
MANU PROPRIA 

(СОБСТВЕНОРЪЧНО) 

 

ПРЕДИЗБОРНО 

Черпак си има  

и сега чака  

да получи пълна бака! 

 

ЦЕННОСТИ 

Едни дават живота си за свобода, 

а други – за да получат имот –  

свободата си за „живот”! 

 

ЗАМЕСТИТЕЛ 

Ако към зеления хайвер имаш алергия,  

ще те пратят за зелена енергия! 

 

ДЕМОКРАТИЧНО УСЛОВИЕ 

Чух дясноориентирана майка да казва на своя син: 

Можеш да ми държиш такъв език, само ако е син! 

 

КАЧЕСТВО НА МАТЕРИАЛА 

Разложението е животът на мъртвите неща! 

За съжаление все още много хора  



дават своя вот  

за такъв живот!... 

 

РОДЕН ОПТИМИЗЪМ 

У нас така стоят нещата: 

Ако всичко е в реда на абсурда,  

горе главата! 

 

ПОЛИТМЕТАБОЛИЗЪМ 

Всеки техен акт,  

пак и пак  

си е чиста проба ак! 

 

ВЪПРОС КЪМ ДЕПУТАТИТЕ 

Лопедиум – една доза спира диария! 

Но защо тогава ожълтена е България? 

 

ТЕСТ 

Виждащите излизат на протест,  

а тези с катаракта – на контрапротест. 

И за офталмолозите това е тест!... 

 

НАРЪЧНИК ЗА ПОЛИТИЦИ 

Ако искаш да излъжеш убедително,  

че хорото е степ,  

накарай пресата да лъже вместо теб! 

 



ДИАГНОЗА 

След системния подход  

на политическите серсеми  

все повече българи са на системи! 

 

ПОЗНАНИЕ 

Познайте къде са им били пръстите  

на родните политици, чевръстите,  

и ще разберете защо  

– тук е редно да се прекръстите –  

те с кеф всичко си изсмукват от пръстите! 

 

НЕПОДОЗИРАН КАПАЦИТЕТ 

Мислех, че съм видял какво ли не в градския транспорт,  

докато веднъж, от добро възпитание,  

не гледах дебати в Народното събрание! 

 

АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ 

Партизанска мантра: 

Мандра! Мандра! Мандра! 

 

УСПЕХИ 

Все повече предприемачи  

увереност всяват  

като успяват да не успяват! 

 

 



ОРИСАНА ЗА КМЕТИЦА 

Роди ме мамо с късмет,  

па ме хвърли на кмет! 

 

ЛЮБОПИТСТВО 

Я кажи ми, облаче ле бяло,  

от какво така си побеляло?!... 

 

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 

Лесно, бързо и удобно –  

до всяка точка на страната! 

И до всяка G-точка на момата!... 

 

ГОСТОПРИЕМСТВО 

Приемна мома  

приема мъже в себе си, у дома! 

 

ПРЕДПРИЕМАЧ 

Търся жени назаем,  

за да им давам удоволствие под наем! 

 

КОЛИЧЕСТВО, ПРЕМИНАВАЩО В КАЧЕСТВО 

Много нещо е влизало в нея,  

за да й излезе това име –  

да го кажа не смея! 

 

 



ПРАКТИКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ 

Никога не бийте отбой –  

след лечебния глад  

пробвайте с лечебен бой! 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

Дами, всичките ми органи  

от кръста надолу  

са изключително компетентни,  

особено на голо! 

 

БОРБЕНОСТ 

Животът е борба: 

През деня със съня,  

а през нощта по двойки и тройки  

с палави девойки! 

 

ЗАКАЛКА 

В условията на чревни вируси летни,  

характерът се изгражда  

чрез липсата на обществени тоалетни! 

 

ХОРИЗОНТИ 

Липсата на презервативи  

 закалява характера  

и отваря перспективи! 

 



АВАНТЮРА 

Засуканата продавачка най-после ми пусна! 

И в това е цялата авантюра,  

че ми пусна фактура!... 

 

МИНАЛО-ХИПОТЕТИЧНО В СЕГАШНО-БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ 

Ако в пернишка дискотека  

е минало без бой  

– деще да беше верно –  

значи не е минало,  

а бъдеще достоверно! 

 

ПОКАНА 

Кликни, купи  

и на майната си ти иди! 

 

УБИЙСТВЕН УИКЕНД 

Ако доживееш до петък,  

значи не си безделник! 

Трудното е да оцелееш до понеделник! 

 

ПЕРХИДРОЛНО ЖЕЛАНИЕ 

Роди ме мамо на нивите,  

па ме хвърли на Малдивите! 

 

ТЕСНОТИЯ ДО ШИЯ 

В българския двор  



за прането винаги намира се простор! 

Кога ли в този двор  

и за идеите ще има простор?!... 

 

МЪКА 

По цял ден се мъчи да не чука,  

направо ще изкука! 

По цяла нощ се мъчи да чука,  

направо ще изпука! 

Абе, к`во става тука?! 

 

ИЗВОД 

Спрямо нея изводът е монолитен: 

„Тъпа като гъз, но апетитен!” 

 

ЗАБРАНИ 

„Не кръшкай женен!” 

„Не плувай ял!” 

„Не карай пил!” 

Е, как тогава да съм мил? 

 

СЛАБОСТ 

Философ е! 

Не го интересува женската физика! 

Но се възбужда, ако тази физика,  

го тласне към разкошна метафизика! 

 



НОСТАЛГИЯ ПО РУБЕНС 

Тя е хит  

с този целулит! 

 

БЕЛТЪЦИ 

Като гледам съседката Елена,  

засукана и нагласена,  

си мисля за филе „Елена”! 

А тя, оглеждайки ме там и тук,  

си мечтае за суджук!... 

 

ВЯРНОСТ 

Жена му непрекъснато му изневеряваше,  

но простотията и Rexona – никога! 

Затова той на тях се доверяваше! 

 

РАСТРОЙСТВО 

Той е разстроен  

и в студ, и в пек,  

защото е със запек! 

 

УСЛОВИЕ 

Разпускай! 

Но не се изпускай!... 

 

ПРЕДПОЧИТАНИЕ 

Тя е жена разхвърляна,  



но не обича да е с главата надолу! 

Предпочита да е отдолу  

и на всичкото отгоре –  

да е с краката нагоре! 

 

ФИТНЕС 

Тя от лежанка краката си вдига  

и така предизвиква мъжката лига! 

 

ТЪРГОВЦИТЕ СА В ХРАМА 

„Еспирито Санто” – португалска банка. 

„Дева Мария” – нощен клуб. 

Извод: Търговците са тук! 

 

СЛАБОСТ 

Тя обича да има големи неща между краката си,  

затова без много да говори  

яхва мощни мотори! 

 

ХЛЪЗГАВОСТ 

Той се беше навел над Сапунджиева,  

когато Сапунджиев – този гад –  

изненада го отзад! 

 

ПРИМЕР ЗА ФИНЕС 

Според теоретици и практици –  

фини прахови частици. 



ЗАЩИТА 

Ако се страхуваш от провал,  

самосъхранението рецепта е дало –  

не се гледай в огледало! 

 

МАЗНО СТАНОВИЩЕ 

Чух Мазнев на Зехтинова да казва,  

че мрази той да се подмазва! 

 

СРАМ ЗА МАЙСТОРА 

Той от дълго време прави секс,  

но изглежда не се е справил,  

защото още не го е направил! 

 

ЗДРАВОСЛОВНА ПАЛАВОСТ 

Пред онази с косата  

тя предпочита онзи плешивия!  

Освен това е фен на „Активия”!...  

 

РАЗДАВАНЕ НА КАРТИТЕ 

Стремежът ми към свобода  

беше париран на банкерско парти  

с предложения за кредитни карти! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Намалена ми е заплатата,  

но  пък увеличена ми е простатата! 



ЗРАВЕН СТАТУС 

Обречен съм при моя нрав  

да съм хронично здрав! 

 

ИЗВЕСТИЕ 

Давеща се в похот самка  

търси самец, надарен със сламка,  

защото тялото хабер й праща,  

че удавник се за сламка хваща! 

 

ШАХМАТНА 

С тура  

на царицата ти ще го тура! 

 

ТЪЙ РЕЧЕ АМУР 

С опънат лък, но без стрела  

на неуспех обречени са  

любовно-мъжките дела! 

 

СЛЕД ДРУСАНЕ 

Определени  кръгове у нас  

линии на развитие чертаят  

и за още наркотик мечтаят! 

 

РЕЦЕПТА 

Хронично-вегетативно състояние  

с блага във съчетание  



осигурява благосъстояние! 

 

ВЪЗБУДИМОСТ 

Видя ли гола жената,  

веднага ми се изправя! Косата!... 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

И аз като съседа видя ли жена,  

отнасям я като цунами! 

Със съседа имаме и друго нещо общо: 

Със сигурност – жена ми!... 

 

АНАЛОГОВ ПРОБЛЕМ 

В ерата на цифровизацията  

мисленето по аналогия  

си е чиста археология! 

 

В АЛКОХОЛА Е ИСТИНАТА 

Колкото повече мъжът е пил,  

толкова повече за него  

жената излъчва сексапил! 

 

САБОТАЖ 

За Попова Попов  

никога не е готов! 

 

 



ПОЕЗИЯ И ПРОЗА 

Да се завърнеш в бащината къща  

когато чевермето се обръща! 

 

ТВЪРДО ОБЕЩАНИЕ 

Дами, надървите ли ме  

ще съм ви полезен,  

защото надървен ставам железен! 

 

ГОРЕЩ НАПУК 

Когато дърво и камък се пукат от студ  

за Камен твърдят, че е луд,  

защото падне ли му дама, 

не му пука, а надървя се за двама! 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Той си пада по тънката част,  

а тя – поглед надолу свела –  

по всяка част, която е дебела! 

 

БЕЗКОРИСТНО 

Млада, стройна и нежна като перце,  

търси майстор със златни ръце,  

който в любовната игра  

с ръка да направи така,  

че тялото й не само да отмалее,  

но и видимо да забогатее! 



ПИТКА С КЪСМЕТИ 

Късметът не е в паричката,  

но с паричка  

моя ще е съседката Гичка! 

 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

Срещу три вафли и няколко бонбона  

всеки има достъп  

до нейната бикини.зона! 

 

ФЛИРТ НА ПОЛЕТО 

Руса като прясна слама девойка  

търси мъж с дебела ръкойка! 

 

ВИДОВЕ ДУХАНЕ 

По време на романтичен круиз –  

нежен средиземноморски бриз! 

Ако си стиснат и инат –  

сух тропически пасат! 

За мъже със щедростта във унисон –  

влажен азиатски мусон! 

За надарен като маймун –  

див индийски тайфун! 

За фенове на изненадата –  

американска „алея” на торнадата! 

 

 



CARPE DIEM 

Грабни мига, ако искаш  

нерешителността ти да не те прецака,  

защото нито късметът,  

нито гаджето ти ще те чакат! 

 

ПОПУЛЯРЕН ЛАТИНСКИ 

„Sursum Corda!” –  

казах на мрачен навъсен търговец невчесан. 

– Корда нямам – отговори ми той –  

но предлагам чесън!... 

 

МИСЛИ ГЛОБАЛНО, ДЕЙСТВАЙ ЛОКАЛНО 

Per aspera ad astra –  

от Трабант на Опел Астра! 

 

ДАМСКА СИЛА 

Veni, vidi, vici! 

С вицове за политици!... 

С апетитни цици. 

С вкусни италиански пици! 

 

РАВНОСМЕТКА 

Цял живот си взимах поука  

и животът мина ми във скука! 

 

 



БАРТЕР 

Бодигард предложи с ясен глас: 

– Дами, гардът е от мен, а бодито – от вас! 

 

ХАЗАРТНО ВДИГАНЕ 

Вдигам мерника на красивата жена,  

после вдигам нейната пола,  

след което вдигам й краката  

и ако добре вървят нещата  

и вдигне ми го тя,  

за да се впиша във хазарта,  

вдигам й стандарта! 

 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА 

Няма начин да не си високочел,  

ако на покрива на небостъргач си чел! 

 

ДУПКОТЕРАПИЯ 

Мъже, за да намалите стреса  

от дупките по улиците  

и дупките в бюджета, 

посетете дупките на Николета! 

 

ДИСТАНЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ 

С пищните си форми   

тя от разстояние 

придава форма  



на мъжкото  желание! 

 

НОУ-ХАУ 

Когато прави секс с приятеля си,  

да загърби бившия си любовник  

опитът я поучава! 

И така тройката се получава!... 

 

СЪВМЕСТИМОСТ 

С жена ми имаме много общо: 

И двамата всеки ден  

мразим мен! 

 

ОЦЕНКА 

В любовната игра след тонизиращ крос  

жените не го поставят под въпрос! 

След ласки и любов освежителна  

жените поставят го под удивителна!... 

 

ЦВЕТЕН КАПАН 

Сексът с презерватив е сив! 

Сексът без презерватив е цветен,  

но с „бис” или без „бис”  

е зареден със сифилис!... 

 

УСЛОВИЕ 

„На страха очите са големи!” 



Затова дами, за да не ме съдите строго,  

гледайте ме от кръста надолу  

само ако сте уплашени много! 

 

МИЛИ...МЕТРИ 

Мъжката му гордост е два мили...метра,  

затова истината е само една: 

тези два метра са мили на всяка жена! 

 

ВЪПРОС НА ВКУС 

Според мълвата,  

шопкинята избира шопа  

пред шопската салата! 

 

ХУМОР, САТИРА И ЗАБАВА 

Всяка житейска щета  

посрещам с шега! 

Но всяка моя шега  

за опонентите ми е щета!... 

 

КЛЕК СРЕЩУ КЛИК 

Кариеристът има пълното съзнание,  

че кариерното му развитие  

е на един клeк разстоние! 

 

ДИЛЕМА 

Как ме мъчи всеки ден  



тоз` въпрос банален: 

Да съм нормално луд  

или лудо нормален? 

 

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ 

На вид –  

Давид,  

а в душевния си ад – 

Голиат. 

 

СБИРКИ ПО ИНТЕРЕСИ 

Както хубавата бира  

хората сбира,  

така хубавата Мира  

на Околовръстното клиенти намира! 

 

ОГНЕОПАСНО 

Всяка гореща оферта  

– и в това ми е дерта –  

прераства в изпепеляваща  

бюджета ми оферта! 

 

СПОР ПО ФРОЙД 

Община Дупница  

влезе в спор буйно  

с община Сливница  

за село Долно Уйно! 



ДОСТОЙНСТВО 

За пари тя залага честта си,  

но никога не се излага  

пари да залага! 

 

ИНДИКАТОР 

Ако при среща с мъж  

вълнението на жената е нула бала,  

значи неотдавна тази жена  

с мачо в леглото си е играла! 

 

НЕДОРАЗУМЕНИЕ 

Казаха му в компания,  

че е много забавен,  

а той им се върза  

и взе, че се забърза! 

 

БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ 

Абдал лозе копае,  

юнак вино пие! 

Ей това сме си ние!... 

 

ТРУДОВА БИОГРАФИЯ 

От години с наука вади си хляба  

и се пита защо ли  

не може да си вади пържоли! 

 



ПРИВЛИЧАНЕ 

1. 

Мъжете харесват жени,  

които им се отварят,  

без много да разговарят! 

2. 

Жените харесват мъже,  

свързали двата края! 

На Малдивите да е единият край,  

а другият – на Хавай!... 

 

КОПРОФАГИЯ 

Сега сме в пика на кризата! 

Кирил Петков с нетърпение чака  

да ни поднесе и ак-а!... 

 

ПОЛИТНОМАД 

Пред силните на деня се навежда  

и така с лоялност се зарежда! 

 

РАБОТОХОЛИК 

На властова позиция се вреди  

и веднага започна да вреди! 

 

БУМ НА ШУМ 

Парите създават шум,  

който замъглява всеки ум! 



Затова управляващите имат едно наум,  

за милиарди в този шум!... 

 

ГНУСОТИЯ 

Кирил Петков: Да превъзмогнем историята и егото си.  

Веселин Босаков: Да превъзмогнем Киро и неговата дивотия,  

                              пропита с простотия и мърсотия! 

 

ДЕ, ДЕ ... 

Спещно се нуждае нашата нация  

от активна делъжефикация! 

 

ВЪЗХИЩЕНИЕТО НА ШОПА 

Я, па тоя! 

Знае как да злоупотребява с публичен ресурс  

само след кратък харвардски курс!... 

 

ФИЛОСОФСКИ ПОГЛЕДНАТО 

На безмозъчния да бръкнеш в мозъка,  

а на бездушния – в душата  

е стремеж да си под,  

а не над нещата! 

 

ЗДРАВЕТО ПРЕДИ ВСИЧКО 

При шум в ушите, вземи Тебокан! 

При прах, хвърлен в очите,  

изплакти ги с канкан! 



Така ще виждаш и чуваш,  

за да можеш информирано да гласуваш!... 

 

ПРЕДИ И СЕГА 

Преди – хаотичен контрол. 

Сега – контролиран хаос. 

Извод: „Не” на вашите! 

             „Да” на нашите! 

              Дори и да са сред апашите!... 

 

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

Даниел Лорер: За пет месеца постигнахме повече, отколкото ГЕРБ за десет години. 

Веселин Босаков: Вярно е! Ожълтихте пейзажа с родата, 

          но поне пуснете водата! 

 

ВЪРГАЛ В РОДНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

Овъргалян в корупция и комисионерство  

се въргаля в коалиция  

с претенциите за мисионерство! 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ФУТБОЛ 

Време е да бием шута  

на шута и кликата на шута! 

Така ще вкараме гол  

и ще покажем, че царят е гол!... 

 

 



ОО 

От нулева  

толерантността им към корупцията  

прерастна в двунулева! 

Оттам и вонята,  

обхванала страната!... 

 

ДИРЕКТНО 

Казано просто и ясно  

– бодливо, а не вежливо –  

Киро е просто и мъгливо! 

 

СТРАШНА КРАСОТА 

Почнат ли дрехите й да падат  

мъжете в ступор изпадат! 

 

НАПЪНИ 

Напънала се планината и родила мишка! 

Напънал се творецът и родил книжка! 

Напънала се планината да чете,  

но интелекта й бил нисък,  

затова без капка колебание  

включила твореца в черен списък! 

 

БЪРЗА РЕАКЦИЯ 

Светлина, повече светлина! –  

зовеше той в непрогледната тъмнина. 



Те на призива му откликнаха,  

веднага го посетиха  

и маслото му светиха!... 

 

ОЦЕЛЯВАНЕ 

Паметта е болка, забравянето е терапия! 

Затова той каквото и да прави  

винаги помни какво да забрави!... 

 

ЕФЕСКАТА ШКОЛА ТРЕВА ДА ПАСЕ 

Всичко се променя, майонеза Краси – не! 

Така майонезата Хераклит оборва  

и диалектиката преборва!... 

 

НЕВЕЖЕСТВО 

„Мисирка”  

не знае спирка! 

 

АНКЕТА 

По-евтин ли ще бъде американският газ от руския? 

а) Да 

б) Не 

Верният отговор е”бе” 
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