога ситуацията така ще се оформи,  

че да видя пищните й форми!... 

 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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