
BONA FIDE 

(ДОБРОСЪВЕСТНО) 

 

МИСТЕРИЯ 

Как да стана началник  

без да съм суингър или шмъркалник? 

 

МАМА ИМ СТАРА 

Под вънкашност нова  

и тоталитарност стара  

те продължават да смучат  

на България нектара! 

 

ПОЛИТПЪРЗАЛЯНЕ 

Кирчо, Кокорчо, Лорер –  

поотделно и накуп   

са троен тулуп! 

 

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ 

Бойко Рашков: Около Юда се групираха онези, които 10-12 години крадоха  

                           цялата страна като африкански скакалци. 

Шопът: Я, па тоз!  

    Сравнява Киро със Христос!... 

 

 



КЛИНИЧНА КАРТИНА 

ПП: Машинното гласуване е стъпка напред. 

В.Б.: Затова Мадуро смята,  

          че в изборите ни всичко е наред! 

Психиатър: В този ред на мисли  

                     май не сме наред... 

 

ПОЛИТРАБОТЯГИ 

След техните експерименти  

резултатите са екскременти! 

 

ТЪНКА РАЗЛИКА 

Нерде Кирил и Методий,  

нерде Кирил и Петков! 

Всеки от последните двама  

за психиатрия е готов!... 

 

ПОТУШАВАНЕ НА СВАДАТА 

Коалицията се раздираше от крамолѝ,  

но намериха се за делба парѝ  

и мир се възцари! 

 

ЦЕНЗУРИРАНО ПОПЪРЖАНЕ 

Каква промяна? 

Тяхната мама! 

Чиста измама!... 

 



СОФИЙСКИТЕ ПОТАЙНОСТИ 

Жълтопаветният умнокрасивитет  

единствено със себе си е тет-а-тет! 

 

ОПИЯНЕНИЕ 

Семейно-кланова банда суингъри  

във властта се е изкачила,  

за яслата се е закачила,   

смисъла на „почтеност” и „прозрачност” е затрила,  

с непотизъм се е пропила  

и от всичко това се е опила! 

 

ТОТАЛ ЩЕТА 

ПП – популисти. 

БСП – комунисти. 

ДБ – криптокомунисти. 

Всички тези „исти” вършат безумни неща, 

които ще ни докарат тотал щета! 

 

ЗИДАРО-МАЗАЧИ 

ПП калпаво зида,  

ДБ сръчно замазва  

в стремеж лицето на промяната да запазва! 

От това някой намазва! 

Всичко това доказва,  

че електоратът се готви да наказва!... 

 



АДВОКАТИ НА ПРОМЯНАТА 

С Джангов, Гугински, Кючюков и Величков отпред  

всичко с промяната ще е наред! 

Те ще докажат,  

че и бетонната плоча е гредоред!... 

 

ДА, АМА НЕ 

БСП: Достоен живот в справедлива държава 

В.Б.: Да, но с криптокомунисти не става! 

 

ГОЛЯМ ЗАЛЪК ЛАПНИ, ГОЛЯМА ДУМА НЕ КАЗВАЙ 

Борислав Гуцанов пред журналисти: Над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери             

получиха повече от 20% увеличение на пенсиите. 

В.Б. пред жена си: Не над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери, а над 4 милиона 

           пенсионери получиха увеличение на пенсиите си! И увеличението  

                                 не е с повече от 20%, а е с повече от 50%! 

Факт: Нито журналистите опровергаха Гуцанов,  

            нито жената на В.Б. опроверга мъжа си. 

Извод: Думи, думи, думи! 

             На избирателя това не му се нрави,  

             но какво пък –  

            дума дупка не прави!... 

 

ПРОТИВ УРОКИ 

Минавайки покрай градска тоалетна чух превъзбудена журналистка, включена на живо 

от мястото на събитието, да казва ентусиазирано: Тук за малко беше и бащата на Кирил 

Петков! 

Добре, че в джоба си имах  



мида, джинджифил и скилидка чесън –  

все неща, които за урочасване  

ме правят труден, а не лесен!... 

 

СЪСТОЯНИЕ НА УМА 

Много избиратели изпадат в еуфория  

при среща с политическа бутафория! 

 

МВР – БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ 

Те го бият, но той не реве,  

а настоятелно повтаря,  

че в МВР бият добре!  

Но иначе нещата хич не са добре!... 

 

ДЕПУТАТСКИ КАТАРЗИС 

Съвестта го гризеше  

и за да го остави на мира  

той бързо я рециклира! 

С рециклираната си съвест  

финансов разговор проведе,  

който до катарзис го доведе! 

 

ЗЛАТНИТЕ ЗАЛЕЖИ НА БЪЛГАРИЯ 

 Златната среда; 

 Златният пръст; 

 Златните ланци на мутрите; 

 Мълчанието, което е злато. 

Извод: Наличието на толкова много злато  



             е хранителна среда за злото! 

 

#КОЙ 

Оправящ и оправен –  

единият от двамата  

пред закона е по-равен! 

 

РЕЦЕПТА ЗА УСПЕХ 

Който се хване за правилния „парапет”  

ще пробива в живота навред! 

 

ФЕЙК??? 

Чухте ли? Прибраха в лудницата оня  

дето не ще България да е съветска губерния,  

нито щатска колония! 

 

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

Наше гласуване  

за тяхно добруване! 

Тяхно добруване 

за наше гладуване! 

ТРИБУН 

Изказва се безгласно,  

но мълчи гръмогласно! 

 

ОПОЗИЦИОНЕР 

На управляващите реши усилено да вреди,  



докато сред тях не се вреди! 

 

ПАНТА РЕИ 

Навремето интересът на пролетариата  

беше общочовешки интерес. 

Нещата промениха се с финес –  

интересът на управляващите  

е интерес на всички днес! 

 

ХАБИТАТ 

Ще ви го кажа на момента: 

Мястото на задниците е в панталоните,  

а не в Парламента! 

 

ТЕРАПИЯ 

Чести позиви за ожълтяване! 

Затруднен старт! 

Защо да обсебват ежедневието ти! 

Премахваш проблема за миг  

щом станеш политик!... 

 

ДИАГНОЗА 

Мисленето на повечето родни политици  

е като плейбек и с него в унисон –  

липсва всякакъв синхрон! 

 

 



ПОЛИТИК И ИЗБИРАТЕЛИ 

С политическите си умения той се изяви –  

с трици маймуни успешно лови! 

 

ФЕН НА МАЦКИ 

Притежател на котка  

заменя котка за кокотка! 

 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 

Тя дрехите му свали,  

огледа го, попита „Де го?”  

и си свали доверието от него! 

 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ 

Тя не търси кака да я отрака! 

С физиономия сладка  

търси батко да я опатка!... 

 

ЛОГИЧНО 

Той е любител на бързата храна! 

Затова в менюто му присъства  

месо от заек и сърна!... 

 

БЕЗКОМПРОМИСЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ 

Види ли хубава студентка с пола къса  

ще му се да я върти 

докато я скъса! 



ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ 

Няма публичност, няма прозрачност! 

„Не е вярно това!” – опонира ми жител на Лом,  

току що излязъл от публичен дом!... 

 

ДАМСКО ВЪЗМУЩЕНИЕ 

Държавата непрекъснато я клатят,  

а мен ме подминават! 

Защо така ме подценяват?!... 

 

ТВОРЧЕСКИ НАПЪН 

Пийна ли газирана напитка, дами,  

напъва ме да правя оригами! 

 

АРГУМЕНТ ЗА ГИНЕС 

Глупостта му е толкова голяма,  

че отдавна е пробила стратосферата  

и е навлязла дълбоко в мезосферата! 

 

ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНОСТ 

Традиционното „Да ти е като обеца на ухото”  

е изместено от модерното „Да ти е като пиърсинг на вéждата”! 

В това, че е победила традицията, е на модерността надеждата!... 

 

ПРОТИВНИК НА КОМАРА 

Комарите редовно ме хапят,  

но на мен не ми минават тия 



и от това не ставам комарджия!  

 

РАДЕТЕЛИ НА ПРОЗРАЧНОСТТА 

Тя, само по силикон,  

той, само по парфюм –  

на прозрачността осигуряват бум! 

 

ИЗДИРВА СЕ 

 (ВЪОРЪЖЕН И ОПАСЕН) 

Влиза в институциите на всеки роден град  

с антимухъл препарат! 

 

ДЕТАЙЛИ В ОВКУСЯВАНЕТО 

– Каква е разликата между хомо- и хетеросексуалните мустаци? –  

            попитах една позната. 

            Отговорът беше: „Миризмата!”. 

 

ЧИСТА СЪВЕСТ 

Всичко излязло от устата й е лъжа,  

но всичко влязло в устата й е истина! 

В този смисъл съвестта й е изчистена!... 

 

ПОДБУТВАНЕ КЪМ МЪЖЕСТВЕНОСТ 

Тя непрекъснато му прехвърляше топката  

с надеждата, кротката,  

че така той ще се навие  

с топки да се сдобие! 



УПЛЪТНЯВАЩА УСЛУГА 

Дами, това най-го умея –  

срещна ли незадоволена жена  

веднага запълвам празнината във нея! 

 

ТРЕНИРОВЪЧНО ДЕНОНОЩИЕ 

Той времето си уплътнява  

като върху дамска плът се упражнява! 

 

В ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ЩАСТИЕТО 

Беден и тъжен търси дама богата,  

която да му изсмуче тъгата! 

 

ТЪПА ИСКРЕНОСТ 

Тя попита ме директно,  

гласа си моделирайки перфектно  

и пристъпвайки към мен кокетно: 

– На колко съм години, кажете си мнението? 

Отговорих тъпо: 

– Трудно се определя възрастта на човек,                                                                        

бил свидетел на Сътворението!... 

 

СПОРНО 

Едно нещо в отношенията му с нея е безспорно: 

Винаги е спорно как да правят секс –  

без порно или с порно! 

 



БОДИБИЛДИНГ 

Тя на бърза ръка  

от лежанка вдига крака! 

 

ПЕСТЕЛИВОСТ 

Стъмни ли се светла бира почвам аз да пия,  

за да мога сметките за ток да свия! 

 

ТРАДИЦИИТЕ ВЕЧЕ НЕ СА ТАКИВА, КАКВИТО БЯХА 

Преди: Код на честта. 

Днес: Код на чАстта. 

 

ЕВРИКА 

Попаднах от трън, та на глог  

и така открих билката,  

докосната от Бог! 

 

УСПОКОЯВАНЕ 

Той си ляга превъзбуден  

и след осемчасов сън  

събужда се възбуден! 

 

МНЕНИЕ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАЖ 

Не знам кой с кого и какъв е направил бартер! 

Знам само, че високата култура у нас е във партер!... 

 

 



ПРЕПОРЪКА 

Ако сте в течение на нещата  

– тази препоръка времето я е отсяло –  

гледайте течението да не е бяло! 

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ 

При мен в любовната игра  

– каза ми едно надарено момче –  

проблемите се решават на парче! 

 

ВНИМАНИЕ! ФЕЙСКОНТРОЛ! 

Не мигай на парцали,  

влизайки в елитен бар,  

за да не те изхвърлят кат` клошар! 

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ 

Стройна продавачка на свирки  

зарибява клиенти  

на автобусните спирки! 

Осигурява със свирки  

и мъжките сбирки!... 

 

ЗАЛУДО РАБОТЯ, ЗАЛУДО НЕ СТОЯ 

Това, което не зависи от мен  

го надграждам всеки ден! 

 

 



МОДЕРНА ТРАДИЦИЯ 

Обърках се съвсем: 

Той хем съдовете мие,  

хем е бохем! 

 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Свит като коледна сърмичка,  

само след кат' се напие,  

се пъчи пред жена си,  

че ще се развие! 

 

ПРОСТА АРИТМЕТИКА 

Ако си взел-дал,  

значи по-малко си взел,  

а повече си дал!  

И затова си на този хал!... 

 

ТОЧКОЛОГИЯ 

Ако слагаш точна на въпроса,  

поне слагай многоточие на отговора! 

Така процеса ще върви,  

а питащият ще се почесва без да го сърби!... 

 

РЕЖИСЬОРСКА СТРАТЕГИЯ 

Предаването е умряло,  

но се излъчва на живо,  

за да изглежда по-приемлѝво!... 



ОТ РАЯ ДО АДА 

Хубавица беше Рая  

и ожених се за нея без да се мая. 

Но с годините Рая  

ми устройваше свада след свада  

и аз от Рая озовах се във Ада! 

 

ОТНОСНО ГОСТОПРИЕМСТВОТО 

Никой още сведение не е дал  

в какво се изразява гостоприемството на канибал! 

Защото канибалът в любезен се превръща  

и турист не връща!... 

 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ 

Сърмите ми „свити”,  

а „ошафът” на жена ми е студен! 

Накратко – празничен ден! 

 

НЕРВЕН СМЯХ 

Надуваема кукла, безалкохолна бира,  

електронна цигара, изкуствена елха! 

Истинска реалност, ха-ха-ха! 

 

МИСИОНЕРСКО ИЗВИСЯВАНЕ 

В любовната игра тя е върхът! 

Особено когато е отдолу,  

а отгоре няма никой,  



защото тя играе соло!... 

 

ТРАВМИРАЩА АНАЛОГИЯ 

Животът на повечето българи е като родното образование –  

обикновено дълбоко травмиран,  

защото е нереформиран и редовно недофинансиран! 

 

БУНТАР 

Той е винаги на „Не”! 

Ака само в пикови часове! 

 

БЪРЗАТА РАБОТА СРАМ ЗА МАЙСТОРА 

Добрият ковач започне ли да чука, спиране няма! 

Много жени от собствен опит са стигнали  

до тази истина голяма!... 

 

СЛАБОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА 

Тоталитарна констатация:  

Няма как египетските пирамиди  

да се построят при демокрация! 

 

СПЕСТОВНОСТ 

Тя не ме кори за сантиметрите,  

аз не я коря за килограмите  

и така спестяваме си драмите! 

 

 



УСЛОВИЕ 

Колкото по-дълго живея,  

толкова по-голяма  

е вероятността да остарея! 

 

БЪРЗ РАСТЕЖ 

Расте корупцията. 

Расте мизерията. 

Растат цените. 

Растат децата. 

От бързия растеж  

ми се завъртя главата! 

 

СЪВЕТ КЪМ МОМЧЕТАТА 

Никога не бройте до десет 

с ръце в джобовете! 

Така няма да сгрешите,  

защото при броенето  

само пръстите си ще употребите!... 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА АРИСТОТЕЛ 

Кое е първо – яйцето или кокошката? 

Отговор на този въпрос ми се върти в главата: 

Първо са на петела яйцата! 

 

БЕЗОПАСЕН СЕКС 

В любовната игра той е като безопасна игла. 



Няма „боцкане”, няма „ох и ах”! 

Има само констатация: „Цяла нощ със нея спах!”. 

 

ДРАМА 

От тази драма няма бягане: 

Как да потъне в мисли  

като е въздух под налягане! 

 

БАРТЕР 

Той й хвана окото! 

Тя му хвана нежно, не грубо  

нещо съвсем друго! 

 

РОМСКА НОСТАЛГИЯ 

Ех, едно време имаше  

желязна завеса, желязна лейди, железни аргументи! 

А днес на прогреса нагласата  

е да толерира пластмасата! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg

