
КОЙТО НЕ СПОРИ С ХУМОРИСТ,    

НЕ ВОЮВА С ПРИСЪСТВАЩ 

 

ПП – УСЛОВИЕ, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕ 

Разум, диалог, разбирателство, единение,  

но само ако си на моето мнение! 

 

СВИДЕТЕЛСТВО 

Много дами в Народното събрание  

не стават за политици,  

но атестатът им е „апетитни цици”! 

 

ХАМЕЛЕОНЩИНА 

Бяха червени,  

после станаха сини, 

днес са розови вече! 

Да станат кафяви  

времето не е далече!... 

 

ЕДИНОМИСИЕ 

Ако мнението на шефа ти  

покрива твоето мнение,  

най-краткото обяснение  

е,че сте на едно мнение! 

 

 



МИСЛИ 

1. Ако мисли само  един  

–тук се появява двусмислие –   

            значи има единомислие! 

 

2. Мисълта му течеше леко,  

            но опонентите му, в режим на зломислие,  

            го обвиниха в лекомислие! 

 

КАСТИНГ 

Желаещи непрекъснато изкачат  

във политиката да крачат  

и да храчат, храчат... 

 

УМЕНИЯ 

Плаващите мнозинства  

умеят да се плюват,  

но не умеят да плуват! 

 

ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ 

Тлъстият чек  

влияе на всеки фактчек! 

 

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ 

По-добре простолюдие,  

отколкото безлюдие! –  

споделил един людоед, 



имащ към човешкото афинитет. 

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

В брой или с карта ще платите? –  

попита касиерката пенсионера. 

Настана тягостна атмосфера,  

след което пенсионерът,  

на когото от сметката му се стъжни,  

плахо попита: А може ли с попържни? 

 

НИЩО НЕ Е ТАКОВА, КАКВОТО ИЗГЛЕЖДА 

Ако политик има аура на главатар,  

имайте едно наум,  

че може да е аватар! 

 

РОДНА РЕЧ, ОМАЙНА, СЛАДКА 

Куролация, литмус, алангро,  

гарнирани с толеранция  

са за промяната гаранция! 

 

РЕЧЕВА СИТУАЦИЯ 

Публична реч  

– това няма да го намерите в речников том –  

е всеки изказ в публичен дом! 

 

ВЪПРОС НЕПРИНУДЕН 

Ако един журналист е събуден,  



това прави ли го буден? 

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

Ако си под гражданин буден,  

ще си гражданин подбуден! 

Ако си върху гражданин буден,  

ще си гражданин възбуден!... 

 

КОНТРАПУНКТ 

Кирил Петков обвини Борисов,  

че изговаря ОБЕКТИВНИ лъжи! 

Този факт не го натъжи,  

но зависимиостите му корпоративни  

го накараха да изговаря истини  

и то СУБЕКТИВНИ! 

 

ХОРИЗОНТ 

От това доколко развит е твоя взор,  

зависи дали ще виждаш ПП  

като ПЪЛЕН ПОЗОР! 

 

ПРОЗА 

Артрит, 

артроза,  

остеопороза,  

гонартроза! 

 



СИГНАЛ ДО ПРОКУРАТУРАТА 

Тоя няма връзка  

с хора с връзки,  

но радва се в живота  

на благоприятни развръзки! 

 

КАРТА ЗА ДОСТЪП 

Достъп до Баджева  

се осигурява не с бадж,  

а с банкова карта,  

вдигаща на Баджева стандарта! 

 

ЧЕТКИ 

Четката за коса  

тоалетната четка изчетка,  

че е достойна  

за Рафаеловата четка! 

 

ЗАРЕЖЕТЕ „АМОРОЛФИН”-а 

Ако не сте се отървали от гъбичките,  

извадете голяма купа  

и си направете гъбена супа! 

 

НОУ-ХАУ 

Тя огъня разпалва в мен  

по начин в палеолита проверен! 

Без превземки и без криене  



огъня разпалва с триене!... 

 

ПО НАВИК 

Тя винаги се хваща за думите,  

но не се хаби на халост! 

Хваща се за думите,  

само ако думите са „пенис” или „фалос”! 

 

РИБЕН БУКВАР 

Не е важен външния вид  

– във всяка цаца дреме кит! 

 

ТУРШИЕН БРАК 

От години не слагам кисело зеле! 

Причината за това е само една:  

имам кисела жена!... 

 

ПРИЗНАНИЕ 

Аз му бях опонент, но направо ми се стъжни,  

когато видях, че и в безтегловно пространство  

той на мястото си тежи! 

 

ИНДИКАТОР 

Ако простатата ти алармира,  

ако страдаш от безсъние и артрит,  

значи революционерът в теб напира  

вече да се пенсионира! 



úПОЗНАНИЕ 

Разбрах защо той има цироза  

след като пообщувах с жена му Роза! 

 

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ 

Пред стар политик с тик  

предпочитам млада политичка,  

с много къса поличка! 

 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД 

Новата година дойде! 

И назад няма връщане! 

Само оставете кофата за повръщане!... 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Алкохолът не е за консумиране! 

Не е и за миене! 

Алкохолът е за пиене! 

 

ИЗБОР 

Тя е на мъжете прѝмата: 

Анасонлийка – в анасон със зимата! 

 

ЛЕК ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ 

Във всяка цаца дреме акула! 

Затова, вместо куршум против страх да лееш,  

събуди я и ще оцелееш! 



(ОФТАЛМО)ЛОГИЧНО 

Всеки „националист” на шест ракии  

фъфли и едвам крета,  

но вижда България на пет морета! 

 

КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА 

Ходете редовно на маникюр и педикюр,  

та когато политиците ви изправят на нокти,  

гледката хем да е епична,  

хем привлекателна и естетична! 

 

НЕПОНОСИМ МЪЖ 

Жените вдигат ръце от него! 

Сблъсквайки се с огромното му его  

те се навеждат с гръб към него!... 

 

ПИТАТЕЛНО 

Ако се храниш питателно,  

няма да ти е притеснително  

да се държиш въпросително! 

 

РАВНОСМЕТКА 

Най-голямата му грешка в живота  

– поне той така смята –  

е рождената му дата! 

 

 



КОНСТАТАЦИЯ 

Аутсайдерът за съжаление  

трябва да се качи на Земята в движение! 

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

По кредит на неверие  

някои бивши чавдарчета  и пионери  

днес са политици – милионери! 

 

СЕРИОЗЕН ШЕГАДЖИЯ 

Взе се насериозно,  

но за компенсация на бърза ръка  

си взе жена на шега! 

И вече двайсет години така… 

 

МАЛШАНС 

Даде тон за лека песен,  

но песента не издържа и се огъна  

– и в това е нейната драма –  

под тежестта на хиляда килограма! 

 

БОНБОНИ, ПИРОНИ И ОЩЕ НЕЩО 

Жена, сладка като бонбон,  

си мечтае да е пирон,  

защото за пирона няма скука  

в действие влезе ли чука! 

 



ФИНАНСИ 

Тя написа чек с уста  

и понеже не й е за сефте,  

чека осребри с дупе! 

 

ОПТИМИЗЪМ 

Имам шанс в живота! 

И то голям! 

Голям малшанс  

да се измъкна  

от заобикалящия ме прованс!... 

 

СЪСПЕНС 

Нос страх – уста трилър! 

Убийствена жена, направо – килър!... 

 

ТЪЙ РЕЧЕ ШЕФ МАНЧЕВ 

Избирателите обикновено са лица,  

объркани като бъркани яйца! 

 

РЕДАКТОРСКО НАБЛЮДЕНИЕ 

Падащата ерекция  

на мъжкото желание е корекция! 

 

МЪЖКИ ВРЕМЕНА 

Дами, ако искате да се почувствате истински жени,  

мебелите вкъщи преместете сами! 



О, ДА! 

Писна ми от буря в чаша вода! 

При тая сельодка  

копнея за буря в чаша водка! 

 

ПРАЗНИЧНИ ВЪРХОВЕ 

След цяла нощ празничен дух  

настъпва връх  

на празничния дъх! 

 

ЧИСТ МРЪСНИК 

Дами, с чисто съзнание  

ви правя признание,  

че съм с мръсно подсъзнание! 

 

ДЯВОЛСКА РАБОТА 

Без изкушение  

няма спасение! 

 

ВОАЙОРСКА АРИТМЕТИКА 

Кокетка + кушетка 

= изкусителна гледка! 

 

ОТНОСНО ЖАНРА 

Филмът в Гърция е еротичен,  

а в Италия – купидонски! 

И това е логично,  



погледнато митологично! 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Електорат, прескочил поредния трап,  

бе планиран за рязане на скрап! 

 

ОТКРОВЕНИЕТО НА ЛЮДОЕДА 

Не ми е чуждо нищо човешко! 

Затова ми е толкова тежко!... 

 

ХИТРИНКА 

Изгрее ли слънцето минавам на лунна диета! 

И така от многая лета!... 

 

„ДА” НА ГРЕХА, „НЕ” НА ГРЕШКИТЕ 

В любовната игра  

я привлича греха! 

Затова сваля дрешки  

и не толерира грешки!... 

 

ЗАЩИТНА СТРАТЕГИЯ 

Изнася академична сказка  

винаги с каска,  

за да се пази от аргументите  

на опонентите. 

 

 



ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ 

Буден гражданин похапна спанак  

и в юнашки сън потъна пак! 

 

НА ТОПА НА УСТАТА 

Топ модел търси топчия,  

който с мъжка сила  

да й запали фитила! 

 

РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

На теория политик е крупен,  

а на практика е купен! 

 

ХОРМОНИ 

Петел заменя кон за кокошка! 

Стане ли заменката, няма прошка!... 

 

ИМА ТАКАВА ДЪРЖАВА 

Бедни си купуват Bugatti! 

Егати!!! 

 

МУЗИКАЛНОСТ 

Тя хвана долното „ми”  

и то така здраво,  

че аз хванах горно „до”  

и получих овации „Браво”! 

 



ВРЪЗКИ, БЕЛЕЗНИЦИ И … 

Млада и дръзка  

търси връзка  

с мъж връзкар,  

за да я направи суперстар! 

Ако връзкарят й се върже,  

тя фантазията му ще развърже  

като включи във играта  

(и това зависи от парáта)  

свински опашки и белезници,  

горещи бедра и палави цици! 

 

ГРИЖОВНОСТ  

Довери ми политик  

– стар мой авер –  

че редовно праща еколозите  

за зелен хайвер! 

 

ТИЙНЕЙДЖЪРСКА НАГЛАСА 

Купих си няколко къщи! 

Сега, ако настроението ми се намръщи,  

спокойно мога да бягам от вкъщи!... 

 

ПОЗНАНИЕТО Е НЕМИСЛИМО БЕЗ СРАВНЕНИЕ С ПОЗНАТОТО 

Овца, загледала се в хоризонта 

ми прилича на електорат  

– казвам го с помисли чисти –  



загледал се в избирателните листи! 

 

ЗАСЕЧКИ 

Неговата пушка  

е собствената му „чушка”! 

Но топне ли „чушлето”  

не гръмва пушлето!... 

 

НА ПРОСТОРА ШУМ СЕ ВДИГА 

Патриот е, рецитира „Опълченците на Шипка”  

след всяка сложена от него щипка! 

 

НЕОБХОДИМО И ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ 

Ако шампион се разлигави,  

това безспорно стига  

да се получи Шампионска лига! 

 

ХРАНА ЗА РАЗМИСЪЛ 

Страна, в която  

снегът вали на парцали,  

хората мигат на парцали  

и си налягат парцалите,  

от която и да го погледнеш страна  

си е една много парцалива страна. 
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