
HAUD SEMPER ERRAT FAMA 

(МЪЛВАТА НЕВИНАГИ ГРЕШИ) 

 

РАЗВРАТ 

Връх на проституцията –  

след като си нарушил върховния закон  

да се заклеваш в Конституцията! 

 

ПРОМЯНАТА ПРОДЪЛЖАВА С ХЛЯБ И ЗРЕЛИЩА 

Убеждават се вече и хора незлостни,  

че хлябът е баят,  

а зрелищата – постни! 

 

ИНСТАЛАЦИЯ 

Дочака нашата нация  

движение от корелация  

към киролация  

до куролация! 

Движение, зависимо от калкулация, 

осъществено чрез манипулация  

и харвардска компилация! 

А ние се кахърим  

за някаква си там стагфлация!... 

 

ЗОВ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ 

На вниманието на: 



Бенатова, Петрова, Шикерова, 

Чобанов, Диков, Кулецич, 

Цънцарова, Николаев  

и др. независими журналисти  

с цел подсказване на разследващи писти! 

Цветан Василев, Васил Божков, 

Бобокови, Стайкови, Баневи,  

Прокопиеви и Арабаджиеви  

са част от оборите ни авгиеви! 

 

КЪМ А-ОТБОРА 

При ниско ниво на информираност  

и високо ниво на некомпетентност  

се получава средно ниво на импотентност! 

 

ВСЯКА РАЗЛИКА С РУМЕН СПЕЦОВ Е СЛУЧАЙНА 

Парадира с големи топки,  

но само докато попадне на член! 

Едно пояснение от мен: 

Тук не става въпрос за секс,  

а за член от Наказателния кодекс!... 

 

КАДРИТЕ РЕШАВАТ ВСИЧКО 

Балдъза, зет, снаха,  

гадже, секретарка, кум, кумец  

са на промяната венец! 

 



НАСТЪРВЕН ПОДЕМ 

Политическа картина,  

нажежена до червено,  

кара апаратчици на БСП  

да лъжат вдъхновено! 

 

НАПОМНЯНЕ 

Демокрацията за да не фалира,  

избирателят трябва да контролира 

 де е Киро и с кого се куролира! 

 

ПРОМЯНАТА ИДВА, СПЕТЕ СПОКОЙНО, ДЕЦА 

Демони от настоящето  

чегъртат демони от миналото  

и обещават с „ще”, „ще”, „ще”  

светло бъдеще! 

 

С ДЕСНИ МЕРКИ – ЛЕВИ ЦЕЛИ 

Краварката е в левия ъгъл. 

Краварят е в десния ъгъл. 

Целите на краварката са да прелъсти краваря. 

Мерките на краваря се уголемяват  

в контекста на целите на краварката. 

Краварката в краваря се прицели  

и с десни мерки постигна леви цели! 

 

 



ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ 

В комфорта на отношение безкритично  

харвардците държат се арогантно  

и изключително флагрантно, 

вместо „салто мортале”,  

правят „салто морале”,  

което автоматично  

на квазидемокрация е аналогично! 

И за да бъде всичко автентично  

ПП-тата авантюристично  

с нахалство безгранично  

градят „демокрация” за ползване лично!... 

 

ПОЛИТИК В ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛ 

Целогодишно той е бос в работата си,  

но лятото на плажа е обут! 

Така безсмислие компенсира  

и смисъл в компенсацията намира! 

 

ИЗВОД 

Ако мълчанието е злато,  

а търпението – добродетел,  

подсказва ми моят житейски стаж,  

че българинът е най-добродетелният богаташ! 

 

БСП МАРАТОН 

На всеки километър  



те минават метър! 

 

ДИАГНОЗА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ 

Ако професионализмът  

е черния дроб на обществото ни,  

на преден план се очертава диагноза,  

че страдаме от остра форма на цироза! 

 

ЕДИН ОТ ИЗХОДИТЕ 

Ако облагаме с такса „смет”  

боклучавите идеи на родния политически „елит”,  

икономиката ни рязко ще дръпне напред  

и всичко ще ни бъде наред! 

 

ТАЙНО СТАНОВИЩЕ 

Тайните на КТБ  

са по-големи от тайните на КГБ! 

 

НАПРЕДНИЧАВ ДИКТАТОР 

Ако демокрацията скърца,  

той веднага я смазва! 

И с това имиджа си на напредничав диктатор  

без компромиси спазва!... 

 

ВЪЗВАНИЕ 

Не спазвайте придворните правила, 

които са безсмислени и бол,  



за да покажете, че царят е гол! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Народе, не разстройвай управляващите,  

защото ще изпаднеш в ситуация  

да понесеш пасивите на интензивна дефекация! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 

Ако за СЛАБ политик сте дали своя вот,  

утеха  за вас ще е,  

ако той се окаже ПЪЛЕН идиот! 

 

УПРАВЛЕНСКИ ЕНТУСИАЗЪМ 

Те са за промяната! 

Затова сума ти простотии  

бързо смениха с тъпотии!... 

 

СЛЕДИЗБОРНА РОДНА КАРТИНКА 

Депутатите – избрани,  

избирателите – без гъзобрани! 

 

БЛОКАЖ 

Като гледам в политиката  

как Сульо бързо Пульо намира  

членоразделността ми блокира! 

 

 



ХЕЙ, СЛАВЯНИ 

Полски Тръмбеш, полски цветя, полски мишки. 

Руска салата, руска тройка, руска зима. 

Е, как в България американското насериозно да се взима?! 

 

ПОЛИТИЦИ-РАБОТОХОЛИЦИ 

Само и само на работа да се намират,  

не спират да се осират! 

 

ГОРДОСТ 

Горда ни е нацията,  

че е в зората на протодемокрацията! 

 

СЕМАНТИЧЕН ШУМ 

Слушай и си вярвай на очите:  

От високия наратив на политиците 

заглъхват ушите! 

 

ПОДБОР НА КАДРИ 

Рационалността и предприемчивостта ръст у нас бележат: 

Ако вършиш безполезни неща  

няма начин да не те забележат! 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Последните ще станат първи! 

Уточнение, налагащо се тук и сега –  

първи от губещите, дами и господа!... 



ЗДРАВОСЛОВНО ГЛЕДАНЕ 

Блузките на красавиците с поглед съблечи,  

защото пълнозърнестите гледки  

са полезни за мъжките очи! 

 

С МОЛБА ВСИЧКО СЕ ПОСТИГА 

Силно религиозна дама  

дарява с ласки от цялата гама  

само мъже, показали воля  

на горещо молещи се да влязат във роля! 

 

ПЛАГИАТ 

Брюкселското момченце е реплика на българския политик,  

който от десетилетия, цитирам в кавички, 

 „пикае на всичко и всички”! 

 

ПОКАЗАТЕЛ ЗА НАСТРОЕНИЕ 

Ако си напушен,  

значи не си напушен! 

 

КАРЪК 

Нямам късмет! 

Моят ангел-хранител е с две леви крила  

и мисли само за храна! 

 

ЛЕВИ-ДЕСНИ 

Левият й крак е червен, а десният – либерален! 



Моралът й е предимно орален! 

Нормалното крачене в живота за нея е спомен,  

но затова пък разкрачът й е огромен!... 

 

НЕПРЕХОДНОСТ 

Едва ли всичко човешко е човечно! 

И това съмнение е вечно!... 

 

СЛЕДИ 

Заключенията ми са изстрадани и вещи: 

Ако на мъжа ходилата са топли,  

значи е ходил по жени горещи!... 

 

ДЪННА НАГЛАСА 

Той мразеше до дъното на червата си! 

И така се сдоби своевременно  

с гастрит и колит едновременно!... 

 

СМЯНА НА СЕЗОНИТЕ 

Дори септември да стане май,  

аз пак ще си падам по хубави цици,  

но няма как да не ми е жал  

за ошашавените прелетни птици!... 

 

РЪЧЕН ТРУД 

Любовната игра е доказателство  

– така стоят нещата –  



че всичко е в ръцете на жената! 

 

ВЪОБРАЖЕНИЕ 

Каква ли ще е хавата,  

ако трябва за секс  

стоножката да си вдига краката?! 

 

ПОЗНАВАТЕЛЕН ДИСОНАНС 

Уж са врели-кипели,  

а говорят врели-некипели! 

 

BG СЪДОПРОИЗВОДСТВО 

Производството на съдове с бързи темпове върви:  

тенджери, тигани, канчета, тави  

предлагат в изобилие магистратските глави! 

 

ПОБЕДОНОСНО 

Женската рокля е знаме –  

ако високо е вдигнато  

и разкрие гледка пищна,  

съпротивата на мъжа е излишна! 

 

В ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ЦЕЛТА 

Онова, което не те убива  

ще продължи работата си да върши,  

докато не те довърши! 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ 

Праведниците – в Рая,  

грешниците – в България! 

Такава е божията пледоария… 

 

БЪЛГАРИН = БЛАГОРОДЕН = РОДЕН ЗА БЛАГА 

Ако трудът облагородява,  

да разбереш не ти е нужна врачка,  

че българинът не е роден да бачка! 

 

БЕДСТВИЯ 

София от градушка очукана  

и жена му пак неизчукана! 

 

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ВИСОКИ СКОРОСТИ 

В бързи коли тя бързо краката си вдига  

и скоростта увеличава,  

докато не каже партньорът й „Стига!”. 

Изпадналите  в захлас  

тя ги кара с 200 евро в час!... 

 

1873 – 2017: ПРОМЯНАТА 

Жива е тя, жива! Там на поляна,  

лежи и пъшка с юнак на гърди й,  

от страст разлюляна!... 

На една страна захвърлила дрехи,  

на друга близалка на две строшена,  



очи тъмнеят, глава се люшка,  

уста прославят цяла Вселена! 

Лежи Лилена, а на небето  

слънцето приятно пече,  

жътварка пее нейде в полето, 

а оргазмът я още по-силно тресе! 

 

ПРИЗНАТ ГРЯХ Е ПОЛОВИН ГРЯХ 

Ако си признаеш, че си тъп,  

ставаш наполовина тъп! 

После, ако си признаеш, че си наполовина тъп, 

ставаш четвърт тъп! 

И така процедурата повтаряш за пореден път,  

докато престанеш да си тъп!... 

 

ТВЪРДА РЕАКЦИЯ 

На крадец, силно възбуден  

етикет лепна гражданин буден. 

Гражданинът по кражбите не беше спец,  

но етикетът бе „закоравял крадец”!... 

 

НАДАРЕНА ДАМА 

Тя е с форми пищни  

и без терзания излишни  

по шевовете се пука,  

за да си осигури сполука! 

 



НЕПУКИСТ 

Той е спихнат,  

но винаги усмихнат,  

защото въобще не му пука,  

коя надута дама няма да спука! 

 

НЕНОРМАЛНА РАБОТА 

Тя омъжи се за себе си,  

но нямаше си вяра  

и … се хвана в изневяра! 

 

40-ГОДИШЕН МАМИНЧО 

Няма жена, няма деца. 

Но има паласки. 

Получава и майчински. Ласки … 

 

ОПИТ НА РАБОТНИК С ПОТНИК 

Работя ли върху стройна апетитна дама,  

ако тя в импровизациите е смела,  

работата става дебела! 

 

ПОДРЕДЕНОСТ 

Той мачка жени,  

после ги опъва,  

защото подредеността цени! 

 

 



ЛОШО ДОБРО МОМИЧЕ 

Тя момиче е лошо,  

но всеки ще ви каже в селóто,  

че е добра и то много в леглото! 

 

ТОВА ЖЕНИТЕ ГО ЗНАЯТ НАЙ-ДОБРЕ 

Животът доказва с изумителна последователност,  

че портфейлът е уред  

за измерване на мъжката привлекателност! 

 

ПРОФЕСИОНАЛИСТКА 

В голотата тя е с дълъг стаж! 

Затова облече бански,  

за да покрие изискванията за нудистки плаж!... 

 

РАПЪРСКА ЛОГИКА 

Ако не мислиш за жени  

значи не можеш да се концентрираш! 

А не можеш ли да се концентрираш  

лесно се газираш!... 

 

ГЛУПОСТ 

Ако баритон  

даде за песен тон,  

според поверия стари  

ще остане само „бари”! 

 



ВИЗУАЛНА ПРОФИЛАКТИКА 

При вида на девойката напета  

той бързо вдигна самолета! 

Но на жена му мамата й стара  

веднага го прибра в хангара! 

 

ИНДУКТИВНО ДАМСКО УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С кахърен мъжки атрибут  

мъжът е спихнат, колкото и да е надут! 

 

ИМАНЕ НА НЯМАНЕ 

Нямам думи да опиша колко я желая! 

Но освен думи, нямам и пари  

да прекарам с нея и минутка аз дори!... 

 

ПОЛОВИНКИ БДЕТЕ! 

Казано в кръчмата под сурдинка: 

Всяка двулитровка ще раздели мъжа  

от неговата половинка! 

 

ИМЕТО КАТО СИМВОЛ 

Ако градът ви се казва Сливо поле,  

при размисъл асоциативно внимателен  

се разбира защо за мъжете е привлекателен! 

 

ПАРАДИГМАЛНО 

Мечтата на охлюва е да мине метър. 



Скатавка или амбиция –  

зависи от философската позиция! 

 

МЕЧТАТЕЛ 

Дами, мъжката ми гордост  

е по-голяма от мечтите ми! 

Ако това за вас е показател  

ще добавя, че съм аз голям мечтател!... 

 

ОСЕМ Е ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ 

Всяка жена    

– и целомъдрена, и шавлива – 

си мечтае за петинг със Шива! 

 

ЕРОТИЧНО МЕНЮ 

„Принцеса” с дебела наденица  

е причина за асоциации  

и семейна караница! 

 

БРАК ПО СМЕТКА 

Той веднага й поиска ръката  

щом разбра, че тя има трюфели  

по ноктите на краката! 

 

ПРЕДПОЧИТАНИЕ 

Пред жена, която е надолу с главата  

мъжът обикновено предпочита жена,  



която е нагоре с краката! 

 

НАПОМНЯНЕ 

Дами, ако носите бикини  

в цветовете на националния флаг,  

мнението на мъжете – и то на мнозина –  

е, че при национален траур  

ще трябва да ги сваляте наполовина! 

 

РАЗГОНЕН КУРАТОР 

Той курира отегчени домакини  

и така попълва колекцията си от бикини! 

 

ПОДГОТОВКА Е НУЖНА 

Не предлагайте божествено вино на атеист! 

Като киселяк ще го изпие 

 без разликата да открие! 

 

КОНТЕКСТУАЛЕН ПОДХОД КЪМ КРАКАТА 

Във футбола  

високо вдигнатият крак е нарушение! 

В любовната игра пък – поощрение! 

 

УВЕРТЮРА В ЛЮБОВНАТА ИГРА 

Дами, разтупквам сърца,  

подкосявам крака  

и всичко това – с една ръка! 



ЛЯТНО ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО 

Дами по монокини  

в защита на буркини! 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Тя ревниво пази личното си пространство! 

Той не търси допирни точки с нея! 

Така стабилна връзка изграждат  

без в „цуни-гуни” да я израждат!... 

 

СТИМУЛИ 

Лизингът и отложеното плащане  

са облекчение за мъжете  

– с това вярвам ще се съгласите –  

в любовната игра с жените! 

 

ОСНОВНО ПРАВИЛО 

„Не е важно къде започваш, а къде свършваш!”. 

Това е максима еднакво валидна  

и за активния предприемач,  

и за неуморния сваляч! 
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