
QUI PRO QUO 

(БЪРКОТИЯ) 

 

УСЛОВИЕ ЗА ЛАГЕРУВАНЕ 

Уверявам ви, черно на бяло,  

че сте готови за „Белене”,  

ако от промяна ви е причерняло! 

 

АРГУМЕНТ, БЕЗ КОЙТО НЕ МОЖЕ 

Гугъл така показва! 

Щом Лена това го казва,  

значи се оказва,  

че тя с Киро право си запазва  

върховенството на закона да опазва  

като с извадки от публикации  

корупция да показва! 

Въпросът е кой от това намазва?! 

 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО 

Вглеждайте се в Е-тата  

на ПП-тата! 

 

ЧУДО 

Сложих телевизора си в хладилника. 



След няколко часа го отворих  

и сърцето ми заби лудо. 

Беше се случило чудо! 

Управляващите програмата си бяха изпълнили  

и до горе с обещания го бяха напълнили!... 

 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА МЯРКА 

Здравното министерство предлага на КАТ  

да не глобява преминаващите на червено,  

ако са със зелен сертификат! 

 

НОВИТЕ ВЗИМАТ ПРИМЕР ОТ СТАРИТЕ 

Кирил Петков: Защото, да, нови политици сме, да,  

                           още нямаме пълен контрол върху институциите.  

Веселин Босаков: Ким Чен Ун е стар политик  

                               и пълния му контрол върху институциите  

                               не се подлага на съмнение нито за миг! 

 

„И ТОВА ЩЕ МИНЕ ...” 

Ако хляба ви е скъп,  

яжте моя чийзкейк с боровинки и лимон*! 

Това е съвет на Линда Петкова,  

а не мъдрост от пръстена на цар Соломон!... 

* цена: 119,90лв. 

 

РАВНОСМЕТКА 

След разчет,  



колко изборът на ПП ни струва,  

изводът е,  

че такава промяна не си струва! 

 

ДА ИНКРИМИНИРАМЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ТЪПОТИЯ 

Някои политици са толкова тъпи,  

че ако това беше престъпление, 

 без капка притеснение 

щяхме да върнем смъртното наказание  

на тъпотията за назидание! 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ МЕТАБОЛИЗЪМ 

На входа – идеи за промяна, развитие и просперитет. 

Вътре – корупция и продажност тет-а-тет. 

На изхода – вонящи продукти безчет. 

 

СИЛАТА НА НАУКАТА 

Политиците с тяхната поквара  

надробиха ни попара! 

После обясниха ни научно  

как да я сърбаме звучно! 

 

ОСВЕТЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОЗРАЧНОСТ 

Всичко е в мъгла, липсва яснота,  

защото все още нямаме представа  

за дълбините на тяхната празнота! 

 



АКТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ 

Колкото и да бягаше ябълковото дърво,  

за да защити своето его,  

крушата пак падна до него! 

 

ГОНКА 

Флиртът му с Донка  

започа с нелегална гонка! 

Нелегалната гонка до спалнята продължи  

и там в легална се преобрази!... 

 

БОРБА ЗА РАВНОПРАВИЕ 

Феминистка констатация: 

Ако кокошката изкукурига,  

значи е постигнала еманципация! 

 

ЖАЖДА 

Обичаща да си пийва дама красива  

мъжка сила до последна капка изпива! 

 

РЕЦЕПТА ПО ДАМСКИ ВКУС 

За да изглеждат добре жените  

мъжете трябва след тях да тичат  

и непрекъснато да ги обичат! 

 

БЕЗГРИЖИЕ 

Пие от извора,  



след което нехае  

и в него пикае! 

 

ДАМСКА ЗАЩИТА 

Сваляч реши красива дама да сгащи,  

но претърпя неуспех,  

защото тя беше без гащи! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ЧОВЕКА 

От джунглата на живота оскотял,  

с фенер тръгнах из тъмното в мен  

да търся човека по примера на Диоген! 

 

ОТНОСНО ДУХАНЕТО 

През лятото страстите ви ще охлади,  

а през зимата с горещина ще ви дари  

много по-качествено Галка  

от всяка печка-духалка! 

 

ТЕРЗАНИЕ 

Гледам тази  хубава дама  

и въпрос тревожен ме притеснява: 

Как в това кучешко време  

котето на дамата оцелява? 

 

ВЪПРОС НА ТЕХНИКА 

Робот на комета се качи,  



а той за жена не може още да се закачи! 

 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ 

Роден край,  

ама КРАЙ! 

А аз поначало  

искам НАЧАЛО!... 

 

КРИТЕРИЙ 

Слаб политик е, погледнато строго! 

С малко думи казва много!... 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

Без мене няма мáзало! –  

уверено маслото казало. 

 

ОБЯСНЕНИЕ 

От животозастрашаващи ситуации  

той измъква се на косъм! 

Въпросът „Как?” е до болка банален –  

просто не е метросексуален!... 

 

ВГЛЕЖДАНЕ 

Любовта, освен, че е сляпа,  

ако в нея човек се вгледа,  

е и куца, кривогледа,  

в повечето случаи – омразна,  



хилава, трътлеста, заразна! 

 

ЛИПСА НА ТАКТ 

Сгафих, за кой ли път –  

на човек, изпаднал в безпътица  

пожелах „На добър път!” 

 

ОРИСИЯ 

По ирония на съдбата  

остана неразбрана  

иронията, горката! 

 

ЖИВОТЪТ Е КАТО КУТИЯ ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ 

Като малък не съм очаквал,  

че ще стана свестен човек! 

Че съм бил прав  

потвърди го ХХI-я век!... 

 

ЕВРИКА 

Той беше беден, безработен писател. 

Нямаше пари за бюро,  

но дойде му идея – нещо от рода –  

да пише на бюрото по труда! 

 

СТАВАТ ЧУДЕСА 

Стара „кифла” консумира  

вафла тунквана  



и си мечтае да е цунквана! 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Министерството на околната среда и водите  

– това го знайте от мен –  

независимо от средата  

разводнява всеки проблем! 

 

НА ОКОЛОВРЪСТНОТО 

Девойки лесни  

за мигове чудесни! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Около врата ми е широко,  

но държа да сме наясно,  

че в режим на компенсация,  

около друго нещо ми е тясно! 

 

АТЕИЗЪМ 

Бог е светлина! 

Но все още има много хора,  

които в заблуда и умора  

пътя си в живота извървяват  

като с фенерче тъмнината осветяват! 

 

ГУРМЕ 

Млада и сочна търси мъж,  



чиято страст, след покупки в МОЛ-а,  

да я залива като гъбен сос пържола! 

 

СЪРЦАТА ГОРЕ 

Не знаеше латински тя, горката  

и чуеше ли „Sursum Corda”  

си вдигаше краката! 

 

АНОНС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛКИ 

Дами, имам малка заплата,  

малка пишка,  

но съм автор на дебела книжка! 

 

ПРОВАЛ 

Връзка за обувки, засукана и дръзка,  

реши с обувки да започне връзка! 

Връзката, уви, пропадна,  

защото връзката за обувки 

 на обувки с цип попадна!... 

 

НЕ Е ДОБРЕ ДА СИ ДОБЪР 

Някои хора не искат в работата да са добре! 

Те искат в работата си да са добри,  

но атмосфера на нетърпимост обикновено ги мори! 

 

МЪДРОСТТА НЕ ВИНАГИ НОСИ ПЕЧАЛ 

Той е чистофайник мъдър,  



защото мисли как да изчисти  

главата си от мисли! 

 

ЕХО НА ВЯРНОСТТА 

Само с теб  

еб, еб, еб!... 

 

КОЙТО ТЪРСИ, ТОЙ НАМИРА 

Свещеник с голяма свещ  

търси вярваща със свещник свеж! 

Свещта си там да постави  

и за въздържание всякакви приказки да остави!... 

 

BG ОМАГЬОСАН КРЪГ 

След всяка стратегия – трагедия. 

След всяка трагедия – нова стратегия. 

След всяка нова стратегия – нова трагедия. 

 

ВИВАРИУМ 

Той мълчи като риба. Има си аквариум! 

Любовницата му е кралска кобра,  

жена му е пепелянка, а тъщата – анаконда. 

Имат си терариум! 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Мъже, ако жените ви слагат рога  

и това превърнали са го в закон,  



имате право в тази ситуация  

да изисквате дерогация! 

 

ОБЪРКАНА РАБОТА 

Тя се радва на малките неща в живота! 

Затова в любовната игра,  

при нещо голямо дава фира! 

 

ДЪЛБОКО ГЪРЛО 

В гърлото на професионалния пияница  

има цяло състояние! 

В гърлото на професионалистката Беба  

– това са на експерти мнения –  

има цели поколения!... 

 

РАБОТОХОЛИЧКА 

Дама, умееща да работи на парче  

търси надарено момче! 

 

СТИМУЛИ И САНКЦИИ ЗА РОДНИТЕ РОМИ 

Морков – 2 метра. 

Тояга – 2 сантиметра. 

 

ИЗБОР 

Силната градушка силно чука! 

Затова тя иска да се гушка  

само със силна градушка!... 



(СЪ)БУДЕН ГРАЖДАНИН 

По всяко време  

в работата дреме! 

А ако да се събуди вземе,  

на оная работа  

почва да му дреме! 

 

ТРИАДА НА БЕЗПАРИЧИЕТО 

Голяма пачка – Голяма пиячка – Лесна плячка. 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА 

В нашата държава  

едните лапат,  

а другите зяпат! 

 

УМЕНИЯ 

Жените умеят да имитират оргазъм,  

но способността на мъжете е още по-дръзка – 

те могат да имитират стабилна връзка! 

 

ПЛАТЕНА ЛЮБОВ ЗА ДВА БОНА 

Вечерта й даде един бон. 

И на сутринта й даде един бон. 

Така нощта прекара с нея  

срещу един бонбон! 

 

 



САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ 

След ароматна вана  

той се опъна! На дивана!... 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СЪВЕТ 

Ако чашата на търпението ви прелее,  

не се колебайте,  

а търпението излейте  

и чашата изгодно продайте! 

 

БДЖ ЕМОЦИИ 

На гара Яна  

запознах се с Яна! 

Благодаря на съдбата мила,  

че не се запознах с някоя  

на гарите Куцина, и Плоска могила! 

 

БУЛГАР, БУЛГАР 

Той бе еталон за бабанка: 

Излагаше се и на слънце, и на сянка! 

 

ВЗЕМАНЕ-ДАВАНЕ 

Пътните полицаи имат с мен вземане,  

а аз с тях – и то без бавене –  

имам само даване! 

 

 



ПРОИЗХОД 

Тя заряза Трифон! 

Той остана сам  

и така се появи  

Трифон Зарезан! 

 

ЛЮБОВНИК-ТРЕПАЧ 

Дами, яйцата ми са биячи  

и то не само на Великден! 

За проверка: под мен! 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

Първо той отиде с нея на седянка! 

После тя отиде с него на лежанка!... 

 

ТЪРСАЧ НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ 

Уседнал търси улегнала,  

която с него да легне  

или поне в скута му да седне! 

 

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО 

Боркини за буркини  

дефилират по бикини! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВЛЮБЕНИТЕ 

Ако между двама души появи се химия,  

не трябва да се чака,  



а да се активира защита  

срещу химическа атака! 

 

ВОПЪЛ НА ДЪЛГО ЖЕНЕН МЪЖ 

Писна ми да ми е все тая! 

Искам вече и оная!... 

 

НЯКЪДЕ В БАН 

Върви в Института мълва,  

че неговата ахилесова пета  

е в учената му глава! 

 

ВАЛИДНО В ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ОБЩЕСТВО 

Днес неподкупните  

не трябва да се търсят със свещ! 

Днес неподкупните  

трябва да се търсят със вещ! 

 

КАРИЕРА В МЪЖКА СРЕДА 

Тя на успах е обречена,  

защото винаги е добре съблечена! 

 

ОБЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВИЕ 

За да подслуша разговора,  

Пинокио реши да наостри уши! 

Но нямаше под ръка острилка, уви!... 

 



РАЗМЕРЪТ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ 

Жена ми се радва на малките неща в живота! 

Затова семейният ни секс за нея не е гадост,  

а стабилен източник на радост!... 

 

ВРЪЗКАРИ 

Тяхната връзка е стабилна,  

защото с връзки е обилна! 

 

ИЗПИТАНИЕ 

Животът поднесе в дар  

огън жена на пожарникар! 

 

ДЕБАТИРАЙКИ 

Мнението си той изложи  

и тотално се изложи! 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

Като миналото не цените  

хак да са ви днес цените! 

 

ЛЮБОВЕН ГЛАД 

Скъпа, щом нямаш сърце,  

ще съм ти признателен до гроб,  

ако получа ребърца и дроб! 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg

