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Политик
С пълен стомах,
а иска още и още.

Когато достигна 
до върха на пирамидата,
забрави за тия, 
които го повдигаха.

Душа имаш като храм.
Влязох да се помоля,
но там бе пълно с поклонници.
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Гости сме на този свят.
Един след друг
каляската отнася.

С рима и студена бира
комплексите си избива.

Гардеробите нарича дрешници,
а поетите за него – грешници.

Чужди мисли влага в свои.
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От реброто на Адам, 
Бог създал жената.
Затова сега 
всичко ребром заявява.

Литър след литър 
изпит алкохол
и гаргата за славей взема.
Как да вдигне крак 
да го подковат,
като е с букаи.

Критиката зле понесе
и от епиграма 
обрисува ги във фейлетон.
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От редакция в редакция
преодоля бягане с препятствия. 

Първата брачна нощ
е с примирие – 
не се пролива кръв.

На години – свежа,
заслужава поста да заеме.

Дойдоха на гости по празник,
тръгнаха си пред пости.
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От общинското буре
раздал е меда.
Сега го жилят оси.

Гласувал, а не знае за какво.
Сега е с ограничена свобода.

Станали сме канибали – 
един друг се ядем.

Цените литнали високо,
а пенсиите – снишени доземи.
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Любов от пръв поглед
между двама слепи.

Първата любов ръжда не хваща,
щом е защитена от корозийното
действие на годините.

Къде е справедливостта? 
Едни – на почивка в Анталия,
други – с мотика на нивата.
Едни духат супата,
а други – гореща скара.
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И мечтите имат край – 
тяхното сбъдване.

Калта, която ринеш със злоба 
и хвърляш върху гърба си,
не мисли, че притежава 
лечителска сила.

Решил е живота си да промени
и от първи януари
нов календар закачи.
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Издигнеш ли се до небосвода,
ще се увериш колко много
спътници имаш.

Трудно е началото, 
но краят е още по-труден.

От глупостта 
раната е най-голяма.

Не ставай стръв, 
че някой ще те лапне.
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Паянтово живота си реди,
а мечтае за небостъргач.

Кривите възприятия
не изправят линията.

В живота – гол,
в смъртта – облечен.
Къде е справедливостта?

Търси равноправие, 
а гледа през крив макарон.
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Кусурите на другите вижда,
а своите от носа си не вижда.

Шапка има 
и за невидим се мисли, 
а в камъни се препъва.

Когато със знания и умения 
пробиваш,
завистта ще те следва по петите.

Първо прогледай, 
после си отваряй устата.
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Изпуснеш ли езика зад зъбите,
може да си изгубиш
спокойствието и свободата.

Животът има цена,
 но с лихви плащаме 
за изгубеното време.

На събранието отново преизбран,
пак ще следват реверанси.

Мътната вода не е виновна.
Поела е мътилките на другите.
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За едни си прав, за други – не.
Всеки според вижданията си.

Докато кръста 
не го прояде дървоядът,
истината все ще бъде разпъвана.

Светлина раздавай, но на зрящи.

Животът е като стомна с вода – 
все някога свършва.
Внимавай с разливането!
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Бабите нека добруват,
децата докато отраснат.
А после по пътя си нека вървят.

И на лисицата опашката 
е красива.

Лъжата поражда след себе си 
недоверие.

Как да стигнеш, 
когато не си тръгнал?
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Истина –
едни врати отваря, 
други затваря.

На екрана – парламента.
Хранят ни отново без пари, 
с надежда.

Шлифована любов
ще заблести ли в диамант?

Не съм вечност. 
Може дърво да съм, 
но с мене ще стопляш дните си.
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Не е като другите, 
но други го нарочиха.
Различен трудно се оцелява.

Добродетелта не е порок.
Стори добро, 
ще ти подложат крак.

Единодушие 
на парламентарно гласуване.
Залата спи.

С гега се стадо завръща,
но денят не се връща.
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Управленческата вихрушка
вместо закони да кове,
стана крадушка и 
народа клатушка.

Боже, ти който създаде 
човека за слава,
защо все на златния телец 
се кланя,
а не цени живота, 
по-скъп и от злато?

На широката му душа
скроиха тясна риза.
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Издигнаха го, а после му търсят
слабото място, за да го свалят.

Сложи точка на всичко
и се озова в Нищото.

Без посока най-трудно се върви.

Чрез децата си постигна 
амбициите си.

Правият път през грешни очи
все си е крив.
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С хиляди мъки достигна до 
нищо да не прави.

И залежалите стоки са имали
своя цена.

Политиците с празни приказки
джобовете си пълнят.

За затворени очи – 
отворени обятия.
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Дръж здраво секирата, 
за да не ти видят петите.

В очакване на светло бъдеще
след излъскано минало.

Вятърничавост, скрита зад
държавен пост.

Не го чули, но му взели идеята.
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Безобиден охлюв 
хлъзгава пътека оставя.
Бързащият да внимава.

Раздвоението на личността
не прави човека по-умен.

Свой човек. От място на място
обиколи цялата фирма.

Понякога и враговете 
стават приятели.
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Помогни и ще научиш 
кои са ти завистниците.

Не казвай неправди, за да не би 
после сам да им повярваш.

Чашата на търпението прелива,
а той долива още.

С мастило се пишат похвали 
и клевети.



26

С годините изминалият живот 
ти се струва все по-кратък.

Отключи сърцето си
за пълно портмоне.

Мъжът се хвали 
с женски завоевания, 
а жената – 
с отхвърлени предложения.

Морето му бе спасение
от женските окови на сушата.
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За камък се смята, 
а на дърво чука.

Постигна своето – 
ожени се за нея,
сега търси изход.

По правописните грешки 
разбраха кой е доносникът.

С подадена грешна информация 
си преобърна стола.
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За човек се смята, 
а по маймунски
си върши работата.

И при лилипутите голяма идея
можеш да откриеш.

Гузна съвест и камък 
пред колелото на каруцата слага.

От тупане по рамо 
изпадна от високия пост.
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Ако си знаеше цената, 
не би навлязъл в преразход.

Крива дума на кривак става – 
все някой се закача.

Подложиха му крак, 
а той го захапа до кокъла.

Даде обещание за бъдещето, 
а то беше минало.
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Не мести камъка, че друг 
ще ти заеме мястото.

От другиму свършена работа – 
най-добрата.

“При масата или до масата”, 
не пита гладният.

Добрата лъжа при склероза 
не е за казване – 
да не си сам повярва.
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От другарско потупване 
стигна до ортопедията.

Ласкаеха го, ласкаеха го – 
подхлъзна се от самозабрава.

Заложиха на оратор 
да им отнема гласовете.

Пазвата напълнена, 
главата изпразнена.
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Разумният мълчи, оставяйки 
глупакът да говори.

По “високите” етажи 
и там “смет” има.

На чуждо нещастие 
недей се радва, 
че огънят помита всичко.

Високопоставен ниско свален.
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Уж все напред вървим, 
а то било рачешката.

Духовно извисяване 
над гладна нация.

На празен стомах 
клизма искат управниците.

От Марс ли е кацнал 
или от Луната, 
но все по земята пълзи.
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Въздух под налягане е, 
а тежест си придава.

Главата му олеся 
не само на косми, 
но и на мисли.

По бръснача на времето 
кариера искал да прави 
с боси крака и празна глава.

Народа Господ послуша, 
с по една риза само остана.
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Ризата му кирлива, а всичко 
било му по вода.

С лакти се бори, но колене охлузи.

И от безпартийни става 
добра партия... Я за карти, 
или за живота.

Марс е далече, а марсианци 
много на земята.
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Не е нестинарка, а по въглени 
сърдечни играе.

Сочат ми бъдещето, а аз искам 
в настоящето да живея.

Водя монолог със себе си – 
вътрешният ми глас мълчи.

В края на дните му го оцениха – 
пропуснали урока.
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От селището не излиза, 
но мисълта му все на Луната.

Щом в пенсия излизаш, 
песента ти е изпята – не чакай.

За всекиго място има... и в 
пустинята.

От бездушие – пустиня в душите.
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Сърцето ти – боксониера.
Няма място за друг.

Мъждука фитилът му, но нали 
за светило се смята.

На килограм богат, на ум – беден.

Последната си риза бих дал, 
но как, като викат “Дай още!”.
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Избори идват – 
кого пак да избирам, 
като освен на себе си и 
на комшията,
на друг не разчитам.

Витрини, отрупани в стоки – 
живот в девалвация.

Обещания, лозунги!
За селяка зрелище, 
а след изборите – 
на земята само чакат.
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Ако мислиш за стари години, 
скътай третата си риза, 
за да не ти отнемат и двете.

Един живот ли е, 
като е все втора употреба.

Яде като за последно, 
а работата оставя за утре.

Съвет му даваш, а той 
на n-та степен ти го връща.
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Не бъди състрадателен – 
от слабостта ти се възползват.

Некадърник, но високо 
се възнася.

Мястото си знаеш, но друг
 на него седнал.

Как гласа си да дам, 
като утре ще ми е нужен
да викам срещу тях!
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В кризата колана затегнах – 
вместо две рокли, 
купувам си една, 
а той дупките отпуснал – 
кара на корем, 
кризата да не го засегне.

Дали парламентът се цели 
народът да не оцелее?

Народът изкука – 
сам въжето си слага на шия.
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Ах тези депутати! 
При д-р Емилова слабеят, 
а електоратът от глад 
въже си слага.

Преход!
Кога ще видим светлина, 
като слънцето все ни скриват?!

Стана вече клошар – 
в контейнерите рови. 
Като няма прасета, 
ябълките нека изрови.
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В задния двор на Европа 
из контейнерите домакинство 
сбира.

Петелът вече с песен не буди – 
отдавна към града пое.

Млякото не било полезно. 
А сучат от държавната гръд 
големци и депутати 
с четирикрилен гръб.
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Безредие и хаос. Стачна вълна. 
Дали помни всеки 
за какво е излязъл?

На конкурс за красота яви се 
с дългите бедра, но не знае, 
че ум е нужен в празната глава.

С богат духовен мир – 
сам си е кумир.

Немили-недраги по света – 
кой където свари.
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НЕ Е ХРИСТОС

От неудобни въпроси 
все бос ходи.

Казал голата истина 
и последната риза му взеха.

Като хамелеон партиите сменя.

Как да оставя надеждата, 
като е забита в петата ми?
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В борбата поемат смелите...
и твърдоглавците.

На скършен врат 
погледът не стига далече.

Целият е мисъл-конфекция.

Вкорени ли се злото, 
очаквай плода му.

Бил въздух под налягане. 
И се издигна високо.
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На думи богат, на дела – беден.

Не се плаши от нестинарството 
в политиката.

Вятърът на промяната 
ни издуха от коловоза.

Гъски, но с връзки.

Цените скачат – народът оредява.
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Плитък на ум, а с големи мечти – 
няма шапка по мярка.

Прошката е изкупление на 
греховете.

Държи се като магаре, 
а конско ще му чете.

Прескочил мравката, 
гътнал човека.
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За пост висок се моли,
навел глава до земята.

„Опознай Родината,
за да я обикнеш...“, 
а себе си как да опознае?

Като шамандура 
над празни обещания.

Не знания са важни, 
а връзките – етажни с властта.
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На чужда валута се кланя, 
загърбил българския лъв.

За Европа поел, но без пот 
гладно се живее.

Творецът с широка е душа,
но джобът му все празен.

Камъне и дърве се пропукаха 
от народен рев, 
само парламентът –
с противоземетръсни основи.



52

Стачки за промени,
но в парламента – бездушие.
С празни стомаси 
народът си остана.

На гости вече не ходим – 
джобът празен.
Само по погребения – 
срещи с роднина.

Народ факир сме.
Компромати отвсякъде вадим.
Разбита врата – килерът 
на държавата празен остана.
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Всяко начало има и край. 
Зависи къде точката е сложена.

За бога, братя, не линчувайте!
В парламента все праведни са,
но и глухи. Гласа си недочуват.

Кой на отечеството ни
ръка подаде и го окраде?

Знамение сме или знаме ние сме?
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Велик и наперен, но само 
в собствените си очи.

Дълго, дълго за работа 
се подготвя,
че не му остана време 
да я започне.

Как да узная чувствата ти, 
като не си ми дал пропуск за 
душата?

Под удари на сърдечни чувства 
изпадна в нокаут.
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Заизкачва се 
по гърба на бедните.

Красивите птици и тях ги скубят.

Наперен, важен, 
но и него кокошка го е снесла.

На стръв съм за шаран.

Лапнишараните почиват 
след запой.
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Великите хора имат 
своята епоха,
а ненамерилите себе си – 
пропиляно време.

Повтаря ли често, 
че казва истината, 
не му вярвай!

Слабият духом използва 
клюката като оръжие.

Заработи по ноти – 
те му свирят, той играе.
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ОБЯВИ

Идеи всякакви пресътворявам 
в стих.

Търся душа – лековерна, 
без грехове.

Пришивам крила на мечтатели.

Търси се мъж – може и прост, 
на висок пост.
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Жена с форми търси мъж 
с пълна сметка.

Заменям богатство и старост 
за луда младост.

Предлагам ползвана 
брачна халка.

Обреди всякакви – траурни 
и сватбени, може и кръщене.
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Засили се към гората,
препъна се в дънер.

Мислеха го за бик,
а той се оказа скопен овен.

Всеки ключ си има дубликат,
само сърдечният е един.
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МЯРКА
Право казал, криво го измерили.

По каналния ред 
до обходното място 
само стигнал.

Ръка протегна – остана без ръкав.

Вятър работа е вятърът на 
промяната. 
От къде на къде духа?
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БОГАТСТВО

Всяка партия народа краде
и все нещо за следващите остава.

Финикийски знаци 
врати всякакви отварят.
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ХАМЕЛЕОНИ

Поделиха си цветовете на дъгата
и партии оглавиха 
„народни“ демократи.
Вместо мисли за електората –
главите-касички празни.

С премрежен поглед и устни 
като задните ѝ части:
от коляно – по гръб,
завиден пост стигна.
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Кой казва, че животът е 
чиста монета,
нагазил в тресавището 
на своите мисли?

След прегледа  
при очен лекар

Ах, срам! Оказа се, 
че съм късоглед. 
Комшийката напета 
била жена на години,
а ухажвания и комплименти 
сипех с мечти подплатени!
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ЛЮБОВ

Как на Венера да устоя?!
Влюбих се страстно.
С нежни пръсти цял ден
по клавишите чука.

Ако съм монитор,
дали така мило 
ще ме гледа?
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ОСЪВРЕМЕНЕНА 
ПРИКАЗКА 

Дядо ряпа взе да вади.
Гледа, вика, но помощ не идва –
бабата на шопинг,
внучката в чужбина,
Шаро подир селската кучка,
котката на прага дреме,
мишката в мазето.
Тая демокрация
докъде ще ни докара?
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УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ
Пред бурето с вино:
– Ето ти, синко, земята –
паралели и меридиани,
а вътре в сърцевината –
елексира на щастието.
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