
QUIBUS AUXILIIS? CUR? 

QUOMODO? QUANDO? 

(С ЧИЯ ПОМОЩ? ЗА КАКВО? ПО КАКЪВ НАЧИН? КОГА?) 

 

ЗАКАЧКА-ПЛАЧКА 

Много едноклетъчни властимащи  

не правят многоклетъчни властимащи. 

Все странно развити управляващи  

не са всестранно развити управляващи. 

Питате какво с горните мисли имам предвид? 

Нищо! Просто съм навит  

да се правя на духовит!... 

 

КОКОШКИ-НОСАЧКИ 

Журналисти вмисирчени  

около властта възторжено кудкудякат,  

след което клякат,  

в паралелен свят се отнасят  

и хибридни яйца снасят! 

 

НЕ Е ЮДА 

Той е безсребърник,  

защото златото е неговия бог! 

Кюлчетата му са в чекмедже,  

а не на влог!... 

 



САМОДОСТАТЪЧНОСТ 

Газ пърди, газ пикае  

и за криза газова нехае! 

 

ИМАНЕ 

Имаме кабинет с рекордно ниско доверие; 

Имаме нелегитимен премиер, нарушил Конституцията на РБ; 

Имаме мразещи се коалиционни партньори; 

Имаме чудовищна инфлация, клоняща към дефлация; 

Имаме улици, пълни с протестиращи хора; 

Имаме все повече нямане. 

Извод: Играем си на „Тука има, тука нема”  

и в криза сме и то голЕма!  

 

НЕРДЕ КИРО, НЕРДЕ РИМ 

Римско право: Никой не трябва да черпи права от неправомерното си поведение. 

Кирово право: Ако почерпя правата си подобаващо,  

                           неправомерното ми поведение  

                           ще е за аверите ми окуражаващо! 

 

СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ГЛАД 

Казано директно, а не условно  

световният глад ще произведе  

гладни като за световно! 

 

 

 



МЕЖДУ МУЦКИ 

1. 

-  Муцка, как е правилно да се каже: Битка срещу корупцията или битка срещу                                                          

антикорупцията? 

-   Не знам! На Кирчо боевете          

          са и срещу двете...                                                                

2. 

- Муцка, как е правилно да се каже: Метеорология или метрология? 

- Не знам, а и няма какво да умувам,  

защото в Метро не пазарувам! 

 

ВОЙНА И МИР 

Роль Росии в мире? 

Роль Росии в войне? 

Според анкети на много анкетьори  

Путин е слаб актьор и в двете роли. 

 

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

Не се допускат в Народното събрание  

хора, които горят от съзидание! 

 

ЗАБРАНАТА ПРАВИ СИЛАТА 

Влизането в това здание  

е забранено за хора  

с национално съзнание! 

 

ЛОКАЛЕН ПАРТРИОТИЗЪМ 

Локален патриотизъм  



– за него вдигам пълен бокал –  

е патроитизъм в нощен локал! 

 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Глупакът не се нуждае от звънчета! 

Той в целия си блясък  

сам се оповестява с гръм и трясък!... 

 

ПОДСЛУШАНО В БСП 

Апаратчиците не са в крак с времето! 

И в това е бремето! 

Апаратчиците са с крак върху времето!... 

 

КОНСЕНСУС 

Незнанието е сила! 

Затова политиците се договарят  

училищата при гласуване да се затварят!... 

 

НАРОДНА ГЛЕДНА ТОЧКА 

Оценка на българския политически елит: 

„Две ръчички Бог им даде,  

а те завряха ги отзаде!” 

Оценка на работата на НС: 

„Сетила се Мара  

га да се побара!” 

 

 



ЗА РАЗЛИКА ОТ АРХИМЕД 

Натегачът само с опорни точки,  

без лост да използва,  

ще обърне нещата с краката нагоре,  

за да обслужи онези отгоре! 

 

КЛИНИЧНО ОБОБЩЕНИЕ 

Епикриза: 

Кризата в България  

е във криза. 

 

КПД 

Управляващите не спират  

всичко да осират! 

 

ПОСОКА 

Не се развиваме, а навиваме щом  

повечето от политиците ни правят „кръгом”  

и по еволюционната стълбица  

– в прозрачност до голо –  

се втурват стремглаво надолу! 

 

МЗ И МВР ПРЕДУПРЕЖДАВАТ 

Пушенето вреди на твоето здраве! 

Затова, ако здравето си цениш,  

дали да те напуши смях  

ще трябва сам да прецениш! 



БЕДСТВИЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 

Да беше мор, да беше чума,  

а то корупция ги удари! 

Удари със солидна сума  

и отне им ума и дума!... 

 

ИДЕЙНОСТ 

Обединението на левите социалисти  

търси десни социалисти  

– може и капиталисти –  

с които без притеснение  

да направи обединение! 

 

ПОЛИТИК С ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ 

Политик тик-так,  

тик-так, тик-так,  

бомбата си цъка пак! 

 

ОПИТ ОТ СТРАНА НА СЪВЕТИТЕ 

Съвет, зареден с инструкция  

е прелюдия към деструкция! 

 

КОХЕЗИЯ 

Българино, не се оплаквай,  

че мъжкото ти достойнство е малко,  

не само, защото това е жалко,  

но и защото тогава  



от Европейския съюз помощ се дава! 

За Европа ти си son amour,  

затова от нея ще получиш  

голям и твърд …(да не се се чете  

                                           от дете)! 

 

ПРАЗНИЧЕН ПОЛЕТ 

За многая лета  

нашата първа ракета  

вдигна самолета! 

 

СЪРЦАТА (И УСТАТА) ЖЕНА 

С ентусиазъм и горещи чувства  

тя мъжка сила зауства! 

 

МИНАЛО В НАСТОЯЩЕТО 

Бански старец  

– служител възрастен на БАН –  

да флиртува с дами е видян  

в Банско във снега по бански  

с метод на джентълменство лански! 

 

ТВОРЕЦ 

Страстта си излива върху лист! 

Листът е смокинов, а писецът – напорист! 

 

 



РАЗМИСЛИ ОТ КРЪСТА НАДОЛУ 

Мъжки размер XXL: 

Хубав. Харесван. Любящ.   

И предимно за жени подходящ! 

 

СТРАТЕГИЯ, ВЕРИГИ, ОТСТЪПКА 

С голямата си отстъпка  

много производители стъпка! 

 

БОДЕЖИ 

Мрачна мисъл внезапно ме бодна: 

Страна, в която има паркове на свободата  

няма как да е свободна! 

 

ПУБЛИЧНА ФИГУРА 

Всяка фигура в публичен дом  

– това на зевзеците е позиция – 

е публична фигура по дефиниция! 

 

БЯГСТВО ОТ СВОБОДАТА 

Да прави каквото си иска  

все още не му стиска,  

защото по навик иска  

да не поема риска,  

а да прави каквото не иска! 

 

 



МЕРЕНА РЕЧ 

Говориш ли с шефа, думите си мерú! 

Мерú ги и с жена си  дори! 

Така ще бъдеш поет, а не воин със меч,  

защото ще им говориш в мерена реч!... 

 

СТЕПЕНИ НА КЕФА 

Когато е вкусно възторжено пляскам,  

а когато е много вкусно – звучно мляскам! 

 

ЗЛАТАРСКА 

Всяко златно бижу  

блести със еротична багра,  

защото всяко златно бижу  

е за жената  виагра! 

 

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ 

Единствената власт,  

която могат да упражняват върху нас  

и при това да остават във час  

е тази, която им позволяваме  

докато с тях се съобразяваме! 

 

КРИТЕРИЙ 

Основанията й са причинно-следствени: 

Харесва посредствени,  

но само ако са по-средствени! 



ГОРЕЩО 

Дами, уверявам ви без капка мания,  

че аз съм бензинът,  

разпалващ огъня на вашите желания! 

 

ПРАКТИЧНО 

За да не се разстройвате,   

освен със дъждобран,  

на стоп пътувайте със „Стоперан”! 

 

BG ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ 

В царството на слепите  

действа механизъм предпазен,  

чийто ефект е безотказен: 

В царството на слепите  

едноокият е силно мразен!... 

 

БОЙНО ИЗКУСТВО 

За гард й служи полата! 

При среща с мъж тя високо гарда си вдига  

и „атакува” с краката!... 

 

УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ 

Дами, ако имате място, което ви сърби,  

поемете дълбоко въздух с налети гърди  

и немедлено с мен се свържете,  

с цел от сърбеж да се отървете! 



СТАТИСТИКА 

Спящата красавица  

има не само пропуснати повиквания,  

но и пропуснати прониквания! 

 

ДА МИСЛИМ ОБЕКТИВНО? 

Всеки мислен факт  

не е обективен акт! 

 

СТИМУЛ – РЕАКЦИЯ 

Става ми нещо в панталона  

при вида на нейната бикини зона. 

 

ЗАГАДКА 

Мона ЛИЗА, но какво е лизала  

и какъв на това е краят  

малко хора знаят! 

 

УСЛОВИЕ, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕ 

Всичко е точно и изрядно  

щом мъжът за жената е зарядно! 

 

ИНОВАЦИИ 

Със зони на комфорт  

ще е мъжкото легло,  

ако вместо с юргани,  

завива се мъжът със дами! 



ХВАЛИПРЪЦКО 

Дами, ако го изкарам  

– нищо лично –  

ще си изкарате отлично! 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Види ли апетитна дама,  

веднага му се вдига! 

Не си мислете, че разгонен е тоз –  

за кръвното става въпрос! 

 

МНЕНИЕ НА ПОПАДИЯТА 

На попфолка, попарта и попмодернизма  

трябва дъската им да хлопа,  

ако си мислят, че могат да минат без попа! 

 

„НЕ” НА МЕКАТА ВРЪЗКА 

Отегчената домакиня  

очаква от ВиК майстора  

да е с твърд подход и визия дръзка  

и като професионалист  

да й предложи твърда връзка! 

 

ДЕТСКА ПЕСНИЧКА 

Над игрището „Юнак”  

грее слънце жежко. 

Деянчо взе пари и „трак” –  



срина индекса „Насдак”! 

 

ФАСАДА 

Той беше в себе си уверен,  

че може и знае  

как жените да омае! 

Но след омайването  

идваше смайването,  

че нито знае, нито може  

с дами да „общува”  

в любовното ложе!... 

 

ТРЕПАЧИ 

Трепят ни на смени: 

Трепят ни килъри,  

трепят ни „Морени”! 

 

БИГ БРАДЪР 

Всяка свободолюбива визия  

е под супервизия! 

 

МОДУС ВИВЕНДИ 

Единственият начин  

да се живее с някои жени  

– ще го кажа, грях не грях –  

е да не се живее с тях! 

 



МАГНЕТИЧНОСТ 

Шегите й бяха плоски,  

но гарнирани с релефни гърди  

привличаха богобоязливите дори! 

 

КАДРИ 

Ако ме питате  

срещат ли се умни хора в БАН,  

отговорът е един и аз го знам –  

срещат се ту там, ту тук,  

но само помежду си и със никой друг! 

 

МОБИЛНОСТ 

Мъж е, направо Дон Жуан  

и то по това се разбира,  

че в пункта за постоянна дислокация  

рядко го прибира! 

 

В РЪЦЕТЕ НА ЖЕНА 

Подходът й е тактически –  

с масаж тантрически  

и древноиндийско знание  

отпуска мъжкото тяло,  

отваря портфейл и съзнание! 

 

ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНОСТ 

С препечена анасонлийка  



изчезва бремето,  

защото си печен  

и в крак с времето! 

 

ЗАЩИТА 

Натиснах газта на сърцето си,  

но резервоарът му не беше зареден  

от предвидливия ми разум,  

който мислеше за мен! 

 

В ТЕСЕН КРЪГ 

Тя вкара ме в порочен кръг  

и превърна изживяването ми във песен,  

защото, освен порочен,  

кръгът оказа се и тесен! 

 

ДРАМАТА НА ПОРНОАКТЬОРА 

Него го е срам,  

да си го вади там,  

където хляба си вади.  

Затова, макар и оборотен,  

той е безработен... 

 

НАДАРЕНО ОБЕЩАНИЕ 

Дами, идвам при вас с открито сърце  

и няма да ви оставя с празни ръце! 

 



С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО 

Както е тръгнало  

и тоя ден ще го живея! 

Някой друг ден, ако оживея!... 

 

УСЛУГИ 

Контрабудители от Перник  

яко се напиват  

и с винкел будните приспиват! 

 

ЗНАНИЕТО ТРУПА ПЕЧАЛ 

Ако си в нещата вътре,  

ще кървиш отвътре! 

 

СДРУЖАВАНЕ ПО ИНТЕРЕСИ 

Висока дама с нисък морал  

очаква предложения по имейл  

от строен мъж с дебел … портфейл! 

 

ГЛЕДНА ТОЧКА 

Ще ви го кажа с ясен глас: 

Зависи от коя страна  

гледаш на нещата у нас! 

Едно е да ги гледаш от Германия,  

а съвсем друго – от Танзания!... 

 

 



СВЕТЛИНКА 

Ако всичко у нас е незаконно,  

има слаба утеха  

в неморалните неща  

по пътя към успеха! 

 

ЗАГУБЕНИ В ПРЕВОДА 

В превод на езика на омразата  

– казано със страст –  

„депутат” е „педераст”. 

 

ЕВРИКА 

Тъй рече философът Пешко: 

Да се живее леко  

е все по-тежко! 

 

ПАЛАВНИК 

Средният ми пръст  

влезе в книгата на рекордите на Гинес! 

Но стоя там твърде кратко,  

защото ме изгони от книжарницата татко!... 

 

КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Викам му на Боре  

„Гледай нагоре!”. 

Пита ме Боре  

„Твое или мое горе?”. 



ПРОБЛЯСЪК 

Мисъл дълбока мина през масивния му лоб – 

„Попарт без изкуство си е най-обикновен поп!”… 

 

ПЛАНИРАНЕ 

С 50 евро съм по-близо до нея! 

Но да прогнозирам смея,  

че със сто евро вече ще съм в нея! 

 

ОРИС 

Разхождам се из огромния си имот  

и бера горчивите плодове  

на сладкия  живот! 

 

УЧЕНОЛЮБИВОСТ 

В порив на старчески маразъм  

кандидатствах за програмата „Еразъм”! 

 

ОФЕРТА 

Заменям подсъдима скамейка  

за паркова пейка! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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