
Избрани туитове на @bozhobg – том II 

Извадих, категоризирах и филтрирах част от туитовете си. Предполагам, че са поне малко 

интересни или забавни. Не съм включил чужди съобщения, които съм ретуитвал – само моите 

глупости са. Понякога пиша и на английски – тези туитове са в долната част на всяка секция. 

Коригирани са техническите грешки, но оригиналното съкращаване на думи е запазено (кво, 

някви, щото, и т.н.) 

Приятно четене! 
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Опити за шеги 
Понякога и на мен ми се получават шегите. 

 

След децата-индиго идват децата-ксерокс 

Предложение за slogan на "Парти център 4-ти км" - "Луда работа!" 

Как Дарт Вейдър си прави лазерна епилация? 

Колко служители на Мтел са необходими да завият крушка? Съжаляваме, в момента това не е 

възможно поради проблем в системата. 

Тоя "Неизвестен Извършител" е някъв голям рецидивист. 

Защо избирателните секции са в училища? Щото така и не се научихме. 

"Урна, урна" викаха избирателите и не подозираха, че това е касичка с тумор на хипофизата 

Софийското Сити е Sin City 

Следващият път като ме питат на летището "Did you pack your bag?" ще им кажа "No, I gave it to 

my friend Ahmed to pack it" 

От 20 години съм техно DJ и нищо нищо нищо нищо нищо ми няма няма няма няма 

Siri, пусни нещо за душата 

Тия хора със жълти дъждобрани са като Ку-клукс-клан с туберкулоза. 

Толкова си тъп, че поръчваш такси и го оставяш да чака пред заведението, защото си мислиш, 

че така се оставя бакшиш на сервитьорката. 

"Д**а и глобалното затопляне", казала ледената кралица. 

"Ако не ти беше паднала батерията на gps-а нямаше да трябва да правим простотии с тия 

камъчета и трохи", казала Гретел на Хензел. 

При въоръжен грабеж в чалготека няма нужда да викате "горе ръцете" 

Я камилата, я принц Чарлз 

  



Mainstream 
Коментари свързани с ежедневието и обикновените неща . 

 

Клубът, в който можеш да слушаш любимата си музика, алкохолът е евтин и не трябва да се 

прибираш с такси - клуб "вкъщи". 

Явно най-висшето достижение за един човек е 'да се разцепи' 

"Като дадат бонусите" стана заместител на "когато цъфнат налъмите". 

Образователната система все още не се е сринала дотолкова, че учениците да не могат да 

броят до 12. 

Мутрите са българските VC-та 

"Той наш човек ли е?" .. "Да" .. "Ама много наш ли е?" 

Ха, Лужков вече не е кмет на Москва. Сега остава и Фъргюсън да напусне Юнайтед. 

Мерцедес, как може да кръстите модел на лепило -- C200 

След 20 години държавната лотария ще определя не носителите на "парични и предметни 

награди", а кой с кого ще спи дадена вечер 

Човек без връзки е като дърво без корен #бгдействителност 

Въпросът "във фирма ли работиш?" е гениален. А в какво друго да работя? В престъпна група. И 

те даже се водят фирми. 

Предлагам Батак за столица - името описва идеално ситуацията в държавата в последните 70 

години 

При повечето балкански изпълнители (поп-фолк) е удобно, че имат само една версия на 

песните. И на live да попаднеш, пак е тя. 

България е правова държава, но само някои имат правото да са прави. 

БНТ: "Организирани действия на анархистите". Анархизмът не е това, което беше 

София е голяма и простотия дебне отвсякъде 

Всички козметични и почистващи препарати са с лабораторно доказано качество. Само че в 

лаборатория на производителя. 

Ние, българските туитърджии, се гордеем, че произвеждаме шегите на рейтинговите 

телевизионни предавания. 

Ferrari FF - новото Ферари, съвместна разработка с Фантастико. 



Ако си лекар, и след като спасиш стотици, направиш грешка, те изяждат. Ако си мениджър-

кретен на банка/мобилен оператор и се осереш тотално - бонуси. 

Днес в блога ми има 4 посещения след търсене на "Теория за унищожаването на България". А 

нямам нищо общо с тая теория :) 

Ако още някой напише "силиконовата долина" ше го пратя при Митко пайнера в 

Димитровград. На 1-вия светофар - вдясно. 

Англичаните викат на СОфия "СофИя". В тая връзка аз ще казвам "ЛондОн". 

As s1m gort 4e s1m balgarin. 

"Красотата е симетрия" казал Д-р Енчев и отстранил единствената си половина от мозъка. 

"С 2 висши и 2 западни езика, а работи чистач"-този символ на прехода кво показваше? Че 

няма работа за вишисти,или че висшето ни не струва? 

Дали може да се докаже научно, че всички възможни шеги и вицове свързани с броенето от 1 

до 12 вече са измислени? Че да не се напъваме... 

„Бездомен българин уби британка в китайски супермаркет в испански мол“ ... и накрая пи 

българска бира? 

Светофарите с крачещи човечета са скрита реклама на Майкъл Джексън 

Странно, че точно преди гей парада се заговори за забраняване на левите завои в София 

Бий MBA-а докато е малък, щото като порасне става инвестиционен банкер. 

В социалистическите филми е имало задължителни сцени за партията; в американските има 

задължителна сцена с главните герои в леглото 

Има ли AdBlock Plus за телевизора? 

"Аз за какво ви гледам рекламите?" е новото "Аз за какво ви плащам?" 

"Бензинът ми идва скъп" != "Бензинът е скъп" 

Има извънземни. Те са навсякъде сред нас. Столетия наред. В магазина, на работното място, на 

пътя. Идват от планетата Некадърия. 

Англичаните имат навик да казват "I hope you're well". Звучи ми все едно предната вечер са ти 

пратили мутри и сега злорадстват. 

Всеки луд със сайта си 

Плюс на google maps е, че не ги вее вятърът като вървиш. 

Антоним на 'тръгвам'? 'Скъсвам' 

Какво прави софтуерът за събиране на кредити? Звъни по вратите и бие шамари. 



"Идвам като бърз влак" вече не значи "движа се бързо", а "ще закъснея" 

Защо по обявите за апартаменти под наем хората си снимат по три пъти тоалетните казанчета... 

1-во правило на Maxi Mix: рибките свършват първи. 

Седнали чудовището на Франкенщайн и Пинокио на една маса и запяли "Не сме безгрешни, но 

сме истинскиии" 

Вижте кво става като хората вярват на рекламите за 72-часови дезодоранти - смрад... 

"Красотата е симетрия" казал Франкенщайн и потрил ръце. 

Оо, вкарали са финансовата криза в хороскопите. Следва: Марс знае за лошия ви кредит! 

Що няма фестивал 'Срце бургаско', с легенди като Цеца, Драгана и Бобан Здравкович, с 

подгряване от Пайнер? Щот няма толкова маси и салфетки? 

Циганин - това не е произход, а състояние на духа. 

Оф, пак някой ще говори в НДК за успеха. Останаха ли още неуспели българи? 

Календарът най-безочливо твърди, че е още вторник. 

ДА НАПРАВИМ ФЕЙСБУК ГРУПА, В КОЯТО НЕ СЕ ПИШЕ САМО С ВКЛЮЧЕН CAPS LOCK 

Най'ш к'во, аре само да не ми цитираш Ъпсурт. 

Учени от университета Х правят "открития" от кво се напълнява, от кво се понижава тонуса и 

други глупости, а още не знаят за мускулната треска 

Още ли не се е намерил някой български разбирач да каже"тия мошеници Уикипедия само ви 

събират парите. Съветската ми енциклопедия е по-добра" 

Още малко реклами и понятията "котлен камък" и "зъбен камък" ще ми се слеят... 

Съвременна серенада: да спреш голфа под терасата и да надуеш радио "Вероника" (по идея на 

@batemisho) 

Плюсът на хартиените вестници е, че не им пада батерията 

Всяка есен ми идва да напиша пролижение за телефони, където да се crowdsource-ват местата 

на 'плюещите плочки', и като вървиш то да пищи. 

След като завършиш училище, Драган Цанков, Скобелев, Гурко, Патриарх Евтимий, 

Ал.Стамболийски и др. бавно се превръщат от хора в булеварди. 

МакДоналдс дали са патентовали смрадта, която се носи от "закусвалните" им? 

Фермерите са многофункционални хора - едновременно търсят жена, блокират пътища и 

издават еротични календари. 



Поп-фолкът е "чалгарски кон" (нещо като троянски кон, ама вкарва чалгарството, като начин на 

живот, облечено в музика) 

Какво пеят скиорите като се напият? "Ска-ска-скасе" 

Катаджията долу току-що даде пари на бабата, която проси в района. Редно е, все пак са 

колеги. 

Днес било световен ден на тоалетната. Сигурен съм, че сте го отбелязали 

В Париж, на boul. Clichy има само секс-магазини. Тва е почти като в София - на ул.Цар Симеон 

има само магазини за авточасти. 

Не страдам от предразсъдъци. Доста са ми полезни. 

Стига с тия песни за любов. Дайте нещо за душата. 

Почукването на вратата на тоалетната е призив за комуникация в неподходящ момент 

Ние приемаме вашето мнение, и го уважаваме, и ни боли фара за него. 

Поли Генова като се напие, започва да брои през едно. 

Уж ретро парти, пък няма хисарския поп 

Guerrilla marketing: само 20 запалени коли, а вече цяла София иска да си направи каско. 

Изразът "той е земен човек" може би имал смисъл след 200 години като заживеем с 

извънземни, ама сега винаги ми звучи тъпо... 

Да ти дам телефона на арменския поп - мноо точен човек, веднага ще ти свърши работа. 

Как се разбира дали на човек много му се спи? Показваш му "две", и ако не го види... 

  



Geeky 
Geeks and nerds. They’ll understand. 

 

Развил съм остра форма на силаботонизъм 

Циганите са като e^x 

монета = двоично зарче 

"Дай да ти мина нивото" е най-омразната реплика за младия геймър. 

Честита новата 0x7DB 

Дочут разговор на улицата: "Трима диаметрално-противоположни хора". Начертайте ми го как 

става това :) 

"чудесен петстъпен хорей" е ... тристъпен амфибрахий 

Дали на някой таксиджия са му казвали "Ако карате достатъчно бързо ще можем да пътуваме 

назад във времето и да хвана влака, който изпуснах" 

Нека бъдем просто 220 и 284 

Южна Корея е на 1-вите места по численост на армията. По-голямата част най-вероятно са 

марини и файърбати. 

Спасете хиляди водещи и презентатори от мъки - кажете им, че www не е задължително. 

Паста и антипаста се анихилират 

Моят коментар под annual performance review-то ми: "With job satisfied I am. With us the force 

strong is" 

I'm not single - I'm standalone 

  



IT 
Работя в IT индустрията, очевидно... 

 

Оби Уан към QA-ите: "това не са бъговете, които търсите" 

Къмитнал бръмбар в трънка 

Дивелъпъри: джуниър, мидъл, синиър, баш-синиър. 

Кога в България ще се научат, че ако електронно-подписан документ се разпечата, той губи 

стойността си. 

Зелено, зелено ... всичките unit-test-ове са ми в зелено. 

Когато няма документация човек се научава да гледа на боб, леща и runtime exception-и 

Борбата е неравна - десетки програмисти са сътворили ужаса, с който трябва сега сам да се 

боря. 

15 какво - ябълки, круши, пиксели? 

jar-овете, jar-овете, jar-овете, вей 

Описание на linux-команда:"less" is an improved version of the command “more”-and it is 

definitely true that “less is more” in this instance 

Играем на война с картите за planning poker #agile 

Planning poker: плащам твоите два часа, и слагам още два часа. 

VMWare ме "зарадваха" с новината, че мога да посетя курсове по spring в Бангалор - "in your 

backyard" 

Трябва да стана консултант. Не ми се работи, ама ми се дава акъл. 

(java dev only) Сега осъзнах, че "POJO" и "Божо" имат почти еднакъв фонетичен състав. 

От десет години работя като SEO, и нищо ми няма, добре съм, нямам професионални 

изкривявания 

От десет години работя като Java програмист, и нищо ми няма; 

Трябва да направят филми по RFC-тата, за по-лесно възприемане. Много трудно се четат. 

Софтуерен project manager без технически познания е като ръководител строеж, който не знае 

какво е тухла и носеща стена 

Админът: "Ако имате performance проблеми - знам за тях" 

Всички са много agile докато не дойде крания срок и не кажат "аа, не можем да преместим 

крайния срок". А сега си прочетете пак agile книжките 



Линуксаджиите да ме заклеймяват, ама си пуснах WinSCP през Wine. 

Коя е любимата група на Python програмистите? Django зе. 

допи(с)вам и тръгвам 

Дебъгвам и не вярвам на очите си! 

Из обява:"Practical application of the Design Pattern".Кво,на интервюто питат: Кой е 

патърна...Factory...Не позна-singleton! ref:Gang of One 

Има ли фирма, която не предлага top salaries и great working environment? 

Слизам до магазина с .NET тениска. Дано не ме видят много хора. 

Пазете се, commit-вам. 

Кое е най-лошото, което може да се случи на кастинг? ClassCastException 

След края на проекта, всички творили боза в кода - на екскурзия в Радомир, да се поклонят на 

паметника. 

При достатъчно време и клавиатури, 30 аржентинци и 10 англичани може и да напишат 

творбите на Шекспир, но качествен код - надали 

Firefox и Adobe Reader са еманация на memory leak-a 

На български "хром" значи "куц". Да внимавате какъв браузър ползвате :) 

Ако не можеш по HTTP да си купиш хляб в магазина, никакъв програмист не си. 

Бакшишът сутринта 20 мин. ми обяснява колко е тъпа жена му. Била завършила информатика. 

Не се гаси туй, що не гасне...освен с kill -9 

Студено ми е. Отивам при сървърите да се стопля. 

Не забивай когато...деплойвам релийз. Не забиивай, админът го няма. Уморен той 

безсънно...над сървъра бди...даже меен, даже мен да ме няма. 

Вторият дотком балон още не се е спукал само защото в момента има много повече интернет 

потребители, които да го надуват. 

Глобализация: да ме интересува законодателна промяна в САЩ. #SOPA 

Обикновен човек:"Колко яко, че научих как да ползвам тази сложна функционалност" ИТ човек: 

"тоя идиот, дет го е писал, не е чувал за usability" 

"Който чупи - купи". А откъде да купя build? 

Прост пример за буфериране: винаги да си държиш едно руло тоалетна хартия в кенефа освен 

това, което се ползва момента. 



Programmer: I like my women like I like my bugs: nonexistent 

divide & debug 

"Not be based on any dictionary word, in any language" -- we have a great requirement for 

password-strength! 

What a programming language it is that calls its standard library "std" 

?: is called the "Elvis operator" (looks like Evlis' hairstyle) 

I just coined a portmanteau - "meeture" (meeting + torture) 

I was amazed there are people in complete denial of Dependency injection and ORM. But then I 

thought of the Amish. 

That horrid feeling of having uncommitted code for more than 2 days. 

No face, no name, no IP address 

Bloch advises "If in doubt leave it out". Most software architects follow "if in doubt add as much 

complexity as you can comprehend" 

"your favourite search engine" as en euphemism for "Google" 

I have a revolutionary idea - generator of corporate documents. They don't make sense anyway. 

Treat your health like your codebase - fix any issue the moment it appears 

Our disaster recovery plan: "Oh, shit..." 

What's your position? Senior bullshitter. 

  



Puns (игри на думи) 
Заигравки с думи и изрази 

Животът има своите възходи, падежи и наклонения. 

Когато става дума за БДЖ, "запален пътник" е двусмислие 

В тоалетната съм с крушка Osran 

Клайстерс би На Ли, нали? 

Етикетът изисква младоженецът да е с костюм. Етикетът също така изисква костюмът да се 

пере на 40 градуса. 

"Днес със чуден марж пристига векът на любовта" ... си пеели сводниците 

Друсан кебап = high kebap 

К'во очаквате от държавен сайт, който се казва "суутиен" (brra.bg) 

коз, коз и три амфета метър 

Ж, М - жентълмени и мадами. 

Всички хора имат комплекси. Някои по-богати хора имат даже жилищни комплекси. 

Щели сме да спечелим пасове за конференцията...аз пък очаквах центрирания..или поне някой 

да каже спатия. 

11 кебапчета с гарнитура...национална гарнитура. 

Датирах я за две седмици (I dated her for two weeks) 

doğuşите в лайна (фирма "Доуш" - изпълнител на проекта за софийското метро) 

Обмислям да направя нещо много необмислено. 

Не, действието в "Клетниците" не се развива в клозета. 

Като малак имах енциклопедия, в която статията за Петър Стоянов се казваше "Пред риска на 

времето" ... "Предриска навремето" 

'Имам сериозен приятел' ... 'Е, моят пък е доста забавен' 

Не пивоварна. Пивософия. 

Райската ябълка е адски вкусен плод. 

Last resort = последният курорт. 

Смърфовете на blu-ray.. на кво друго 

България Ер-малък 



Започнаха Коледните МОЛебени 

Дано издирването на подпалвача не се превърне в лов на вещици. (Че не се знае какво ще 

ползват за клади) 

Откривам "гореща" линия за собственици на изгорели коли. 

Remember, remember the cars in December, the gasoline, diesel and smoke. 

Като си ксенофоб, кви са тия ксенони на голфа?? 

Грипът е гуру на viral маркетинга 

мбалсм ти и съкращенията 

Huston, do you copy? Huston, do you paste? 

Strange or not, English is lingua Franca.  



Общество 
Коментирам обществото и неговите действия. Често критично. 

 

Много "кореняци-софиянци" има, които паркират в/у пешеходната пътека, хвърлят си фаса на 

земята и псуват, че София се е напълнила със селяни 

"Think globally, act locally" в България е "Think locally, don't act" 

Майка си гаси цигарата в стената и в същия момент казва на детето си да не се обляга на 

стената, щото е мръсна. 

Наблюдение: Тези, които могат да емигрират без да им е гадно в чужбина, могат да се оправят 

прилично и тук. 

Очевидно много хора нямат навика да пускат водата след употреба на обществени тоалетни. А 

може би и на домашните? 

Съвременните комунисти трябва да отидат на екскурзия в Северна Корея. 

Защо не вървят нещата в тая държава? Ами примерът е на 5 метра от мен - 3-ма технически 

неграмотни хора обсъждат проект по електронното правителство 

Към ЦГМ: сложете табели "Препоръчваме къпане преди използване на обществен транспорт" 

Ефектът на тълпата: 15 човека пресичат на червено, щото 2-ма тръгнаха 

Англия: население: 51м, полицаи: 133k; Германия: население 82м, полицаи: 40k; България: 

население: 8м, полицаи: 62k. А ефект никакъв. 

Ама разбира се, ковете пирони в 3 след обяд в събота, аз ще спя когато на вас не ви е удобно 

да ковете... олигофрени 

Германия е страна, в която и нормални хора карат нови БМВ-та 

Омбудсманът е новият арменски поп. 

При средно 15.8 цигари на ден и цена на кутията - 5 лева, българинът дава по около 120 лева за 

цигари на месец. И после мрънка, че няма пари 

Много песимистични мисли се раждат когато млади хора си поискат пепелник в помещението 

за непушачи 

Бедните иначе българи се записват в дълги списъци и чакат да дойде iPhone 4  

Протестирам срещу цените на горивата - прибирам се пеша. 

Бакшиш в БГ: аа, нямам да върна. Да не съм аз виновен. Иди да развалиш. Бакшиш в UK: Could 

you please look for some change. Great, thank you. 



из коментар във vesti.bg: "Хора вие не виждате проблема. Проблема е че много 

съутечественици са неграмотни и мързеливи" 

"Зачестяват жалбите на граждани срещу превишени права от контрольорите в градския 

транспорт" a.k.a "карат ме да си плащам билета"? 

"102 хил. души не работят, защото няма кой да им гледа децата". А май "на запад" родителите 

се кооперират в гледането на деца.  

От младото, прогресивно и свободно мислещо поколение очаквам доста повече от "вие сте 

гадни комунисти"... 

"Непреодолими културни различия" е евфемизъм за "хронична тъпота, нетърпяща 

възражение" 

Искаме да има революция, ама да не е на нашата улица. 

През 30-те само най-напредничавите са имали телевизия. Сега само най-напредничавите нямат 

телевизия. 

Предложение към медии и агенции за проучвания: качвате се в трамвая и питате всеки "Кога 

последно се къпахте?" 

Май все още не можем да разберем, че цената не се определя от себестойността на продукта, 

а от това колко човека биха я платили 

Мноо либерално го възприемате тоя либерализъм. 

Съществуват хора, които си хвърлят фаса в писоара. Минута мълчание. 

Магнетичността на двете жълти линии. Повече хора вървят по велоалеите, отколкото извън тях. 

Подкрепям пълната забрана за пушене на закрити места. Мани го рака. Мразя смрадта, с която 

се пропиваш целия. 

Коментар във vbox7: "ебати селянина да си ксоди на село софия се напални сас селяни". 

Очевидно София се е напълнила и с неграмотни.  



Мисли 
Мисли, които смятам, че са смислени и които изразяват отношението ми по редица 

въпроси 

Грешно е да се твърди, че всяко следващо поколение е по-дебилно от предходното. Просто 

има повече неща, от които да личи колко е дебилно. 

Почивка не означава да не правиш нищо. Означава по цял ден да правиш нещата, които искаш. 

Пеенето на плейбек на концерт е все едно в ресторант да ти сервират полуфабрикат. 

Единствената полза да си хейтър е ако можеш да хейтиш себе си. 

Трябва да е "От всекиго според възможностите, всекиму според заслугите" вм. "От всекиго 

според възможностите, всекиму според потребностите" 

Вместо да се оплаквам колко са некадърни другите, що не взема да се възползвам от това 

колко съм кадърен аз? 

Интересно ми е да чета за диктатори, за да знам какво да не правя, като стана такъв :) 

Success in only an intermediate goal 

Life is like chess - you lose if you think only a few moves ahead 

The only right you don't have is to stop progressing. 

Who am I to judge the opinions of the ignorant? 

In the game of life, greedy algorithms aren't efficient 

It's still "survival of the fittest". It's just not about physical survival anymore. 

People prefer a status-quo, unless they can personally benefit from changing it. 

I've always been outside the "bigger picture" that anyone imagined. 

You are a product of your environment. Luckily, the environment is a product of you. 

Reality trains cynicism 

I barely live with my own imperfections, let alone with those of others 

Common sense is no longer common. 

  



Random 
Има неща, които не могат да попаднат в никоя категория. Такава е и същността на twitter 

– на повечето съобщения им липсва контекст. 

 

"Да имаш или да бъдеш" (Ерих Фром) я няма никъде.. е как да имам тогава? Явно ще трябва да 

бъда. 

К'ва кайма го гони Искрен Пецов? 

Съвременен нарцисизъм: да препрочиташ статиите в собствения си блог. 

Само някой психиатър да не реши да ми слага диагноза на база на туитъра ми 

А "Първа инвестиционна банка" .. не е инвестиционна банка :) 

Криминализиране на лепенето на цени от външната страна на кориците на книгите! 

"Затова, най-вероятно, днешното решение на съда ще бъде протестирано." --айде, и тоя глагол 

стана преходен.. 

Никога не съм разбирал защо "изключенията потвърждават правилото" 

Всеки втори бакшиш е с две висши образования. А днес дори ме вози един с научна степен. 

Предимството на немия вентрилок: никой няма да разбере като се побърка и започне да си 

говори сам. 

След еврейския неонацист (заловен днес), следват чернокож член на Ку-клукс-клан и българин-

комунист... oh, wait.. shit. 

Искам "телекс-модем" 

Не можеме да промениме западните окончания 

Трябва пощенските картички да могат да се пращат онлайн и да пристигат физически 

Моята обективност е по-обективна от твоята обективност. 

Харесвам такива заглавия: "Brain Surgery Edges Rocket Science As Most Difficult" 

"Не искам да ..." vs. "Искам да не ..." 

Има толкова много евфемизми, че винаги има опасност да се набучиш на някой. 

Следващи цели за асфалтиране: клиничните пътеки на НЗОК, бягащите пътеки във фитнесите, 

пътят на коприната, млечният път, Камино. 

Я си оправете терминологията.. един път "публичен" значи "държавен", друг път значи "чиито 

акции се търгуват на борсата" 



А от отговора на АПИ става ясно, че пътят Елхово-Бургас се ремонтира от 2009-та. Поради 

"проблеми с финансирането" - 3г. ремонт на 85км. 

Ако трима души станат трамваи по силата на израза "трамвай да стана", как е правилно: "три 

трамвая" или "трима трамваи"? 

Омир Симпсън 

Достоевски е написал "Братя Карамански" разказвайки за живота на Иво Карамански и 

измислен негов брат 

Едип и Фройд действат в комбина 

Айде, allow да ти е! 

"С чисто съдебно бъдеще" 

таймлайната на фейсбук още не са ме застигнали. 

Имам много по-практично разделение на хората от 'етнос', 'религия' и подобни. Аз ги деля на 

тъпи (повечето) и нетъпи. 

Само в България търговия с фалшив алкохол може да е "бяла схема", прикриваща 

разпространение на наркотици 

И когато удари полунощ главите на всички се превърнаха в тикви. 

Има стая за подобрение 

Ако вестниците не спрат да наричат училищата "школа", ще започна да ги наричам "газети". 

Който нож вади, той поръчва музиката. 

К'ва е тая асоциоалност в заведенията - по масите трябва да почнат да слагат бутони "like" и 

"retweet" + speech-to-text установки. 

Коя е единствената кола, която изглежда еднакво преди и след тежка катастрофа: Фиат 

Мултипла 

Ако хората живееха в асансьори, пърденето отдавна щеше да е изчезнало еволюционно 

Прецизна китайска изработка 

Сънувах, че паркирам на място, запазено за НЛО-та, и се притеснявам да не ме вдигне паяк. 

Чессстит празззник на псссихиччното ззздравееее!! 

"Мерси" в смисъл на "Разкарай се, бе" 

Ако на живо бях поне наполовина толкова остроумен, колкото в туитър...щях да съм обикновен 

тъпак :) 

Най-лесно е да си краен. Крайно-ляв, крайно-десен, крайно-тъп. 



Хейтя хейтърите. Мета-хейтър. 

Всъщност доста малко хора са се заслушвали колко е брутален текста на Delilah 

Ходих на медицински прегледи с големия талон на колата. "Докторе, ръчната ми добре ли е?" 

Аре бе, Кришна, Аре бе. 

Бийонсе родила...трийонсе 

Райна КабаГайда. 

Хипотермията затрепери от студ 

Толко си тъп, че като изтеглиш двойка при Къци, казваш ю и ер-малък 

В носа на бурята 

Alcachofa de Laon е новият мужик корен е новият демир бозан. 

Винаги съм следвал мъдростта на Карлсон: "Спокойствие и само спокойствие" 

Орхан Ликра ли, как беше... 

Социализмът отвръща на удара чрез социалните мрежи. 

Мутрите трябва да си направят офиси, в които да приемат хора за пребиване. Да не се 

разкарват." Добър ден, за 11ч.съм" "Заповяайте в стаичката" 

When I find myself in times of trouble, merry Santa comes to me, speaking words of wisdom: let it 

snow, let it snow, let it snow. 

Mcdonalds MacWrap sounds like "ma crap" 

Ashes to ashes, dust to dust, ashes and dust to Europe. (във връзка с изригването на вулкана в Исландия) 

There I wasn't on a July morning... 

Highlife lowlives 

shit happens..and it usually does 

A plan to plan is a fail to fail 

Once dumb, always dumb 

There I was on a July morning looking for...socks 

I am the alpha and the omicron 

Tweet first, ask google later 

"People love quotes. Here's one." --me  



Алкохол 
Алкохол консумирам умерено (и предпочитам вода като основна напитка), но това не пречи 

да „развия“ темата. 

Защо изразът не е "not my pint of beer" (вм. "not my cup of tea")? Защото няма такъв pint :) 

Лятна мерна единица за време? Бира. ("След колко време ще дойдеш? След 3 бири.") 

Пия ракия от бутилка на текила в чаша за мастика. 

250ml сокче - 2.30лв., 500ml бира - 2лв. И как да не пиеш бира? 

Да си говорим на вие? НаздраВи! 

Аз съм българче и мразя в събота да се работи, вместо в кръчмата да лазя, с много терци и 

белоти. 

Случайно или не, "ракия" се римува с "туршия" 

Безплатна бира тече от стената (иначе казано: фирмено събиране в Ale House) 

Дали след "мохито" и "куба либре" догодина ще има "Магнум облак"? 

На кво са направи на хелоуийн? ... на гъз, човек, още ме боли главата. 

Извиняайти, ша ни завийте ли чашката джин за вкъщи?  



Трафик 
Въпреки, че не шофирам всеки ден, имам много наблюдения върху трафика и мнение как той 

може да се оправи и оптимизира. Най-вече в компонента с поведението на шофьорите. 

 

А когато сняг запръска, що ще чиниш ти зимъска, ако нямаш зимни гуми? 

За съжаление на българския шофьор, камерите кафе не пият. 

Автомобилната индустрия прави все по-умни автомобили. Което е добре, щото по-умни 

шофьори няма откъде да дойдат. 

Защо пешеходците са неуверени единствено на пешеходни пътеки? Шестлентови булеварди и 

червени светофари не ги притесняват. 

Около магистралата няма забележителности - не карайте с 60... 

На кръстовището долу всеки ден е сватба. 

Любопитно е как хората смятат за нормално да си запазват място за паркиране със щайги, 

столове, кашони и чували. 

Спрях на пешеходна пътека да пусна пешеходци, и един зад мен тръгна да ме изпреварва в/у 

пешеходната пътека. Приложих му маневри в стил Шумахер. 

Днес да не е "ден без мигачи"? 

Май ме взеха за луд. Жена си взе предимство на Т-образно кръстовище, друга и изсвири, аз 

отидох при втората и казах, че не тя е с предимство 

Какво си е казала лелката,тръгнала да пресича пред колата ми? а) Другия път няма да пресичам 

опасно и неправилно б) тоя селянин кво ми свири 

Човек като види тротоар доминиран от последни модели мерцедеси и BMW-та разбира кои са 

най-големите селяни. 

Предлагам на всяко кръстовище на бул.България да застане по един букмейкър и да пуска 

коефициенти за оцеляване на пресичащите. 

Пешеходец fail: минава на червено, свирнах му, той се обърна и ме запсува. Аз му посочих зад 

него. Продължи да ме псува. Посочих пак..трамвая 

"Можеш ли да спреш дупките да се отварят" е новото "можеш ли да спреш гората да се 

разлиства". 

Съвет от бакшиш: Като карате във Филиповци, Факултета и подобни, много внимавайте - 

циганите се хвърлят под колата за обезщетение 

Водачи, бъдете осторожни! Днес една караше назад по България, зави на П.Тодоров, и след 

това тръгна на червено през колите правещи ляв завой 



Всеки ден край загражденията за метрото, където преди 5 месеца прегазиха колоездачка, 

минават много колоездачи и пешеходци. Just saying.. 

Поне си сложете надпис 'карах като идиот и преди да стана милионер и да си купя мерцедеса' 

По улицата всеки спира от страната, която му е удобна. И аз правя слалом 

По кой член сотаджиите имат право да нарушават ЗДП? 

"Пешеходец загина на "Цариградско шосе" в София" ... може и "Плувец се удави насред Тихия 

океан" или "Еврейски екстремист беше убит в Газа" 

бТВ ми отговориха, че правят репортажи за велоалеите често, но хората паркират по тях, 

защото никой не ги наказва. Стъпка 2: паяци 

Сори, ама като карате колела между колите, не е виновна само нетолерантността. И аз имам 

колело, ама не карам в средна лента по булеварди 

FYI: Правото да си паркирате пред входа не ви е гарантирано по конституция 

Мой джип, с теб избих всичките комплекси. Лош КАТ, гаден КАТ, книжката върни. (по Нели 

Рангелова) 

Катаджиите са на принципа "подкуп или нищо". Опцията "нищо" се избира с фразата "пишете 

акт". 

Тънката разлика между това "да караш уверено" и "да караш кретенски" 

К'во се обяснявате с хората от паяка? В нарушение сте и те ви вдигат. Точка. Няма "ама тука 

всички паркират" или "аз 20 години паркирам тук" 

От 17:30 в зала "Кръстовищна" в София всеки ден има "Концерт за идиот и клаксони". 

Чувствам се елитарно като се оглеждам преди да пресека велоалея. 

За гъзари: Трамваят е по-джип от теб 

Нещо, което имате в колата, а изглежда не знаете: ПЕПЕЛНИК! 

Мини купър прави десен на България почти с дрифт, на червено, докато баба притичва през 

трите ленти пред него. Идилия. 

Сложихте ли си лепенка на мерцедеса "карах така и с голфа"? 

Имало състезание "Пътен полицай". В един от кръговете полицаите трябвало да вземат най-

много пари за най-малко време, без публиката да види. 

  



Вулгарни 
Като за човек, който не псува и не употребява вулгаризми, може би е странно, че тази 

секция е толкова богата. Но заобикалящата среда изобилства с тях и не мога да не се 

включа с няколко опита за хумор. 

Предложение за facebook група: "Аз съм ексхибиционист и искам целият парк да знае това" 

Какво би казал българският Декарт: Cogito ergo ше ти е*а майката 

Сводниците още ли не са пуснали оферти за групово пазаруване? 

Westminster Abbey му майката 

ЦЕНЗУРА съм ви майката, благодаря ви д-р Енчев 

Както са тръгнали с билбордите, скоро ше пускат порно на видеостени. 

I had to attend some personal matters = срах 

"Килърите влизат в ареста" .. "Килърите излизат от ареста" .. "..влизат в ареста" .. "..излизат от 

ареста" - тва си е чиста порнография. 

Мразя тоалетна хартия с жълто-кафеви шарки. Измамна е. 

бързата кучка - железни врати отваря 

Що само обиждате човека.. Путьо Хендзъп. 

Десет години съм бил съотборник на Стоичков и нищо ми няма, мама ти да е*а, тюфлек. 

Моля ви са, пише се лАскател. С "ъ" е ... друго. 

Отваряне на трето око. А има ли отваряне на втори гъз? 

Абе тоя Фройд що не си е*е майката. 

Който в момента разглежда еротично списание да си вдигне...ръката. 

Добре, че рекламата на Простамол не е като тези на паста за зъби и дъвки, в които хората си 

показват всичките зъби. 

Така ли се говори с доктор, бе, да ви е*а п*****а майчина.. (във връзка с даването на титла д-р хонорис 

кауза на Хр.Стоичков) 

Из sms игрите по the voice: "Ivka - Твоето индианско име е 'влажната пещера'". Баси 

евфемизмите. 

Няма пълно щастие, има само рядко щастие. 

  



Политика 
Всеки в България разбира от политика, аз ли да остана по-назад? 

 

След "Всичко коз", операции "Работническа терца" (корумпирани синдикати), "Коз, коз и три 

пики метър" (дилъри на трева) и "Валат" (джебчии) 

Следва Путин и Медведев да си осиновят дете и да го назначат за кмет на Москва 

В България политически трупове няма. Само политически зомбита-умрели и вмирисани, но все 

още на екран и бавно ядящи мозъците на избирателите 

Повечето министри в новия британски кабинет са милионери - правилно. А нашите министри 

искат да станат милионери след мандата си. 

Глас народен - слепи ги ражда. 

"Разтворима прахообразна напитка, съдържаща кафе, мляко и захар в индивидуална опаковка" 

-- 3в1, описано в обществена поръчка на МВР 

Цветанов започнал операция "Мутрите". Може би иска да свали и осъди премиера? 

"Политически проект" евфемизъм за "организирана престъпна група" ли е? 

Когато стане дума за "социализъма", хората спират да четат и започват да си спомнят 

Партията на Първанов не трябва да е АБВ, а ГДЕ - Гоце Драпа за Европари 

Ако посолствата бяха като М-Тел: "Уважаеми граждани, в момента всички сътрудници на ДС са 

заети. Извиняваме се за неудобството" 

Бойко дали има екип от сценаристи, които му пишат шегите? 

Повечето политици са умствено-изостанали, но вместо в приемни семейства отиват в приемни 

партии. 

TzvъкTzvък 

iPadа ли правителството? 

Каква следа ще остави Първанов? Че вече като се каже "Гоце", хоратя няма да се сещат първо 

за Гоце Делчев. 

"Свидетел разказва пред съда как носил пачки на Масларова". Бе тя нали си каза, че е взимала, 

ама тя ли пък била най-големия престъпник. 

Спокойно. Ако ще идва краят на света, Бойко ще го обяви на пресконференция, и ще пререже 

лентата на новия свят.. 

Едно време е имало тесни и широки социалисти. Сега всички широки, щото и тесните се 

оядоха. 



Градил е Бойко магистрала, Градил е Бойко магистрала, ох, аман, аман, на връх, на Люлин 

плааниина. Отдоле иде Цветанов 

"Само" 20-тина % от кандидатите за президенти са бивши ДС агенти. 

"Представители на ГЕРБ са окосили обществена градинка и са поставили табела "Окосено от 

ГЕРБ".А на границата ще сложат ли "овършано от ГЕРБ" 

Вие се чудите що Станишев и Бойко толкова държат да спечелят в Полски Тръмбеш, а то...Веско 

Маринов бил от там. 

На Хелоуийн ЦИК ще обяви кои изроди ще управляват 

БСП да ти говорят за изборни нарушения е все едно Понзи да се оплаква, че си е загубил 

парите в пирамида. 

Инициалите на предходните двама премиери са: С.С. и С.С. Значи или Бойко трябва да изкара 

още един мандат, или аз да ставам премиер 

Мухаха, продадоха ми боза. Сега ще се "матирам" и ще крещя предизборни лозунги по 

улиците. 

Избирателите трябва да разберат, че техните интереси се различавта съществено от тези на 

избираните. 

Бойко лично движел електронното правителство, поради което egov.bg гърми на всяка втора 

операция 

Не мога да разбера какво ви пречи премиерът да е всестранно-развита личност. Тачър, Пикасо 

и Пеле едновременно. 

бТВ: "След Бойко Борисов и Барак Обама назначи комисия за проверка на цените на горивата" 

... Премиерът-слънце дава пример на целия свят! 

  



Хейт 
Понякога „хейтя“. Понякога наричам хейта „критика“. 

Смятай какво ни е уеб пространството щом Мтел спечелили награда за едноезичния си сайт в 

който всичко се намира трудно. #сутрешенхейт 

Малоумието е качество, обединяващо нациите. 

Сценаристите на "Комиците" и "Велика България" са гении - успяват да направят едни от най-

добрите комедийни актьори да изгелждат тъпо. 

Филм, чийто сюжет може да се разкаже детайлно в един туит е спечелил Оскар за сценарий. 

Предлагам въвеждане на коефициент на хейтърство. 

На Райфайзен кога ще им дойде акъла, че НЕ искам да попълвам тъпите им бланки, че после и 

лелката на касата да ги преписва. 

Когато софийското метро бъде най-накрая завършено, на запад вече ще се придвижват с 

телепортация. 

"Уелнес" е една от най-олигофренските думи. 

I hate highly-formalized common sense. 

 

  



Любопитно 
Любопитна информация, която съм намерил и/или обобщил. 

Защо typerwriter се пише с букви от 1-вия ред? Защото продавачите на пишещи машини 

трябвало да впечатлят купувачи със скоростни демонстрации 

Наизуст = На из уст(а) 

"гугутка", "кукувица", "кукумявка", "кокошка", "пъдпъдък" - ономатопеи 

Сушоар, полюлей - народни етимологии 

Хамбург има БВП колкото България 

9 млрд лева загубени от държавата за 1 година заради фиктивни прехвърляния на фирми.... 

В изречението "Иван обяснява на Пешо колко е тъп" се усеща липсата на 4-то лице в български. 

Глаголът "е" би съдържал кой е тъп - Иван или Пешо. 

Чак сега загрях, че "иманяр" идва от "имане"... 

Как да обясня на всички идиоти, че показването на списък с думи, които си приличат в два 

езика НЕ значи, че те са родствени? 

интересен факт: Адидас и Пума са основани от двама братя. 

Сбогом = с Бог-ом (падежна наставка) 

Френският ключ бил немски 

acute overdoses of paracetamol can cause potentially fatal liver damage..[..]; the risk is heightened 

by alcohol consumption. 

  



 

 

Случки 
Сравнително интересни случки и диалози, на които аз или мои приятели сме били 

свидетели 

 

"Пътят не е космос" -- надпис на автобус от градския транспорт. 

Като бях осми клас, на halloween се разхождах с един чаршаф (призрак) из центъра на 

Димитровград и хората ме гледаха странно 

Две девойки пред Хеликон: "Изчакай ме, искам и аз да вляза с теб".."Ама това са 

книги".."знам".."Ти откога взе да четеш?" 

"Клуб Каменница", брандиран целия със "Загорка" (на ул.Цар Асен) eh.. ? 

Вчера един човек се запозна с мен с думите: "не те познавам, ама винаги съм те мразил" 

(вземал съм му точки на олимпиади по лингвистика) :) 

Пълна селяния от нечий кортеж. Карат без сирени, врат се в грешните ленти, а кат минах пред 

тях засвириха и ми удариха с юмрук по стъклото 

Бате, едно парфюмче, шанелче #централнагара 

Чичко (с торба от Lidl) си купува iPhone и след покупката казва на служителката "ама той е на 

английски, как ще го разбирам“ 

"email имахме ли, ма? .. (Чакайте малко)".... "нищо не мога да ви кажа в момента".. 

Скарах се на сервитьорката, и управителят накара 10-тина човека да си загасят цигарите. При 

следващо провинение идва РИОКОЗ 

'Ибре, ибре, няма джибре' викаше човек по улицата 

На касата на Народния театър: "ако може с телефона навън, че ми блокира компютъра" 

Бакшиш дал 20 лева на ченгета, а те казали "ама ний сме трима, не можем да ги разделим" 

Таксиджия: "60% от бакшишите за нищо не стават" 

Седнах на пейка и говорих с проф.Вучков 15 минути и той ми обясни колко са прости всички 

#celebritymoment 

"Кой държи цялата тая история тука.. и защо трябва да сме мъртви.. и тия молци от подземието 

как излизат" (жена си говори на улицата) 



Разговор м/у охранителите на двете съседни банки: "ти вземи дамаджаната, аз ше донеса 

месото, ше се закрепим така, на лафче" 

БДЖ, бюро Рила. Може ли да се купи билет с карта? Може, ама наполовина - плащането на 

спален вагон не може. 

чистачката каза: "нещо счупих" .. и си продължи чистенето  

Преди време английският шеф се преби в софийския офис, защото плочките били мити, а 

нямало "Caution - wet floor". 

Съседът обяснява на жена си че Sun е огромна компания и са купили Adobe. И Google имат 

сателит от 12г и продават карти на Garmin #urbanmyths 

"Жената днес за левче" (продавач на вестници и списания във влака) 

2 пъти на гарата ми предложиха 'парфюмче, бате, тънка лайсна'. Питах (риторично) откъде ги 

взимат - 'имаме хора, дето ги крадат'. Честен човек 

Като малък, като директорката на детската градина ми е казала да изпея песничка, съм запял 

"Hey, teacher, leave the kids alone.." 

Баща ми: ти караш по-бързо отколкото аз спя. 

Хигиенен номад (няма топла вода вкъщи и обикалям чужди бани) 

"Ебати смотаняка, карат като бакшиши, дее*а олигофрените"... каза бакшишът 

В автобуса чух думата 'неудръжка'. Т.е. удръжка под формата на неустойка. 

Ученици под прозореца: "Не е бозайник, хищник е!" 

Мъдростта на бакшиша: "Шофьор и проститутка не се става. Трябва да се родиш такъв". 

Вчера: "Домашна лазаня" (има 2: вегетарианска и с шунка). "Коя, с шунка ли?" .. "Не, без шунка" 

.. "Не може без шунка".. 

Интернет доставчикът ми: "Вашите съседи санират и режат кабелите" 

Холандецът на входа на музея на Ван Гог ме пита "Това руско име ли е?" .. "Не, българско" .. 

"Другият път донеси ракия. И Каменица." 

В Русия тая сутрин спирали интернет/хостинги заради демонстрации на опозицията 

  



Цитати 
Популярни чужди мисли, които са ми харесали. (На места липсват авторите, защото не ги 

знам) 

"България винаги е управлявана от бивши или бъдещи затворници" -- Атанас Буров 

"Превърнали сме се в автомати, подвластни на илюзията, че живеем като личности с наша 

собствена воля" -- Ерих Фром 

"Съчетанието на цинизма с наивността е твърде типично за съвременната личност" -- Ерих 

Фром 

"The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not 

forget." -- Thomas Szasz 

"If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, what is the significance of a clean desk?" -- 

Laurence J. Peter 

"To get something done, a committee should consist of no more than three men, two of whom are 

absent." -- Robert Copeland 

"The average person thinks he isn't." -- Larry Lorenzoni 

"If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the 

first place" -- Eric Schmidt, Google CEO 

"The nice thing about being a celebrity is that when you bore people, they think it's their fault." -- 

Henry Kissinger 

"All is in the hands of man. Therefore wash them often." -- Stanislaw J. Lec 

"Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about 

dogs." -- C.Hampton 

"The glory of great men should always be measured by the means they have used to acquire it." -- 

Francois de La Rochefoucauld 

"The reason there is so little crime in Germany is that it's against the law." -- Alex Levin 

"My life is my message" -- Mahatma Gandhi 

"Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who 

knows where you live." -- Martin Golding 

"We used to build civilizations. Now we build shopping malls" -- Bill Bryson 

"I never trust anyone who's more excited about success than about doing the thing they want to be 

successful at." -- Randall Munroe 

"Every man is a damn fool for at least five minutes every day; wisdom consists in not exceeding the 

limit." -- Elbert Hubbard 



"Those who are willing to sacrifice their basic liberties to assure their security deserve neither" --

B.Franklin 

“If I listened to my customers, I’d have built a faster horse.” -- Henry Ford 

"When you have nothing to say, say some ancient Chinese proverb." -- ancient Chinese proverb 


