
УСПЕХЪТ НА ХУМОРА И САТИРАТА 

ЗАВИСИ ОТ СЕТИВАТА НА ЧИТАТЕЛЯ,                

А НЕ ОТ ЕЗИКА НА АВТОРА 

 

БЪДЕТЕ ОПТИМИСТИ 

Ако ударите дъното,  

не се вайкайте, а се стегнете  

и за подземни етажи проверете! 

 

ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ 

И Дон Жуан,  

и шофьорът в България  

всяка минутка  

са в някаква дупка! 

 

КИТАРИСТ-СПОРТИСТ  

 Пада си по жиу-жицу, 

фен е и на жицата, 

но хабер си няма  

от „По жицата”. 

 

БЛАГОРОДНО ОСТАРЯВАНЕ 

Дами, патиниран съм, а не ръждясал  

и съм с бистър ум, а не психясал! 

 

БЛАГОДАРСКО 

Ако ви е писнало от зелен хайвер, 



знайте, че нова „грижа” е наред –  

вече ще ни пращат за зелен билет! 

 

ВЪПРОС НА БИСТРИШКИТЕ БАБИ 

От една страна  

е хубаво, че има бебешка биохрана! 

Но защо в нашата страна  

няма и бабешка биохрана?! 

 

СТАБИЛЕН ФУНДАМЕНТ 

Много стереотипи 

са в основата на родните ни архетипи!... 

 

„НЕ” НА ГРУБОСТТА 

По-добре фини прахови частици,  

отколкото груби такива! 

Така изискаността  

конкретни черти придобива!... 

 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА 

Двойкаджийка търси участие в шведска тройка  

с умението си да прави челна стойка! 

 

ЛЕКОТО ПОНЯКОГА Е ТЕЖКО 

Лек флирт – полутежка бременност – тежък живот. 

Триада,  

три пъти водеща към Ада! 



РАЗМИСЪЛ ЗА КОРУПЦИЯТА 

Там където въображението се проваля  

– често е така – 

реалността достига с лекота. 

 

РАЗБИВАНЕ НА СТЕРЕОТИПИ 

Кобилкина Коняров яхна,  

а от удоволствие Коняров ахна! 

 

УСПЕШНА МАСКИРОВКА 

Грижата за хората е залегнала  

в програмата на БСП! 

Но както експертът отбелязва: 

Толкова ниско,  

че въобще не се забелязва! 

 

ГОРЕЩА ОФЕРТА 

Гореща предлага на железен среща,  

за да я кове докато е гореща! 

 

АКТИВНОСТ НА 14 ФЕВРУАРИ 

Той заряза не само лозята,  

но и жената! 

 

МУЗИКАЛНА НАСЛАДА 

Свирят щурците,  

свирят и момите! 



За радост на момците,  

които от удоволствие  

не оставят момите на спокойствие,  

а към свирня ги подтикват   

като “Schneller, schneller” им подвикват! 

 

КОМПЕНСАТОРНИ ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 

Той е с бедно словосъчетание,  

но привлича внимание  

с цинично пръсто-съчетание! 

 

НЯМА НИЩО ПО-ХУБАВО ОТ ЛОШОТО ВРЕМЕ 

Жените духат, дъжд вали. 

Романтично е, нали?! 

 

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО 

През уикенда ще духа и ще е влажно! 

За мъжете това е много важно! 

 

УВЕРЕНИЕ НА МАЙСТОР ВЕСО 

Дами,  

ще потуша професионално  

всеки път 

терзанията на вашата плът! 

 

ПЛЮС И МИНУС 

Жените привличат мъжете с фертилност,  



но ги отблъскват с меркантилност! 

 

МЕТАМОРФОЗА 

Клетвата „Да пукнеш дано!”  

таи в себе си страстта  

на мило пожелание към пролетта! 

 

ОТКАЧЕНА РАБОТА 

На истинската жена й стиска  

да не знае какво иска! 

Затова винаги става това,  

което  е родила нейната глава!... 

 

ДЕШИФРИРАНЕ 

Ако сантиметърът минава метър,  

значи амбицията му е да стане километър! 

 

ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ 

Когато зад волана се намира  

пред пешеходец той никога не спира,  

защото срещу насилието обявил е стачка  

и му е жал да УДАРИ спирачка! 

 

ПРАКТИКАТА – КРИТЕРИЙ ЗА ИСТИНАТА 

Според злите езици сме бананова република,  

но в търсене на аргументи се озорват,  

защото цените на бананите  



редовно ги оборват! 

 

ЧУВСТВИТЕЛНО ОБОНЯНИЕ 

Миришем на минало,  

но не ухаем на бъдеще! 

Затова пийте и яжте,  

за да воним на настояще!... 

 

УБИЙСТВЕНА РЕАЛНОСТ 

Тя беше негова мечта! 

Направи я реалност като взе я за жена! 

Но сега като в нея се взира 

вижда, че мечтата му умира!... 

 

ГУБЕЩИ И ПЕЧЕЛЕЩИ 

Ако избираме задръстени политици,  

животът ни ще е чалга,  

а производителите на Дуфалак  

ще излязат на печалба! 

 

ИЗБИРАТЕЛНОСТ 

Тя работи на парче,  

но само ако парчето 

е на младо момче! 

 

УПРАВЛЯВАЩИ И ОПОЗИЦИЯ 

Винаги кусури си намират,  



защото се разбраха  

да не се разбират! 

 

ГОРКОТО МНЕНИЕ 

Че е насилник има съмнение,  

защото непрекъснато НАЛАГА  

своето мнение! 

 

КОНТРОЛИРАЙ АГРЕСИВНОСТТА 

Бий камбаната, но ако ме питаш, 

бий я без да я риташ! 

 

ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ 

Пред храни, богати на фибри  

бистришките баби  

предпочитат бистришките тигри! 

 

КОЙТО ТЪРСИ ТОЙ НАМИРА 

На всяка пиринска мома  

открий кода под полата  

и ще получиш свежо от планината! 

 

СРЕЩА НА НОВОТО СЪС СТАРОТО 

Дами, пред вас ще се открият  нови хоризонти  

в мойта стара Лада! 

Хоризонтите ще са гарнирани  

със секс-наслада! 



МЪРЗЕЛИВА РАБОТА 

Винаги щом му стане  

бърза да седне  

с тенденция да си полегне! 

 

ЖЪЛТ КОД ЗА ИСКРЕНОСТ 

Срам не срам  

и ел. крушките в тоалетната ми са Осрам! 

 

ХИТРИНКИ 

Жената започне ли да го усуква,  

да върти и суче,  

очаква да й се случи случка  

и мъжът да й скочи като куче върху кучка! 

 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА 

Срещу полицай с палка  

тя излиза само със свирка! 

И като почне, няма спирка!... 

 

ЗАГРИЖЕНИ ЗА МЯСТОТО 

Ако тежиш на мястото си,  

на много хора ще им олекне,  

щом те махнат  

и тежестта върху мястото ти секне! 

 

 



ПОЛИТИЧЕСКО САДО-МАЗО 

Поддръжката за него не секва,  

въпреки че върху поддържащите го  

той редовно се изсеква! 

 

ДИАГНОЗА 

Той е смахнат  

щом казва истини,  

които от поста му ще го махнат! 

 

ВХОД СВОБОДЕН, ИЗХОД НЯМА 

Жената колкото повече към мъжа се отваря,  

толкова повече в себе си го затваря! 

 

БЕЛЯ 

Сбият ли се братя по кръв  

пак са си братя! 

Но вече е станала белята,  

защото са братя по кръв пролята! 

 

ОБЯСНЕНИЕ 

Ако днес жена те опатка,  

значи с постмодерна идентичност  

влязъл си във схватка! 

 

ПОСТОЯНСТВО 

Дали е там или тъдява  



Надето на наденица се надява! 

 

ТРИАДИ  

ХЕГЕЛ:  Теза – антитеза – синтеза 

ИЗБИРАТЕЛ:  Гласува – гладува – псува 

 

ИМА  МЯСТО ЗА ОПТИМИЗЪМ 

Повечето родни политици   

– ако някой ме пита –  

все още не са достигнали  

на ограниченото си мислене лимита! 

 

ХЕМ ТАКА, ХЕМ ИНАЧЕ 

Мъжът иска хем да закове жената,  

хем тя да не е скована в кревата! 

 

ОТ СКОВАНОСТ КЪМ РАЗКРЕПОСТЕНОСТ 

Глътнала бастун има мечта  

да гълта и други неща! 

 

ОТ ЖЕЛАНО КЪМ ДЕЙСТВИТЕЛНО 

Много родни политици  

искат да се учат от грешките си! 

Но както практиката показва,  

обемният учебен материал ги отказва!... 

 

 



ПРИОРИТЕТИ 

Не го е грижа за собствената му репутация,  

стига тя да не предизвиква  

неговата ротация! 

 

ХВАЛИПРЪЦКОВЦИ 

Така се празнува при тях  

– не с малко заря,  

а с много пръдня! 

 

СЪДИЙСКА МЪДРОСТ 

„Свирката е изневяра,  

но изневярата не е свирка!”. 

Това ми го каза в една препирня  

известен футболен съдия!... 

 

УПЛЪТНЯВАНЕ (НЕ САМО) НА ВРЕМЕТО 

Образован, млад и надарен  

всяка нощ и всеки ден  

запълва празнота  

на дами, обхванати от самота! 

 

НАЧАЛО С ОТВОРЕН КРАЙ 

В началото – затворени дамски крака! 

Но това начало май  

ще се окаже със отворен край!... 

 



БОН ТОН 

Мека Мария в унисон с добрия тон  

търси твърд като железобетон,  

за да го изсмуче кат` бонбон! 

 

СТОИЦИЗЪМ 

Ако чиновник ме попита  

за семейното ми положение,  

не му казвам, 

че животът с жена ми е апокалиптически, 

а мълча стоически, 

докато чиновникът не ме изгони панически! 

 

BG МАЯ 

Мързелива е нашата Мая! 

Мързи я да отиде дори и във Рая!... 

 

ПОСТМОДЕРНА ИДЕНТИЧНОСТ 

Адамова ябълка и Евина слива  

днес в едно се открива! 

 

ЛОКАЛЕН МАЧОВСКИ ПАТРИОТИЗЪМ 

Любознателните палави  жени  

ще открият по нашите ширини  

стабилни мъжки дължини! 

 

 



ЖЪЛТ КОД 

Цялата страна е в жълто,  

но не заради студ и сняг,  

а заради разстроените политици пак! 

 

ОТМЪЩЕНИЕ 

Той редовно жена си люби  

и така на приятелите си слага рога  

без време да губи! 

 

3 + 4 = 7 

Седемте чудеса на света  

са ракията на Пешо, Гошо, моята  

– и ако се намери –  

на още четирима авери! 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

Всеки, който спи с жена ми  

с мен няма как да се мери,  

защото дори любовница свястна  

не може да си намери! 

 

ИЗ „ФОРУМ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА” 

Въздържател търси жена,  

която не пие, а само ближе! 

Осигурява редовно близалка,  

която хич не е малка! 



БОГАТА РЕКОЛТА 

Който дава много пари,  

жъне много жени! 

 

ТВЪРДА ПОЗИЦИЯ 

„Ще застъпя и двете тези!” – той каза  

и ги застъпи така силно,  

че направо ги размаза. 

 

ПЕСНИЧКА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

Зеленчуци която не яде,  

тя дебел салам ще изяде! 

 

ХЕМ СПИ, ХЕМ БУДИ 

Заспалото общество  

притежава неоспоримо умение  

да буди недоумение! 

 

ЕПИТАФИЯ 

В търсене на смисъл  

потъна в размисъл! 

 

АРГУМЕНТУМ АД БАКУЛУМ 

Мнението си налага  

като с тоягата налага! 

 

 



СТОЯНА 

Парен каша духа! 

Не е парена Стояна,  

но за собствена разтуха  

не спира да духа! 

 

БДИТЕЛНОСТ 

Той практикуваше секстуризъм,  

но го задържаха за съмнителен пакет  

службите по антитероризъм! 

 

ЗА БАЛАНС 

Сладкиш на солена цена  

– в унисон с пазарните норми –  

кисела физиономия ще ви оформи! 

 

НЕДОУМЕНИЕ НА ЦИГАНКА, ГЛЕДАЩА НА РЪКА 

Кога на българина ума му ще уври,  

че у нас ходенето на работа не е на пари! 

 

АТРИБУТИ НА САМОЧУВСТВИЕТО 

Мъж с (портфейл) дебел  

с жените по е смел! 

 

ПРАВИЛО ВЪВ ФЛИРТА 

Ако на жените даваш знаци,  

че очакваш от тях да са лирични,  



трябва знаците да са парични! 

 

УМГЕЙТ 

Всяка жена трябва да си има едно наум,  

ако разбере, че съпругът й си има една наум! 

Ако съпругът й си има две,  

най-добре е да се разведе!... 

 

БОРЕЦ 

На работното си място  

се боря с глада и съня! 

Ще речете – простотия! 

Но от тази простотия  

съм затънал в работа до шия… 

 

ПРОЗРЕНИЕ НА ХРИСТО ИВАНОВ 

Ако не си адаптивен,  

няма да се удържиш на власт,  

защото си наивен! 

 

ЕЗДАЧИ В СЯНКА 

Яхват те властта  

без дори да са във нея! 

А аз, като милиони други,  

продължавам да си блея!... 

 

 



В ТЪРСЕНЕ НА ... 

Останали с пръст в уста  

дами палави и чевръсти  

търсят още пръсти! 

 

ДИВАШКИ СЪВЕТ 

Ако си изгубил хватка и креатив,  

компенсирай с популизъм див! 

 

НЯМАМ ДУМИ 

Днес ни управляват деца и внуци  

на комунисти и ченгета!  

И тези момчета 

са легендирани като демократи! 

Нямам думи, `бати!... 

 

ДЕФИЦИТ В УСЛОВИЯ НА ИЗОБИЛИЕ 

Не го казвам за първи път: 

Срамотиите на задкулисието са под път и над път,  

но смокиновите листа са все по-кът! 

 

ИЛЮЗИОННО ШОУ 

Виждаме във всеки държавен сектор  

магически трикове на илюзионисти,  

проектирани от олигархичен вектор! 

 

 



ДВУНУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ 

Ако искаш да занулиш двойно опонента си,  

изчакай го дискретната  

да влезе в тоалетната! 

 

ТУК СЪМ, БЕ 

Ако търсите демократ  

с комунистическа ДНК  

и болшевишки маниери,  

всеки знае къде да ме намери! 

 

ДЕФИЦИТ 

Кукли бол,  

но конците са кът! –  

оплакал се кукловодът  

за пореден път. 

 

ВЪЖДЕЛЕНИЯ 

Надупен  

мечтае да е купен! 

Надупен е нацупен,  

защото не е купен!... 

 

МЕЧТА ЗА ИЗРАСТВАНЕ 

Блянът на Копейкин  

е отколешен, а не нов! 

Той мечтае да стане Рубльов!... 



ТЯ И ТОЙ 

Тя е дашна, той – заможен! 

Той я таргетира,  

тя палавост му оферира  

и веднага начин намира  

портфейла му да масажира!... 

 

ПОСТОЯННА ПРОМЕНЛИВОСТ 

За демокрация водят те борба епична,  

но ценностната им система  

е калейдоскопична! 

 

SOFT AND HARD 

Софтуерът на машините  

ни го ... (не се чете) твърдо  

и ни остави да преодоляваме  

бърдо след бърдо! 

 

ГОРЕЩ ЕНТУСИАЗЪМ 

Защитава господарите си с матросовски плам,  

който пожари разпалва,  

прикриващи управленския им срам! 

 

РÓДЕН ОТДУШНИК 

Избираме без да разбираме,  

след което вкъщи се прибираме  

и в псувните утеха намираме! 



МЪЖКИ ИЗБОР 

Предпочитам гол дамски гъз  

пред гол националистически хъс! 

 

РЕВНОСТ 

Духът се разбунтува  

щом видя,  

че душата с тялото танцува! 

 

ОСКЪРБИТЕЛНОПОДИГРАВАТЕЛНО 

Днес има будители,  

които будят заспалите изчаквателно  

с едничката цел  

да им дадат приспивателно! 

 

ТИКОЛОГИЯ 

Политик – това е човек  

с неедин тик! 

 

РАЗУМ, А НЕ ЕМОЦИИ 

Бомбе, каскет и фес  

клатят се от интерес,  

но не български и национален,  

а корпоративно рационален! 

 

АЗ ПИТАМ, ТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ 

Колко интереси  



се прикриват със адрес  

„Български национален интерес”?! 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯКОИ РОДНИ ВЛАСТИМАЩИ 

Чорапите – зелени,  

софтуерът – съветски,  

рушветите – заделени,  

а ценностите са изпепелени! 

 

ПАЛАВА ПАРТИЙНА ШЕФКА 

Тя партийни членове приема,  

след което изцяло ги поема! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

На вниманието на младата генерация: 

В менюто на диктатора  

най-вкусна е КРЕХКАТА демокрация! 

 

СУБОРДИНАЦИЯ 

Което е позволено на метрополията,  

не е позволено на колонията! 

Стабилно поощряване на беззаконията!... 

 

ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИНДИВИДУАЛИЗЪМ 

Народът е мъдър,  

а хората – не! 

Това е тъжно, но и логично,  



защото само отделният човек  

съществува онтологично!... 

 

НИЩО НЕ ТАКОВА, КАКВОТО ИЗГЛЕЖДА 

Скромна наглед,  

но известна навред  

с либе(о)рален светоглед! 

 

СТАБИЛНА ЗАЩИТА 

Според информация на actualno.com от 08.11.2022г.  

„Най-сетне стана ясно коя е любимата салата за ракия на българина”. 

Евала! Ашколсун! Браво! 

Да живей! Ура! 

Изправени пред салатата и ракията  

кризите ще дават фира!... 

 

АКО СМЕ ЗРЕЛИ, ЩЕ ОТСЯВАМЕ ЗЕЛЕНОТО 

Има „зелени чорапи”,  

на които съм противник, а не авер! 

Те ще ни пратят или на „спец-воена операция”  

или за зелен хайвер!... 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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