
SUUM CUIQUE 
(ВСЕКИМУ СВОЕТО) 

 

БЕЗРАБОТИЦАТА РАСТЕ 

От политиката им неграмотна  

и оная работа  

вече ми е безработна! 

 

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Ние сме в центъра  

между Централна Европа и Централна Азия! 

И това положение централно  

е причина да се връткаме анално!... 

 

ХАРВАРДСКА ТРИАДА 

Лобизъм – батерии – далавера! 

Триада, разгонваща моята вера!... 

 

АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ПРОСТО КИРО 

Само като му видите характеропатиите  

ще му хванете спатиите! 

 

ПЕХЛИВАНЩИНА 

Родната пазарна икономика  



много предприемачи натръшка,  

защото не е пазарна, а пазарлъшка! 

 

ВЪЗБУДА 

ПП-тата получават оргазъм,  

преминавайки от провал към провал  

с непресъхващ ентусиазъм! 

 

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА 

Мостове помежду си политиците изграждат  

и така грижата си за хората надграждат. 

Под тези мостове бездомните ще спят и пикаят  

и топли чувства към политиците ще питаят! 

 

АКО ОЩЕ НЕ СТЕ СЕ СВЕТНАЛИ 

Видя мигащата светлина на политическо съображение  

и смени крушката на творческото си въображение  

с газената  лампа на конформисткото преображение! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА МУМИИТЕ 

Чрез разводняване и подливане на вода  

БСП се сдоби с амплоа  

на рафиниран водолей,  

вкарващ партията в музей! 

 

АКО СЕ НАЛОЖИ 

Депутатите си дават имунитета,  



но си запазват маймунитета! 

 

BG ПЛЕТКИ 

Властимащите си оплетоха кошниците! 

Питате как? 

Ами, разплетоха потребителските ни кошници пак!... 

 

КОРЕКЦИЯ 

Той беше далновиден. 

Но политически офталмолози  

далекогледството му коригираха,  

като с розови очила го екипираха,  

а олигарси воаяжите му спонсорираха! 

 

ПРОЗРАЧНОСТ 

Депутатът беше само по имунитет. 

Тя – гола, наметната с парфюм. 

Атмосфера тет-а-тет,  

едно и също имаха наум… 

 

BG ОПТИМИЗЪМ С ЕЛЕМЕНТИ НА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ 

Ще се намери водач,  

който закичен със цвете  

ще поведе овцете! 

 

ПОУКА 

Огнена дама, зодия „овен”  



избра без колебание мен! 

Оттогава на ухото ми е като обеца  

в леглото да не бъда кротък кат` овца!... 

 

ИЗИСКАНОСТ 

Шопът – любима шопинг дестинация  

на шопкиня, отличаваща се с грация! 

 

В ЛЮБОВНАТА ИГРА 

В любовната игра  

мъжествеността му бойка  

действа на жените кат` упойка! 

Доказателство за това  

– тук фактите сами подсещат –  

е, че в любовната игра  

жените нищо не усещат!... 

 

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ 

Докторантка в БАН,  

с кожа, опъната кат` барабан,  

търси барабанчик виртуоз,  

който с палката си от раз  

да изтръгва звуци на екстаз! 

 

СПЪНКА 

Колкото и нисък да е осигурителният праг  

бедният ще се спъва в него пак и пак! 



ЗАКОНЪТ Е В СИЛА И В ЛЕГЛОТО 

„Искът е допустим, но неоснователен!”. 

С тези думи съдията е последователен  

всеки път когато реши  

съпружеските си задължения  

в леглото да наруши!... 

 

СКОТСКИ ЖИВОТ 

Само Тони Скот  

може да си позволи  

да живее като СКОТ! 

 

СЪДЪРЖАНИЕТО ОПРЕДЕЛЯ ФОРМАТА 

Видя ли красива дама  

спазвам мачовската норма  

на желанията си да придавам форма! 

Формата е внушителна и дръзка  

и предлага трийсетсантиметрова гореща връзка! 

 

ПЕРХИДРОЛЕНО ШИРОКОПРЪСТИЕ 

Разходният й таван  

е железобетон,  

но приходният под –  

от картон! 

 

РАЙ В АДА 

Животът в големия град  



е същински ад! 

Но ако в града имаш сарай,  

ще живееш като в рай!... 

 

ЛОШО МОМИЧЕ 

Пречистена до съвършенство  

като водка „Аляска”  

търси мръсник,  

който да я напляска! 

 

РИСК ПЕЧЕЛИ, РИСК ГУБИ 

Всеки мъж, разхождащ своето его,  

иска да разбере мислите на жената до него! 

Но в момент на самозащита  

започва усилено да умува,  

дали си заслужава с това да рискува! 

 

ОБЯВА 

Фриволни и еманципирани красавици  

търсят малки производители  

– тук обявата е без корекции –  

на големи и трайни ерекции! 

 

НАТИСКАНЕ 

Тя е под непрекъснат политически и медиен натиск! 

Сметките й са ясни и чисти –  

след политици  



приема в леглото си журналисти!... 

 

МЕСАРСКИ НЕВОЛИ 

Гледа на колежките  

гърдите и плешките. 

На модните дефилета  

в ума му са филета. 

В градския транспорт се бута,  

погълнат от мисли за бута. 

Не гледа хората в лицата,  

обсебен от ребърцата. 

 

СЕМЕЙНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Аз го вдигам,  

а жена ми Валя  

веднага го сваля! 

 

КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА 

Хубавата Лора  

с нейната дъхава флора  

всеки божи ден  

събужда фауната в мен! 

 

РОДНО ИЗБИВАНЕ 

„Клин клин избива!” 

Това на клинична ситуация го избива!... 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

Чета и мисля – няма смисъл! 

Пак чета, пак мисля –  

то няма и мисъл!... 

 

ПЛОДОВИ МЕТАМОРФОЗИ 

Животът лимони й поднесе,  

но да прави лимонада тя не се понесе,  

а с помощта на пластичната хирургия   

превърна „лимонените” цици 

 в апетитни сочни любеници! 

 

„ХИПОКРАТОВА” КЛЕТВА 

… Ще върша всичко,  

в което се кълна… 

Особено когато ви кълна!... 

 

ПАДЕНИЕ 

Нейните цицки  

са кат` ококорени очички! 

Да й падне в очите,  

веднага, без да се мае,  

всеки мъж си мечтае!... 

 

ПОБУТВАНЕ 

Водеше я той в бутици,  

подаряваше й златни огърлици  



и палта от сребърни лисици! 

Побутван деликатно  

от разкошните й цици!... 

 

ОТНОСНО ДУХАНЕТО 

От нея не лъха на женственост! 

От нея духа на женственост! 

 

БРАНЕ НА ЦВЕТЯ 

Срещна ли съседката Роза  

поезията измества всякаква проза! 

Впервам поглед във нея  

и очи да откъсна не смея! 

И така с гледане страстно  

да я скъсам копнея!... 

 

СМРАЗЯВАЩА ГОРЕЩИНА 

Той връзките си с горещи жени замрази! 

Замразяването в това веднага се изрази  

– така обикновено процесът протича –  

че при среща с горещи жени  

вече се разтопява и направо потича!... 

 

ДЪРВЕНА ВАКАНЦИЯ 

С гореща жена той се надървя,  

а със студена – одървя! 

 



ЗНАНИЕ 

Активната жена не взима думата с вдигане на ръка! 

Активната жена думата взима с вдигане на крака!... 

 

МЕКАТА НА МЕКОТО 

Тя често пипаше твърдо! 

Но това никога не й се наложи  

в семейното ложе!... 

 

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 

Продавам – и в това няма злоупотреба –  

потребителска кошница втора употреба! 

 

SECOND HAND 

За формите й дясната му ръка  

получи информация от първа ръка! 

Това предопредели за лявата му ръка  

информацията да е втора ръка!... 

 

ЩАСТИЕ В НЕЩАСТИЕТО 

Една минута подливане вода на ближния  

– за всеобщо нещастие –  

се равнява само на шейсет секунди щастие! 

 

(БЕЗ)ОПАСЕН СЕКС 

Демографският срив ни е като обеца,  

че все по-често правим любов,  



вместо да правим деца! 

 

ПОДСЪЗНАТЕЛНО 

Мома, с поглед замечтан,  

за момък копнее от село Кочан! 

 

СКАУТСКА 

Търся кака да ме отрака  

как да се ориентирам  

на дамите в храсталака! 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Свикнал редовно да изхвърля боклука  

взе, че се изхвърли  

в дебат за родната наука! 

 

ПРОБЛЕМ 

Как да обясня пред тъща ми на мойта внучка  

какво разбирам аз под лайкучка! 

 

МАЧИЗЪМ 

Дами, времето може и да омекне,  

но твърдостта ми няма да секне! 

 

ЛЮБИМО ИЗКУСТВО 

Тя владее много изкуства,  

но любимото й е  



 мъжка сила да зауства! 

 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 

Тя към чатала му се устреми  

със страст от сърце,  

но остана с празни ръце! 

 

ТЪЖНО 

Разкъсан между минало и настояще  

търси лепило на бъдещето! 

И то – спешно! 

Усмихвате се, ама никак не е смешно!... 

 

СМЕХОТВОРНО 

За да изглежда мистериозен,  

той бе винаги сериозен! 

Сериозността  

прикриваше посредствеността,  

която го изпълваше  

и непрекъснато „сериозност” бълваше!... 

 

ЕПИТАФИЯ 

Той остави рядка диря след себе си,  

защото беше настроен  

винаги да е разстроен! 

 

 



ТИРАДАТА НА ЕДИН МЪЧЕНИК 

Да живея с жена ми е мъчение,  

затова без никакво съмнение  

девици като възнаграждение  

полагат ми се, с извинение! 

 

НА СРЕЩА С ФРИГИДНА ЖЕНА 

Три часа я целувах като луд! 

Накрая се одървих, но от студ!... 

 

ЧУК-ЧУК 

Тя смело се хвърли  

между наковалнята и чука! 

Последвалото чукане  

прогони обзелата я скука!... 

 

СТАНДАРТ 

За завиждане е неговото дередже: 

Жена му за закуска му поднася  

пържени яйца „Фаберже”! 

 

ФИЛОСОФСКИЯТ КАМЪК 

Към жените подхождам философски: 

Представям им камъните в бъбреците си  

за камъни „Сваровски”! 

 

 



ЗАКАЧКИ 

Жена ми се маскира  

на недоволство в Бе-Де-Же  

и освежи така любовното ми дередже! 

Идеята й свежа не повяхна,  

защото като апаратчик-социалист  

реших веднага недоволството да яхна!... 

 

ДИЛЕМА 

Как да кресна „Стига!”,  

като жена ми е изпълнила  

нишите в командната верига! 

 

ТРУДОЛЮБИВОСТ 

Цял живот съм простирал! Себе си! 

И то според чергата, взета назаем  

срещу непосилен месечен наем!... 

 

МИЛОСЪРДИЕ 

Видя ли дама,  

която не е обект на мъжко внимание,  

й предлагам (полов) акт на състрадание! 

 

ЗДРАВЕН СЪВЕТ 

Ако ви открият хумор в мозъка,  

не се панирайте,  

а възможността за смях експлоатирайте! 



И ПРЕДИ, И СЕГА – БОЗА 

Преди: Боза от крана! 

Сега: Боза от екрана!                                                                    

 

МОМИЧЕ С МНОГО „Е”-ТА Е ВРЕДНО ЗА ЗДРАВЕТО 

Еееееееее, глей к`во парче! – 

 възкликнало едно момче. 

 

МОДУС ВИВЕНДИ 

Тя го блокна,  

той я мютна  

и връзката им стана уютна! 

 

УСЛОВИЕ 

Ако си бил комунист,  

значи, казвам ти брат,  

ставаш за демократ! 

 

УРА! РАЗДВИЖВАНЕ! 

Няма вече застой! 

Свлачищата са безброй!... 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                         доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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ЕКСПОНЕНЦИАЛЕН РАСТЕЖ 

НА ГЛУПОСТТА 

Експоненциален растеж – увеличение на 

стойността, когато темпът на растеж е 

пропорционален на стойността на самата 

стойност 

Експоненциалният растеж се описва с 

диференциалното уравнение: 

frac(dx)(dt) = kx 

Решението на това диференциално уравнение е 

експонентата: 

x = ae^(kt) 

Пример за експоненциален растеж би бил 

нарастването на броя на глупаците в 

политиката преди да настъпи ограничението на 

ресурса. Друг пример за експоненциален 

растеж е сложната депутатска глупост. 

За всяко експоненциално нарастващо 

количество, колкото по-голяма е стойността, 

толкова по-бързо расте. Експоненциалният 

растеж в крайна сметка се оказва по-бърз от 

всяка геометрична прогресия, от който и да е 



степенен закон и дори повече от всеки линеен 

растеж. Очевидно това е възможно, когато за 

достатъчно дълго време нищо не ограничава 

растежа на глупостта и съответно индикатора 

за нейния специфичен темп запазва постоянна 

положителна стойност. 

 

ИЗВОД:  
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