
GROSSO MODO 

(В ОБЩИ ЛИНИИ) 

 

ПРОТИВОБОРСТВО 

С несъстоятелни аргументи  

защитава неверни тези,  

защото е от тези,  

които са против онези! 

 

ИНОВАТИВНОСТ 

Поведението му е иновативно –  

той е с позитивно отношение  

към всичко негативно! 

 

ОЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО 

Чужденецът: Защо на всичко се чумерите? 

Българинът: Защото сме потомци на шумерите! 

 

ДВЕ В ЕДНО 

Номерът е известен и е стар –  

политикът хем е пироман,  

хем пожарникар! 

 

 



СТРАНА НА ИЗКОПАЕМИТЕ 

У нас силните на деня  

са не само силни,  

но и честичко фосилни! 

 

СЪДБА 

Денонощно начин търся  

от мислене да се отърся! 

Търся, търся, търся,  

но начин не намирам  

и да мисля аз не спирам! 

 

ВИДЯНО ОТ ЛОЖАТА 

Милиционери-милионери  

играят си на тамплиери! 

 

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 

Имам жълта книжка! 

Имам и червена! 

И не са фалшификат  

като зеления ми сертификат!... 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПЕЙЗАЖ 

Хора, нека сме наясно –  

днес у нас лансират се  

престъпници и психо-дясно! 

 



ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА 

Демокрация сме уж,  

но под военен ботуш! 

 

РАЗВИТИЕ 

Бяхме обезверени! 

Сега сме вече озверени!... 

 

ФИГУРАТИВНО КАЗАНО 

На коня му писна  

конфигурацията да тегли  

и... се оттегли! 

И остана българската нация  

са забатачена фигурация!... 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ТРИЛЪР 

Случва ни се най-зловещото – 

Нищото да определя  

съдбата на Нещото! 

 

НА КУХОВО ЛЯТО 

Кухи политици! 

Кухи институции! 

Кухи фирми! 

Кухи избиратели! 

Куха демокрация! 

Ще се оправи на куХово лято  



българската нация!... 

 

КОНТРАСТ 

На политическата хранилка  

отваря паст и лапа със страст! 

Става скромен и смирен,  

но след загуба на власт!... 

 

ПП „00” 

Нулева корупция  

и двунулева почтеност  

ни водят към бъдеще светло! 

Казано накратко: 

Бъдеще светлокафяво и рядко!... 

 

НАШЕНСКА 

Показател за оскъдност: 

Да си разумен до безразсъдност! 

 

ЦЪРВУЛ С БОТУШИ 

Ако цървул получи власт,  

той цървула сменя със ботуш  

и плаши опонентите с кауш! 

 

БАЗАТА ОПРЕДЕЛЯ НА(Д)СТРОЙКАТА 

Гласът му беше глас в пустиня,  

но предложиха му те мълчание в оазис –  



солиден за имотност базис! 

 

ПРОНИЦАТЕЛНОСТ 

Българите сме разумни,  

т.е. еднократно умни! 

 

ИЗОБИЛИЕ 

У нас на глава от населението се падат толкова истини,  

че нито една глава от населението  

не притежава умението  

тези истини да побере,  

а камо ли да разбере! 

 

СВОБОДА 

Навремето имах зъби, зад които държах си езика! 

Мълчах си юнашки, дето се вика.  

Но накрая ми писна да съм покорен и тих  

и на властимащите да се зъбя реших! 

Зъбех се наляво, зъбех се надясно,  

докато биячи ме хванаха натясно! 

Сега вече зъби си нямам,  

но имам свобода на движение на езика,  

а и с Мунчо сме си лика-прилика! 

 

ПОЛИТИК 

Когато проблемите на хората маркира,  

да им пика на проблемите  



на него му напира! 

 

ТРАДИЦИЯ 

Аналогови играчи ни разгонват верата  

и то на цифровизацията в ерата! 

 

ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА 

Ако имате газов хъб,  

приятелска Русия няма да ви подведе  

и веднага „Дегазин” ще ви даде! 

 

ВЗЕТО ОТ ЖИВИЯ ЖИВОТ 

Каза жена ми Първолета,  

че ако не мога да вдигам самолета  

не само намалявам шансовете си за президент,  

но и брака си подлагам на експеримент! 

 

РЕТРО 

У нас ретрото от десетилетия е на мода! 

Затова управляващият елит  

е от РЕТРОградния вид!... 

 

КОНСУМАТОР 

– Абе, тоя защо е зомбиран и е с избила чивия? 

– Храни се от сателитна чиния!... 

 

 



ТАКТИКА 

Към тънката част той подхожда умело  

като я привлича с нещо дебело! 

 

ПОЛЗИТЕ ОТ МИМОЛЕТНОСТТА 

Нищо не губиш! 

Докато се усмихнеш  

щесе озъбиш!... 

 

НОВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ 

Ако на оная работа ви дреме,  

вземете гъвкава  

на гъвкаво работно време! 

 

ТАКТИКА 

Тя сгази лука  

и постигна сполука:  

шефът й го начука! 

 

НОУ-ХАУ 

Тя така хваща мъжете за „дръжките”,  

че им сваля задръжките! 

 

СЛАБОСТ ЗА СЛАДОСТ 

Като дете умирах за бонбони! 

Днес като мъж умирам за жени  

с дупе на шотландско пони!... 



ВДЪХНОВЕНО ОТ „РАМЕНЕТЕ НА ВРАТАРЯ…” 

Обувките са създадени за удобство и финес,  

не за пърхут! 

Дори когато сте в затворено мильо! 

Затова дами, не ходете без бельо!... 

 

ПЕРФЕКТНОСТ С ЕЛЕМЕНТ НА РАЗПИЛЯНОСТ 

Докато тя си събираше мислите  

краката си разпиля  

и … стана беля! 

 

ПРЕВЪРТАНЕ 

Дама с превъртян годиномер  

и „дишащ” матрак  

търси юнак със мерак! 

 

БЕЗ, НО СЪС 

Без мозък, но с цици  

е предимството на едръгърди хубавици! 

 

ТЕЧ 

Ако устните са сочни, а пазвата – налята,  

мъжът потича  

и в мокри мисли започва да се мята! 

 

МОНОВСЕКИДНЕВИЕ 

Живея в монотонност от години,  



 заобиколен  от жени по монокини! 

 

ВЪГЛЕХИДРАТНА ЗАВИСИМОСТ 

Мъжете шавливи  

умират за сладко от сливи! 

 

МЪЖКО МНЕНИЕ 

Насила хубост не става! 

На хубостта по й приляга  

не да става, а да ляга! 

 

ОТНОСНО ДЕЦИБЕЛИТЕ 

Твърдението от живота е взето и не е безумно:  

В което и да е кътче на ТИХИЯ океан,  

със свекървата пак ще е шумно. 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

Това е истина стара: 

Има жени, които се барват,  

за да ги обарват в бара! 

 

СЪОТНАСЯНЕ 

Хубаво кафе става  

при налягане петнадесет бара. 

Безпаметен секс става  

при лягане след запой в два бара. 

 



ПОКАНА 

Нелицеприятна,  

но дуперазкошна  

предлага оргия нощна! 

 

СТИХОПЛЕТСТВО ПО АНАЛОГИЯ 

Високи сочни планини,  

дъхави влажни низини,  

кожа като от коприна,  

това е моята Дарина! 

 

НАСЛАДА 

Той е суперстар. 

Тя е супермлада. 

Имат си и суперстара „Лада”. 

И връзката им носи наслада!... 

 

ПРИВИЛЕГИЯ 

Само Любен Дилов-син е ЛЮБЕН,  

дори когато е разлюбен! 

 

ДВОЙНО УДОВОЛСТВИЕ 

Да си бараш оная работа  

на високо платена работа! 

 

ПОКАНА НЕ ЗА ЕДИН И ДВАМА 

Потърсете нежно изживяване  



в груби игрички  

с палави момички! 

 

МАЧОВСКО ПЕРЧЕНЕ 

Дами, предлагам ви петинг с добавена стойност! 

Добавката е сладка и голяма –  

мечта за всяка дама!... 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

Първо тя се съблече гола,  

после той я облече в мола! 

 

БУДЕН ГРАЖДАНИН (РЕСП. СЕЛЯНИН) 

Дами, ако искате да спите с мен,  

няма да ви се уреди въпроса! 

С мен в леглото се будува,  

будува и лудува!... 

 

ОФЕРТА 

Дами, ако желаете необвързан секс,  

предлагам ви идея дръзка: 

секс без връзване в отворена връзка! 

 

БЕДАТА НИКОГА НЕ ИДВА САМА 

Пердето му падна  

и той се наниза  

на корниза! 



ГОГАТА И ЙОГАТА 

Йогата прави женския оргазъм незабравим! 

Но само ако преди йогата,  

жената е обслужена от Гогата!... 

 

НАТИСКАНЕ 

Оказвам натиск върху всяка релефна жена! 

Дами, заповядайте една по една!... 

Отказвам натиск върху плоски жени,  

защото там природата ги е натворила едни… 

 

ВЕЛИКДЕН ЗА ДЯДО 

Баба на дядо дари  

секунди палавост призори! 

 

ОБЯВА ПО ВРЕМЕ НА СТРАСТНАТА СЕДМИЦА 

Състрадателен търси страстна  

страданието й да прогони,  

пък после тя със страст да го разгони! 

 

ПОДСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ САДО-МАЗО 

Дами, в любовната игра  

нищо не правя прибързано  

и винаги играя на вързано! 

 

СТРАННОСТИ 

Отели ми се вола –  



при нея няма скрито-покрито,  

освен ако е гола! 

 

СРАМ 

Показват социологическите данни,  

че днешните срамни въшки са безсрамни! 

 

ГРИЖОВНОСТ 

Не посрещайте горещо мигрантите  

– това нуждае се от повтаряне –  

за да ги предпазите от изгаряне! 

 

ВОЙНСТВАЩ АТЕИЗЪМ 

Цитати от Библията:  

Искай и ще ти се даде! 

Почукай и ще ти се отвори! 

Реплика: 

Абе, тук само за секс се говори!... 

 

СУРОВ МЪЖ 

Врял и кипял, врял и кипял  

и пак не уврял! 

 

ЕГОЦЕНТРИЧЕН КОПНЕЖ 

Руса река за мъжествен океан копнее,  

който в нея да се влее! 

 



КОГА, БЕ? 

Мъже, кога ще напишете поема  

за хубавата Ема,  

която виртуозно във уста поема? 

 

ГОРДОСТ 

С гордо вдигната глава  

и гордо вирнати крака  

тя приема мъжката ръка! 

Тук, обаче, правило едно цари  

и то е ръката да е пълна със пари!... 

 

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ 

Съвет на мойта майка: 

Ако жена ми непрекъснато ме лае,  

да й забраня да пие „лайка”! 

 

ЗОВ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ 

Дигитален специалист,  

заслушан в носталгичен зов,  

търси аналогова любов! 

 

ВИДЕНИЕ НА АНГЕЛ ГЯВОЛЕТО 

У нас и в ранен, и във късен час  

демони сношават се в захлас! 

 

 



СТАТУКВО НА БЪДЕЩЕТО 

Бъдещето на днешния контраелит  

е да бъде елит,  

съпротивляващ се на своя контраелит! 

А това е свързано с твърдост на монолит!... 

 

СРАМЕЖЛИВОСТ 

Ако стените на спалнята ми можеха да говорят  

щяха в  червено да са оцветени,  

а думите им – цензурирано спестени! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА … 

Навремето младите се лутаха,  

а при случай си гукаха! 

Днес, за да не се лутат,  

младите непрекъснато си гугъл-укат!... 

 

ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО… 

О, небеса! 

Немирна в любовната игра  

е свидетелка на чудеса! 

 

BG ПОПУЛЯРНОСТ ПРЕДИ И  СЕГА 

Жоро Павето  

и Динко  с АТВ-то! 

 

 



ЗА ДА НЕ ВИ СГАЩЯТ, ХОДЕТЕ БЕЗ ГАЩИ 

Свалящ правителства и обвинения,  

но никога гарда и картите  

се остави полицията да го сгащи  

и то по бели гащи! 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА 

Тя снага кърши  

докато той свърши! 

 

ТЪЖДЕСТВО 

„Не по врат, а по шия”. 

Не по тъпота, а по простотия. 

 

МЪДРОСТТА НОСИ ПЕЧАЛ 

Много несгоди в живота си съм понесъл,  

за да съм хем мъдър, хем весел! 

 

ДЕВИЗ НА ГРОСМАЙСТОР 

Падишах  

не се бие на шах! 

 

МАЧО В ОБРЪЩЕНИЕ 

На жени внимание не обръща! 

Жените просто ги обръща!... 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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