
SINE MORA 
(БЕЗ ЗАБАВЯНЕ) 

 

 

ДИАГНОЗА 

Високомерие, себичност, демагогия  

с шизоидни измерения  

бликат от Кировите намерения! 

 

ПАК СМЕ НА ЧЕРВЕНО 

„Кой не скача е червен!” 

Оставям на вас да прецените  

какъв цвят са днес цените! 

 

ИДЕОЛОГИЯ – ПОЛИТИКА – ВЛАСТ 

Популисти и технократи  

ни омайват с изтъркани похвати  

и пляячкосват де що има  

като истински пирати! 

Крайно време е, обаче,  

в небитието избирателят да ги отпрати!... 

 

 



ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

Той е известен политик,  

при това – работохолик! 

Благоденствието си заработва  

като избирателите изработва!... 

 

УПРАВЛЕНСКА АНЕСТЕЗИЯ 

На мисленето ни предлагат те упойка  

с опорки от любимата си песнопойка! 

 

ЗАГАДКА 

В България вече се е чуло и видяло,  

че и вълкът може да е сит, и агнето цяло! 

Радостта от това ще изпреваря  

с въпроса „А къде е овчаря?”! 

 

СЕКС, ЛЪЖИ И ВИДЕО 

Силата на „ПРОМЯНАТА” е в свирката! 

Свирка след свирка,  

удоволствие без спирка!... 

 

ОЗАРЕНИЕ 

Натрапчива мисъл ми се завъртя в главата,  

че най-ясното нещо у нас е мъглата! 

 

УПРАВЛЕНСКА СЕНТЕНЦИЯ 

Ако имаш две кризи,  



дай и двете на своите избиратели  

да помнят кога във властта са те пратили! 

 

ПРОМЯНА, ТА ДРЪНКА 

След всеки управленски сакатлък  

следва коалиционен гьонсуратлък! 

 

ИНОВАТИВЕН РАСТЕЖ 

София старее, но не расте! 

Но расте грабежа  

на кликата, в която  

е министърът на растежа!... 

 

ПОЛИТПРОХОЖДАНЕ 

С големи крачки пристъпи  

и … закона престъпи! 

 

ХА, НАЗДРАВЕ! 

С крехка демокрация  

и крехък мир  

олигарсите си правят пир! 

 

ПОЛИТИК-ЗАДРЪСТЕНЯК 

Явлението е епохално! 

Задръстването е тотално! 

Задръстен е стомашно-чревният му тракт,  

но това не спира ожълтяващия акт! 



Пикочните пътища задръстени са също,  

но да опикава всичко за него е присъщо! 

Непроходими са и мислите му дръзки,  

но това се компенсира  

от корпоративните му връзки!... 

 

КАКВОТО СИ ИМАШ, ТОВА ТЕ БОЛИ 

Категорична е мълвата,  

че повечето политици  

няма как да ги боли главата! 

 

ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ 

Добре възпитаният гражданин  

има ум, сърце и сили  

да не сърба попарата,  

която са му надробили! 

 

НАВИК 

Независимите депутати  

като се напият на светско парти,  

звънят на бившите си партии! 

 

ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

Сериозно е, не е закачка: 

Гражданите искат  

да метат с прахосмукачка! 

 



СТРАТЕГИЯ 

Управляващите не пращат всичко по дяволите,  

защото, ако го направят,  

после няма да има какво да правят! 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОГЛЕДНАТО 

Други размери корупцията придобива,  

ако взимащият подкуп  

е като шесторъкия Шива! 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МУ Е МАЙКАТА 

Резултатът от политиката ни е баят,  

защото аналогови играчи  

са политиците ни в дигитален свят! 

 

ПОЛИТЕДИНОМИСЛИЕ (BG) 

Съгласиха се всички, без остатък,  

че да си тъп в политиката  

не е недостатък! 

 

УСЛОВНО КАЗАНО 

Аз бих бил министър! 

Даже целия Министерски съвет  

бих опердашил наред!... 

 

ТРЕВОГА 

Обзела ме е тревога смътна,  



че колкото и да бистрим политиката,  

тя пак ще си остане мътна! 

 

ПИТАНКА 

Истината гола пред съда се изправи! 

Това смелост ли е или разпуснати нрави?! 

 

КОЙТО ТЪРСИ, ТОЙ НАМИРА 

Голите факти очертаха истината гола: 

Теле от незаплодена крава  

намериха под вола! 

 

БЕЗКОМПРОМИСНОСТ 

Реши ли да разгони  

мамата на своята жажда,  

запасите  от ракия изважда! 

 

АГРЕСИЯ 

Снощи зад складовете на „Била” 

блондинка е изнасилила Черната сила! 

 

НОСТАЛГИЯ 

България на три морета –  

блян на „националистическите” мекерета! 

 

ДА НИ ЗАВИЖДАТ И ФРАНЦУЗИТЕ 

Казват, че българинът гладува, че едвам крета! 



Пълни лъжи! Българинът непрекъснато руча жабета!... 

 

СТАТИСТИКА 

Един от всеки трима българи укрива данъци! 

С това статистиката ни показва пак,  

че останалите двама не знаят още как!... 

 

МАЛКИ МЪЖКИ ХИТРИНКИ 

Тя вафли много обича  

и заради вафли от всичко се отрича! 

Затова, за да й вдъхне малко култура,  

той като вафла й обрисува  

Байкушевата мура! 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Ситуацията у нас е райска: 

Руската салата във България е китайска! 

 

ИНТЕРЕС 

И златарят се интересува  

от златните ръце на баба! 

Интересува се и то, пряко –  

иска златните й ръце,  

а не киселото й мляко!... 

 

ВЪПРОС НА СИЛИКОН 

Ако ви духа на прозореца  



и на прозореца няма перде,  

съседът отсреща  

няма как да не разбере! 

 

РАВНИС!!! 

Ромите са РАВНОПРАВНИ граждани на Република България! 

Остава тези  права да бъдат продължени,  

та ромите да станат и РАВНОЗАДЪЛЖЕНИ! 

 

НЕДОУМЕНИЕ 

„Никой не е по-голям от хляба!” 

Тази приказка откъде се е взела,  

след като на Пешо  

му е по-голям от франзела!?! 

 

ШУМОИЗОЛАЦИЯ И ТЪПОИЗОЛАЦИЯ 

С шума успешно се борим,  

но в борбата с тъпотията ще се озорим! 

 

ТЯ 

Компенсира страх от малки мишки  

със страст към дебели, но не книжки! 

 

СТАР СКОЧ ЗА СТАР КОЧ 

Най-обичам да се опия  

от дама, по-млада  

от уискито, което пия! 



ПЕТИНГ 

Оставането с пръст в уста  

е добро начало в любовната игра! 

 

СЕЛСКА МУ РАБОТА 

Пих „Мужик Комплекс”! 

И получих комплекс! 

Направо посърнах  

от мужика, в който се превърнах!... 

 

КОПНЕЖ 

Бенефициер на програма „Ерекция в растеж”  

по млади дами изпитва копнеж,  

защото такива дами ще му решат драмата 

като тестват ефекта от програмата! 

 

БЕЗ ПОУКА НЯМА СПОЛУКА 

Той в спалнята й влезе без да чука,  

но бързо взе си поука  

и излезе оттам,  

след като дълго чука! 

 

НЕДОСЕГАЕМ 

Нито една жена не може да го вербува! 

Освен, че не си струва,  

невъзможно е и да стане,  

защото няма за какво да го хване!... 



SELF-MADE РАБОТЯГА 

Той най-много се поти  

себе си да изработи! 

Да изработи другите и то чудесно  

за него е несравнимо по-лесно!... 

 

ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ 

Мъжко момиче е жената днес  

и над вчерашните твърди мъже има превес! 

А утре вчерашните твърди мъже  

на „дама” ще играят и ще скачат на въже!... 

 

РАЗГОНЕНА БИЗНЕСДАМА 

От миноритарен в мажоритарен  

тя пакета му трансформира  

с цел да го приватизира! 

 

ТЪЙ РЕЧЕ КОВАЧЪТ 

Проблесна ми изведнъж,  

че жена без мъж  

– подчертавам го дебело тук –  

е като наковалня без чук! 

 

РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ 

Той говори й за Епикур,  

но мислите й, разсеяни и слепи,  

пропускат тази сричка „епи”! 



ГРИЖОВНА СЪПРУГА 

Жена ми ме обслужва във всичко,  

вещо и оперативно! 

Подслушва и следи ме  

изключително активно! 

 

ГРЕДА 

Да дадеш рушвет на ченге  

в казахстански тенге! 

 

ЕВРАЗИЙСКИ ТРЕЛИ 

Стана тя, каквато стана: 

Жена ми се влюби  

в казахстанец от Астана! 

 

ЗОВ ЗА КОЛИЧЕСТВО 

Останала с пръст в уста,  

търси още пръсти  

и то на мъже чевръсти! 

 

WC НА XXI ВЕК 

Ако си он-лайн в час пик,  

значи си в тоалетна шик! 

 

УСЛОВИЕ, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕ 

Управляващите са спокойни  и галантни,  

но само ако са на транквиланти! 



ЧИСТОФАЙНИК 

Тя страстно в ъгъла го сгащи,  

а на него му висеше като прани гащи! 

 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪВЕТ 

За чисти и здрави зъби  

яж, пий и дъвчи! 

Дъвчи и не се мръщи  

цървулите на ближния си ти!... 

 

ПРИЧИНА 

Той не разчита на хората,  

затова е самотен! 

А не разчита, защото е неграмотен!... 

 

МИРИЗМИ 

Ново ухание, родено от приятелството  

и стара воня, поддържана от предателството! 

 

АХ, ТЕЗИ ЖЕНИ! 

Чуждите жени му действат стимулиращо,  

а собствената му жена – заспиващо! 

 

КАКВОТО И ДА ЗНАЧИ ТОВА 

Да видиш хубавата Пандора  

и да не видиш кутията й  

– тук ще ви накривя капата –  



е като да отидеш в Рим  

и да не видиш папата! 

 

ОТНОСНО ВАДЕНЕТО 

Дядо вади ряпа,  

а бабата, тя па  

друго иска дядо да извади,  

за да спре да го ковлади,  

че от години само ряпа вади! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА „ЗООМИЛОСЪРДИЕ” 

Откакто давам кокал на кучките в квартала,  

жена ми свежда всичко до морала! 

Не ми говори, даже иска развод, 

защото мрази животинския ми подход!... 

 

МЕРКАНТИЛНОСТ 

Без пари нищо не прави! 

Без пари  

не прави дългове дори!... 

 

ОСВОБОДИТЕЛИ 

Бисквити „Белвита” освобождават  

въглехидрати четири часа! 

Но аз познавам шефове маса,  

които имат нагласа  

да освобождават работници за минути  



без да бъдат освободените чути!... 

 

СКУКА 

Истината прозря  

и … се прозя! 

 

ТЕЧОВЕ 

Където е текло пак ще тече! 

За добро или зло  

той е от знатно потекло!... 

 

МИНАВКИ 

Животът ни минава  

и това за него е едностранна забава! 

Затова редно си е  

да го минем и ние!... 

 

ПОЧТИ ПО ВАПЦАРОВ 

Когато загарът ти на Малдивите  

и черното злато направят живота ти чер,  

едва ли лозунгът ще е ”Съюз със СССР”! 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА 

За да не губят връзка с народа,  

управляващите днес въвеждат нова мода  

като активно се ослушват  

кого трябва да подслушват! 



Средства те така пестят,  

за да не слагат микрофон  

във всеки дом и биберон!... 

 

РАЗРОВИШ ЛИ ГО – ЩЕ МИРИШЕ 

За пора неустоимият аромат на воня  

е върховно преживяване за деня! 

 

ДАМСКА СВЕНЛИВОСТ 

Днес ролята на смокинов лист  

се изпълнява юнашки  

от невидими прашки! 

 

ГЛЕДНА ТОЧКА 

Ако мъжът на жена си е верен,  

вероятно с жените е той неуверен! 

 

МЕЖДУ ЛЮБОВНИЦИ 

Той като любовник оставката си хвърли! 

Тя като любовница веднага я отхвърли! 

 

ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ 

В началото е важно върху какво ще стъпиш,  

а после – какво ще настъпиш! 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

Той в нескромността си е прям: 



Твърди, че и малкият му мозък е голям! 

 

ПРИЯТЕЛ В БЕРИТБА СЕ ПОЗНАВА 

В живота си подсвиркваше и не береше грижа,  

но верни приятели – а не някакви гадове –  

условия му създадоха за бране на ядове! 

 

ПСИХО-КУЛИНАРЕН СЪВЕТ 

Ако си артист и си изпаднал в шок,  

консумирай получения артишок! 

 

„НЕ” НА БЕЗРАБОТИЦАТА 

Мъже, ако оная ви работа е безработна,   

ще ви дам идея аз страхотна: 

Подложете я на тест  

като я призовете да се вдигне на протест! 

И ако тя се вдигне,  

има вероятност по време на протеста  

погледа и желанието да привлече  

на някоя засукана невеста! 

 

СЪСТРАДАТЕЛЕН ЛОВЕЦ 

Хвана си белята  

и жал му стана за нея, горката! 

 

НАПЪТСТВИЕ 

Съветвам ви, като ваш доброжелател,  



да не отправяте с „Прав ти път”  

офроуд състезател! 

 

ИНОВАТИВНОСТ С ЕЛЕМЕНТИ НА КРЕАТИВНОСТ 

С изследователски дух е жената –  

в любовната игра  

по мичурински кръстосва си краката! 

 

В ОЧАКВАНЕ НА ... 

Одисей е чакала Пенелопа,  

а българинът чака Годо,  

защото дъската му хлопа! 

 

КОВАШКИ ВИСШ ПИЛОТАЖ 

Ако на дългокрака красавица й хлопа дъската,  

веднага я заковете между краката! 

 

УКАЗАНИЯ 

Дами, един съвет от мен: 

Чукайте се за здраве  

не само на Великден! 

 

КАЗАНО ПОЛУГЛАСНО 

За демографския ни прираст е опасно  

да правим секс безопасно! 

 

 



КОРПОРАТИВНО ИЗИСКВАНЕ 

Зависи от услугата  

дали ще попаднеш в прислугата! 

 

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК 

Тик-ток –  

получаване на нервен тик  

при вида на сметката за ток. 

 

БРАК ПО СМЕТКА 

Той е капиталист, затова се капитализира. 

Тя е социалист, затова го декапитализира. 

Брачен консултант периодично ги анализира... 

 

ТЕХНИКА НА ОЦЕЛЯВАНЕ 

За да не го поглъща,  

той винаги обидата преглъща! 

 

АГРЕСИВНА КАРИЕРА 

Амбициозен хумор на долницата  

завладя без остатък горницата! 

 

ОТЛАГАТЕЛЕН ПЕРИОД 

Жена ми ми сложи рога,  

но аз, като представител на горда нация,  

веднага поисках дерогация! 

 



ИЗИСКВАНЕ ЗА ГРАМОТНОСТ 

Дами, ако искате да общувате с мен,  

трябва да умеете да боравите  

с пълния член! 

 

МЯУ-МЯУ 

Мачо търси мачка,  

която в леглото да го мачка! 

 

СРАМОТА 

Запознали се в рейса,  

а не във Фейса! 

 

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ 

Дами, ако не знаете какво е тричлен на квадрат,  

ще ви покажем аз, съседа и неговия брат! 

Но първо ще трябва да застанете във квадрат!... 

 

ИСТОРИЧЕСКИ УРОЦИ 

С величието идва и падението! –  

каза той своето мото  

и събори величавата дама на леглото! 

 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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