
СМЯХ БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 

 

НАРОДЕ???? 

Ако от управляващите ти се гади  

дошли са ти значи вече до гуша! 

Повръщай на воля, не се притеснявай,  

но на следващите избори много внимавай! 

 

(БЕЗ)ГРАНИЧНО 

Днес цинизмът на управляващите  

минава всякакви граници! 

И ако питате мен  

не им трябва да влизат в Шенген!... 

 

ЧЕРНО НА БЯЛО 

У нас няма нищо по-лесно от това  

да те очернят на белова! 

 

ОЦЕНКА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ РАБОТОХОЛИЗЪМ 

Ако и тая работа  

е като оная им работа  

– нека не се обиждат някои депутати –  

пак ще имаме ялови резултати! 

 

ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ, ЧЕ ДЕПУТАТИТЕ ДЪРДОРЯТ 

Кацнал на парламентарната трибунка,  



като бръмбар на трънка,  

не спира да дрънка,  

да хейти и мрънка! 

Накратко: депутат та дрънка!... 

 

МУЗИКАЛНА СТЪЛБИЦА 

Задкулисието за песен дава тон  

на родния политически планктон,  

но по музикална ирония  

се получава тотална какофония! 

И ако има кой  

в мърморенето на хората да се заслуша,  

ще чуе: Като ми пееш планктоне ле, 

 кой ли ми те слуша? 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценката е на лице вещо: 

От неговото нищо  

няма по-голямо нещо! 

 

ОТНОСНО ОТНОСИТЕЛНОСТТА 

Ако всички са отнесени  

на работното си място,  

значи Айнщайн е прав,  

че всичко е относително! 

А това е много притеснително!... 

 



ПРОГРЕС 

На родните политици  

нищо прогресивно не им е чуждо! 

Затова повечето от тях, когато е нужно,  

са с прогресивна деменция  

по отношение на българската интелигенция!... 

 

ИНТЕРПЕЛАЦИЯ 

Знам, че въпросът ми емоции ще възбуди: 

Будител ли е този,  

който завист буди? 

 

ТЛАСЪК 

Заплатата го стимулира  

ентусиазъм за работа да симулира! 

 

ДЕВИЗ НА „БРАТСТВОТО НА ПОЧТЕНИТЕ” 

Винаги оказвай подкрепа морална  

срещу стимулация материална! 

 

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЛЯН 

Ех, ако народът изчезне,  

а бюджетът остане! 

Какво спокойствие ще настане!... 

 

ПОЛИТИЦИТЕ ГОВОРЯТ 

Народът е ненаситен! 



Нека не се обижда! 

Толкова много обещания му даваме,  

а все малко му се вижда!... 

 

ПРОВЕРКА 

Ако искаш да разбереш колко „приятели” имаш  

– казвам го без злост –  

уреди се на държавен пост! 

 

КОВАШКА ХИТРОСТ 

Ако щастието реши  

да чука на вратата ти,  

по-добре го покани в спалнята,  

с аргумента, че там е наковалнята! 

 

НАУЧЕН ЖИВОТ 

Установиха учени от БАН,  

че дамска блуза  

най-добре се глади с мъжка длан! 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СИГНАЛ 

Поръчах онлайн тонколона,  

но при доставката установих,  

че има измама! 

Тонколоната тежеше  

само пет килограма!... 

 



А ДАНО, АМА НАДАЛИ 

Ако наистина сме сериозни,  

трябва вече да ни е писнало  

от политици одиозни! 

 

МИРОЛЮБЦИ 

„За да има мир,  

трябва да имаме монопол!” 

Решение на „Продължаваме промяната”,  

взето в столичен мол! 

 

БЕДА 

Ако проблемът не осъзнава, че е проблем,  

това според мен  

е огромен проблем! 

 

НЕОТЛОЖЕН РАЗХОД 

Бързо калпак си купи,  

защото пак  

ще раздават пари на калпак! 

 

ДОКОГА, БЕ 

Ало, Маджо, в джипа на Бобоков съм! 

Да, това е реалност,  

а не кошмарен сън! 

Абе, не ви ли стана вече байгън?! 

 



ПОЗЬОРИ 

„Борците срещу мафията”, 

„Братството на почтените”, 

„Рицарите на нулевата толерантност към корупцията”  

всички те  

се оказаха менте! 

 

КЛАСИКА 

„Помощ, бият Паниковски!” 

С този вик тоталитарните демократи  

се жалят на господарите си московски! 

 

БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ 

Страда от инсомния  

будното ни гражданско общество! 

Затова придвиждането ни напред  

е мудно по същество!... 

 

ПРАЗНИНИ 

Сърдит Петко, празна чу торбата! 

Бездарен автор, празна му творбата!... 

 

У НАС 

Маса неща  

масово се решават под маса! 

И това е родна, отличителна нагласа!... 

 



ЧЕРНО И ОЧЕРНЕНО 

Черен гологан не се губи,  

но за гологан, очернен от лъжи  

това въобще не важи! 

 

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

Ако ви потънат гемиите,  

не се двоумете,  

а яхти си купете! 

 

ТОРМОЗ 

Ако в любовната игра 

мъжката ми гордост минава метър,  

да се радвам или да тъгувам? 

Това за мене е въпрос,  

над който не спирам да умувам! 

 

РЕПЛИКА 

„Няма не мога, има не искам”. 

Тук мъжкото си его потискам: 

В секса има „не мога”  

и при наличието на „искам”! 

 

ЗАБРЕМЕНЕНА ОТ ТРЕТИЯ ПОЛ 

Мъжът й е ПОЛ. 

Приятелят й е ПОЛ. 

Любовникът й е ПОЛ. 



Тя е бременна от третия ПОЛ. 

 

ЕДИНОБОРСТВО 

Той се опита да я гардира,  

но тя го гърдира,  

след което той вече не знаеше  

къде се намира! 

 

АТЕИСТИЧНА ПОЗИЦИЯ 

Vox populi vox Dei?! 

Абе, тъпи религиозни идеи!... 

 

ГОСТОПРИЕМСТВО 

Колкото и да си противен  

в кардиологията ще получиш  

– няма да крием –  

изключително сърдечен прием! 

 

ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ 

Със САЩ  си мери 

 ядренитя бутон Ким Чен Ун! 

И то на глас, а не наум!... 

 

В КРАК С ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 

Той на бъдещето е предвестник –  

в тоалетната използва онлайн вестник! 

 



(ФАКТО)ЛОГИЧНО ПОГЛЕДНАТО 

Ако си с жена, която е след епилация,  

няма как да си на косъм от еякулация! 

 

ДИГИТАЛЕН ПОДАРЪК 

Подарих на жена си гривна! 

И понеже жена ми е скромна  

избрах й гривна електронна!... 

 

… НО ВСИЧКО Е ТОЧНО 

Всичко е точно  

когато стрелецът е точен! 

Този пример  

за професионализъм е сочен!... 

 

АКО МНЕНИЕТО СИ ИЗЛОЖИШ, МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛОЖИШ 

По-важно от закона 

 – казвам го без риск от излагане –  

е неговото прилагане! 

 

ОПИЯНЕНИЕ 

Българското общество е пропито  

от политиката на управляващите! 

И то така пропито, че се клатушка! 

Затова трудно се държи на мушка!... 

 

 



ДА ЗНАЕШ ДА ИСКАШ 

(за любителите на джин физ) 

Ако животът ви поднесе лимон,  

не си правете лимонада,  

а с жест изискан и фин  

поискайте от живота и джин! 

 

МЕЧТА, ПРОВОКИРАНА ОТ КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ 

Попадал е всеки ахмак  

на избуял дамски храсталак! 

И тогава е мечтал по необходимост  

за офроуд резултатна проходимост!... 

 

ПЕЧАТНА ГРЕШКА 

Напечатано: ПЕНИС в Израел 

Да се чете: ПЕНС в Израел 

По вина на: кубинците, 

                     но най-вече – на палестинците! 

 

ИЗВОД 

Ако малък го вадиш  

и голям го прибираш,  

значи в растеж се намираш! 

 

БЪДИ ЕВРОПЕЕЦ 

Ако искаш изискванията  

на Истамбулската конвенция да покриеш,  



не се жени, а си купи камбана,  

за да има какво да биеш! 

 

ЖИТЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА 

Ако имаш вода в коляното,  

камък в пазвата и пясък в бъбреците,  

това увеличава твоя шанс  

да попаднеш в строителния бранш! 

 

СЪВРЕМЕНЕН ЕКЛЕСИАСТ 

Натрупах мъдрост,  

събрах печал! 

Днес на вторични суровини  

бих ги предал!... 

 

КАРИЕРА 

Развити българки  

в европейски публични домове отиват  

и изобщо не крият,  

че отиват там да се доразвият! 

 

ГОЛЯМОТО ПЛАНИРАНЕ 

Дами, планове големи имам тази вечер за вас! 

И ви призовавам на висок глас,  

недейте да сте пас,  

а от кръста надолу ме погледнете  

и в големината на плановете ми се убедете! 



ТВЪРД МЪЖ 

Тя към него мека сила прилага,  

а той твърдо отстъпва,  

за да не се излага! 

 

ДВАМА СЕ КАРАТ, ТРЕТИЯТ ГО ОТНАСЯ 

Ако умът заповядва,  

а сърцето не слуша,  

го отнася белият дроб (при пушачите),  

черния дроб (при пиячите),  

портфейла (при свалячите)! 

 

НАДЯВАНЕ 

Надеждата крепи човека! 

Направо го закрепостява  

през 20-те последни века!... 

 

ЕМОЦИОНАЛНА ПРИЧИНА И СЕКСУАЛНО СЛЕДСТВИЕ 

Те непрекъснато се надяваха.  

Надеждите изцяло ги завладяваха, 

Но  непрекъснато на нещо се надяваха! 

 

ЖЕЛЯЗНА ЛЕЙДИ 

Тя клатена да бъде иска,  

затова поема риска  

да се впише в родното дередже  

и да пътува с Бе Де Же! 



САМО ЗА МЪЖЕ 

Порното и здравата дясна ръка  

– изказвам мисъл дръзка –  

са опорни точки  

за перфектна моногамна връзка! 

 

ПЕРИПЕТИИТЕ НА ТВОРЕЦА 

Влезе в релсите,  

но го стреснаха траверсите.  

Затова, за да не се излага,  

 напусна релсите веднага! 

 

ЗА ВКУСОВЕ НЕ СЕ СПОРИ 

Веригите за бързо хранене  

имат нетрадиционни клиенти –  

печи ги, вари ги,  

те търсят в асортимента вериги! 

 

ТИКВЕНИ РАБОТИ 

Твърдят наблюдателни девойки  

от село Доганахмедово,  

че на нагаждачите  

и семето им е слънчогледово! 

 

ПО СИЛАТА НА ЛОГИКАТА 

Движение „Митничари без граници”  

обезсмисли рушветите в брой  



и изпадна в тотален застой! 

 

ЗАЯВКА 

Дами, по тънката част съм,  

но заявявам звънко,  

че в секса не минавам тънко! 

 

ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ 

Когато лъжата стане тотална  

и зачеркне всякакъв оптимизъм,  

истината минава за екстремизъм! 

 

ALL YOU  NEED IS LOVE 

След руска водка, българска ракия  

и десетина коняка  

любовта става дива и яка! 

Кеф ти френска, кеф ти шведска,  

а за носталгиците – даже и съветска!... 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МАНИФЕСТ 

Манифестът на европейските социалисти  

е само общата шапка! 

За общи гащи пари не достигат,  

затова социалистите със смъкнати гащи  

сами ще трябва да си ги вдигат! 

А и с декларацията всеки да се обвърже,  

че активно ще търси начини  



гащите да си върже!... 

 

ОРОСЯВАНЕ НА МОЗЪКА С КИСЛОРОД 

Гърдоманът диша с пълни гърди  

само когато сред женски гърди се вреди. 

И дишането с пълни гърди въобще не вреди!... 

 

ЛЮБОВ 

Чувствена и гъвкава търси арабин! 

Без скрити помисли, с искане на тепсия: 

Да е богат арабин и още – арабия!... 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

При срещите им сърцето му лудо започва да бие! 

„Бий, бий, бий!” – не престава да иска  

печената мазохистка. 

 

ИЗИСКВАНЕ 

Мъж на средна възраст, набит,  

търси дама стройничка,  

която да не е побойничка! 

 

ЕСТЕТИКА 

Добре сложена търси добре сложен мъж! 

Нейната амбиция –  

да е добре сложен на ръководна позиция!... 

 



ХОРМОНАЛНО ГУРМЕ 

Много го бива  

да  набива! 

 

ПАДЕНИЕ 

Навремето си падах по жени! 

Сега на жена ми за радост  

си падам само от старост!... 

 

СТРАДАНИЕ 

Не страдам от разширени вени! 

В това отношение имам здрави гени! 

И от разширен стомах не страдам,  

но работя на интелектуалния фронт  

и страдам от разширен хоризонт!... 

 

ПРЕСИЩАНЕ 

В прехода и аз напълних гуша! 

Докарах я до под дивата круша 

с усещане, че от управляващи дошло ми е до гуша!... 

 

ЕДНА БЪЛГАРСКА (РУСА) РОЗА 

Убедена е русата Роза,  

че „държавен глава” в секса е поза! 

 

МАЗОХИСТИЧНО 

Мечтата на всеки мазохист: 



Да е добре сложен на вид.  

И набит, много набит! 

 

ЖЕНСКА ТАКТИКА 

Тя е от жените,  

които се набиват в очите на мъжа  

и то така, че той оглупява,  

нещо повече – даже ослепява! 

Веднъж набила се в очите на мъжа  

тя за брутално насилие  

– без окото й да мига –  

обвинение срещу него повдига!... 

 

ОТНОСНО ПЛЪНКАТА 

Вкусна и навита  

като баница вита  

търси щедър бизнесмен,  

който като джентълмен  

щедро да я дари  

като я напълни с пари!... 

 

ГАЩАТА РАБОТА 

Разчорлена и разгащена  

търси щедър спонсор  

да й купи нови чорапогащи,  

след което да я сгащи! 

(Може и без гащи)! 



АРГУМЕНТ 

Изискванията й към мъжете  

бележат главоломен спад. 

Горещите й чувства са обвити в хлад. 

Към парите тя изпитва глад,  

а изборът на този ад  

аргументира с „Гад, но богат”!... 

 

ОБЯСНЕНИЕ 

Депутат е. страда от нагъзин,  

Затова редовно пие „Degasin”! 

 

ПРИЗИВ В СЛАДКОКИСЕЛ СОС 

Ако искате в държавата ни всичко да е наред,  

не кацайте на корупцията като мухи на мед! 

 

ПОКАЗАТЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

Тя се загледа в слабините на гея  

и веднага разбра,  

че той планове няма за нея! 

 

ПОДДЪРЖАНЕ 

Без поддържаща женска роля  

– това ще ви го каже всяка дама –  

в секса главна мъжка роля няма! 

 

 



ПРЕЛИВАНИЯ 

Жена с акъл  

– казвал съм го неведнъж – 

е като женствен мъж! 

 

АКРОБАТИКА 

Отляво – мъжки момичета,  

Отдясно – женствени мъже,  

а аз, по средата,  

балансирам по въже! 

 

МЪЖКИ ВОПЪЛ 

Търся красавица устата  

която в този свят пусти,  

мъжествеността ми да заусти! 

 

ДАДЕНОСТ 

Дори и да не му е гот,  

само Ридли може да си позволи  

да живее като СКОТ! 

 

СЛАДКА РАБОТА 

Блондинка със сини очи тя е 

и за синекурна длъжност мечтае! 

 

ЖЕНСКИ ХИТРИНИ 

Тя му беше винаги под ръка,  



с цел да го подчини под свои крака! 

 

ДАМСКА ДИЛЕМА 

Шоколад  

или еякулат! 

 

ДРАМАТА НА ХРИСТО 

След сватбата жена си обожавах,  

но разбрах след време, че е антихрист  

и това бе причината да стана атеист! 

 

МОДЕРНОСТ И ТРАДИЦИЯ В ДЕСТИНАЦИИТЕ 

През лятото решил съм твърдо  

да посещавам Голо Бърдо! 

Но през зимата традицията ми е по-сладка,  

затова се отбивам в Голяма Косматка!... 

 

БУДЕН ГРАЖДАНИН 

Простатата му алармира  

и вече буден той време намира  

между леглото и тоалетната да свари  

камбаната да удари! 

 

НЕЗНАНИЕТО Е СИЛА 

Не знае нищо за „Гераците”,  

затова ги бърка с папараците! 

 



КРАЙ НА ИДИЛИЯТА 

Бях спокоен като крава в Индия,  

като прасенце в мюфтийство,  

докато една неделя  

не се преместих да живея в „Обеля”! 

 

КАЧЕСТВЕНО НАУЧАВАНЕ НА ЕЗИК 

Тя ражда децата си в Англия,  

с което автоматично, в един миг,  

ги записва на курс по английски език! 

 

ЦЕПЕНИЦА, ЦЕПЕНЕ И ДР. 

Тя е като цепеница в огъня на страстта! 

Затова  

след секс ме цепи глава! 

 

ВИДОВДЕН: ОТМЪЩЕНИЕТО 

Поколението, родило се  

от забраната на абортите,  

вече като бъдна смяна,  

чрез революция потърси промяна  

и екзекутира авторите на тази забрана! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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