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(ОПИТЪТ УЧИ) 

 

КОАЛИЦИОННА ПРЕДПАЗЛИВОСТ 

Пушиха лулата на мира,  

но в случай, че се намразят,  

цветовете на войната си пазяг! 

 

АЙДЕ, БЕ 

Чегъртат ГЕРБ,  

но гербовата зала на Президентството забравят! 

Я да почват да я чегъртат  

и то без да се бавят!... 

 

УСЛОВИЕ ЗА РОЖДЕСТВО КИРОВО 

Просто Киро: Ще ходя по земята и ще говоря с хората. 

В.Б.: Кире, за да ти повярват хората  

         трябва да ходиш не само по земята,  

         но като Христос – и по водата!  

 

БЕЗПЛАТНО ТА ДРЪНКА 

Гьоков: 200 милиона лева струват БЕЗПЛАТНИТЕ детски градини. 

Весо: Абе, докога ще ни подхвърлят кори от дини?!? 

 

 



И ТОВА АКО НЕ Е ПРОМЯНА 

България е деиндустриализирана,  

деаграризирана,  

деинтелектуализирана, 

дехуманизирана, 

но рекомунизирана  

и на страх и омраза базирана! 

 

РОЖДЕСТВО БЪЛГАРСКО 

Отболът на полумъртвите  

с отбора на полуживите се сроди  

и така А-отбърът на България се роди! 

 

10-4-4-3 

10 напред, 

4 наляво, 

4 назад, 

3 надясно. 

Какъв е този танц  

още не е ясно! 

 

БЛАГОПРИЯТНА ВИЦЕПОЧВА 

Колкото повече вицепремиери  

– такъв е на народа маниера –  

толкова повече вицове за премиера! 

 

 



(О)ПИЯН(ЕН) ПОЛИТИК 

Той е политик,  

(о)пиян(ен) от бурната си кариера! 

Той е премиера! 

Всеки гледан от него аршин е равностоен  

на двоен и троен! 

 

БЕЗНАДЕЖДЕН СЛУЧАЙ 

Обаятелен, пленителен, очарователен, 

привлекателен, завладяващ, неудържим! 

С една дума – НЕОТРАЗИМ! 

Е как такъв политик  

ще види в огледало своя лик?!? 

 

ИЗРАБОТВАНЕ 

Новото правителство обеща  

нов механизъм за изчисляване на пенсиите! 

Но ако се разровите в това обещание ще намерите  

механизъм за изработване на пенсионерите!... 

 

(ОФТАЛМО)ЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

Далекогледи, късогледи, кривогледи  

в една посока гледат  

и чудовище като на Франкенщайн  

по всяка вероятност ще отгледат! 

 

 



КОАЛИЦИЯ „ПУНТА МАРА” 

И това ако не е шменти-капели –  

да ни управляват неизвестни млади  

и политици неуспели! 

 

СИЛАТА НА СУМИТЕ И ДУМИТЕ 

Срещу определени суми  

всяка истина и всяко мълчание  

могат да бъдат удавени в думи! 

 

ДА ЖИВЕЙ! 

Демокрация девета преса  

е пресен тоталитаризъм,  

който ще ви хареса! 

На който не му хареса  

ние му знаем адреса! 

Затова по-здравословно е да ви хареса  

и ... да живей прогреса!... 

 

ПЛОДОВИТОСТ 

Управляващите раждат със своя ум  

най-често много семантичен шум! 

 

ГЕОПОЛИТИКА И ЛАФОНТЕН 

Открай време малките в света  

си патят на големите от глупостта! 

 



СРЕДНО С ЕЛЕМЕНТИ НА ВРЕДНО 

Както си е редно  

у нас всичко е средно: 

средно образование, среден пръст –  

в България средното бележи ръст! 

 

НОВОПОГОВОРКА С ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИВКУС 

Голям задник,  

голям надник! 

 

СЪВРЕМЕНЕН ЮНАК 

Български политик,  

който от далавери сладко се храни  

и хабер си няма  

от юнашки люти рани! 

 

БЕЗ ПРЕВОД 

За мнозинството родни политици  

– тази констатация от живота е изведена –  

политиката е като китайска комедия  

и то непреведена! 

 

ПРИСТРАСТЯВАНЕ 

Някои политици са като чалгата –  

тъпи, непрекъснато се повтарят  

и се стремят в бездарието си да ни затварят! 

 



НАУМ 

Миряните си имат едно наум,  

а клирът – един НАУМ! 

 

НЕТИПИЧНА ФРАНЦУЗОЙКА 

Репутацията й бързо рухна –  

свали мъж и не духна! 

 

„МЪЖКИ” ФЛИРТ 

С брилянтна лекота  

на дамите предлага  

неустоима мекота! 

 

РЕЛЕФНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ 

И мен с плосък данък ме облагат  

и така тотално се излагат! –  

споделила с остър тон  

Катя от „Ритон”! 

 

ГОРЕЩО 

Мъже, аз съм гореща като печка  

– каза брюнетка игриво – 

но работя само на твърдо,  

много твърдо гориво! 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Само красивите жени   



– това ще ви каже всеки естет –  

стават за лого на гинекологичен кабинет! 

 

УМЕНИЯ 

Тя е дама с плитка  

и с пръсти широки,  

но в леглото става ясно,  

че мъжете хваща  

надълбоко и натясно! 

 

АМБИВАЛЕНТНОСТ 

„Той е голямо дърво в леглото!” 

Упрек или възхищение,  

неизвестно за съжаление!... 

 

РЕЦЕПТА 

За да няма обърквания,  

в секса, освен разбирателство,  

трябва да има и търкания! 

 

ЦЕНИТЕЛ НА ИЗКУСТВОТО 

Хищно се вторачи в „Мона Лиза”  

и сладострастно се облиза! 

 

БОЛЕЗНЕНА ПРЕДПАЗЛИВОСТ 

В любовната игра  

тя седем пъти мери,  



а после изведнъж  

реже само веднъж! 

 

МАГИСТРАТИ 

Те са на Темида служители: 

През деня гледат мерките за неотклонение на нарушители,  

а през нощта – мерките на засукани дами! 

Тогава често попадат на измами!... 

 

В СТРАНАТА НА РОЗИТЕ 

Това като приоритет на БСП ще го намерите: 

„Розово бъдеще за черногледите!” 

 

ФУРНАДЖИЙСКА 

Толкова напечени ситуации имаме  

– твърдя за кой ли път –  

а печените у нас продължават да са кът! 

 

НАДОЛУ-НАГОРЕ 

Той я свали,  

но тя пак на главата му се качи! 

 

(НЕ)ИЗОЛИРАН СЛУЧАЙ 

Българинът не свързва двата края! 

Възможно обяснение: 

Страх от късо съединения!... 

 



ПОКОЛЕНЧЕСКА 

Дългата практика усъвършенства умението! 

Затова, когато и да сме раждани,  

умеем да сме поданици, а не граждани! 

 

ВЯРНОСТ 

На късата си памет той е верен –  

те го пращат за зелен хайвер,  

а той се връща с черен! 

 

СПАСИТЕЛНО НАПЪТСТВИЕ      

Ако не сте добри плувци,  

съвет от мене приемете  

и депутати не давете! 

 

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ В СЕЛО БЪРДО 

По-добре под чехъл  

и с жената гуш-гуш,  

отколкото под тоталитарен ботуш! 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ 

Ако искаш да си номер едно,  

трябва по всяко време и на всяко място  

– това от опит го знам –  

да си абсолютно сам! 

 

 



ИЗИСКВАНЕ 

Богата ловджийка  

търси гол като пушка,  

който умее „щомпола” да мушка! 

 

CV 

От оф-роуд, през уличница  

до магистрална жрица на любовта! 

Професионална биография е това!... 

 

БАВИ СЕ БЪРЗО 

Докато той си мереше думите,  

те за своя утеха  

мярката веднага му взеха! 

 

ГЛЪТКА СВЕЖЕСТ 

Измъкнах се от житейската тиня  

и сега ми върви по вода! 

По вода в пустиня!... 

 

КОМУНИКАЦИЯ  

Тя с езика на тялото с мъжете разговаря,  

а те й правят знаци  

с финикийски знаци!... 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА 

Ако „Бой по всички” е румънският модел  



– това ще ви го каже всеки –  

той е въведен много преди румънците  

в пернишките дискотеки! 

 

BG ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ДОСТОВЕРНО 

Футбол, бира и сутрешен секс,  

без женски съвети,  

са сред мъжките топприоритети! 

 

„ДОСТОЙНСТВО” 

Дори когато е обиден,  

той е безобиден! 

 

ПИТАНЕ 

Ако сапунът се оваля в кал  

– това въпрос е от философската писта –  

сапунът ли ще е мръсен или калта по-чиста? 

 

!!! 

Дами, след любовна игра с мен,  

колкото и да сте мнителни,  

ще изчезнат всичките ви въпросителни  

и ще останат само удивителни! 

 

В ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА 

Георги изчисти с прахосмукачка,  

напазарува, сготви и нахрани децата,  



след което да измие чиниите  

храбро отказа на жената! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА АМЕРИКАНЦИТЕ 

Майката на всички бомби  

– тук няма измама –  

е известната във София бурдел мама! 

 

БЪЛГАРИ ЮНАЦИ 

Юнаци сме, не ще и дума,  

но юначеството ни едвам щеше да крета  

без хайдушки чевермета! 

 

ГЛАМАВА РАБОТА 

Ако искаш хем да си мъдрец,  

хем да си храбрец,  

няма как  

да не си глупак! 

 

МИНОРНО 

От всички тъжни констатации,  

изказани от език или писалка,  

най-тъжните са: „Мъжка гордост – малка”!... 

 

ПРЕДИЗВИКВАНЕ 

Ако любовникът на жена ти  

ръкавица ти подари,  



не се двоуми,  

а веднага му я хвърли! 

 

НАУКА 

Докторантка от Института по физика на твърдото тяло  

физически изследва твърди тела! 

Затова, мачовци, време не губете  

и бързо при тази докторантка се явете!... 

 

ПО ВРЕМЕ НА ЛЮБОВНАТА ИГРА 

Мъжът излиза с инициатива,  

а жената я взима в свои ръце! 

Но за жената е истинско бреме  

когато няма какво в ръце да вземе!... 

 

ЗА УТЕХА НА НЯКОИ МЪЖЕ 

Ако жената се дави в любовната игра,  

няма друго какво да стане,  

освен за сламка да се хване! 

 

УКАЗАНИЕ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ 

Ако скандинавски бор  

имитира английски дъб,  

значи се намирате в мутренски пъб! 

 

СИМБИОЗА 

Всеки шефски стол си има своя задник! 



И така се получава завършен душевадник!... 

 

В СЯНКАТА НА ТЕРОРА 

Попитаха ме как се чувствам. 

Отговорих: „Бомба съм!”… 

И докато се усетя сапьори се появиха  

и самочувствието ми обезвредиха!... 

 

СЪВЕТ ЗА СВАЛЯЧИ 

Ако искате да поставите  

съпруга на любовницата си на колене,  

на съвета ми не казвайте „не”,  

а бързо под нейното легло се скрийте  

и големи глътки „смелост” отпийте! 

 

КАКВОТО И ДА ЗНАЧИ ТОВА 

Повехнала жрица на любовта  

„свири” с отразена светлина  

мелодии за несподелена топлина! 

 

СЛЕД МАТУРАТА 

Тя не е свенлива. 

Тя е услужлива. 

Непрекъснато мисли как да задоволи другите,  

затова работи в сферата на услугите. 

Обслужва бизнесмени и политици,  

падащи си по големи цици! 



НЕЗДРАВОСЛОВНО 

Много е видял,  

но още повече е ял! 

 

ЗОВ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

Мост, който в скука тъне  

мечтае за магаре,  

което на него да се запъне! 

 

В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ОМОНИМИТЕ 

За откриване на ловния сезон  

си мечтаят едри патки,  

потопени в спомени  

за палави ловджийки сладки! 

 

СЪЧЕТАВАЙТЕ ВЪГЛЕХИДРАТИ С БЕЛТЪЧИНИ 

Дами, един съвет ще ви дам:  

общувайте с мъже,  

в които има не само хляб,  

но и парче салам! 

 

БЕЗГРИЖИЕ 

В живота той ще се оправи  

защото помни като слон  

какво трябва да забрави! 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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