
Избрани туитове на @bozhobg – том I 

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. 

 

 „Важно е да има достатъчно желязо в кръвта", казал пернишкият доктор и замахнал отново с 

винкела. 

„Дайте ми достатъчно голям тротоар и ще паркирам цялата земя“ 

„Двама са малко, трима са много“ съвет на канибал-диетолог. 

„За кого бие мутрата?“, от автора на "Сбогом с оръжия", „Да имаш и да имаш много“, „Отвъд 

реката, сред дърветата го бихме“, „Яхтата и морето“ 

„Има ли лудиии“ (парти на 4-ти километър) 

„Как станах тъп следвайки само един просто принцип - натисни тук, за да разбереш!“ 

„око за око“, „зъб за зъб“, спорели паякът и акулата. 

„По дрехите посрещат, по вкуса изпращат“ - стара канибалска поговорка. 

„Спукано гърнето“ извика той и излезе изпод колата. Игра на криеница или автосервиз? 

- Вече нямам дъщеря! 

- Ама татко, аз съм ти син 

 

:), :P, :D - майкълджексън-емотикони - без нос. 

Google. Решаването на кръстословици не е това, което беше. 

The voices in my head told me you are not a skilled psychiatrist. 

Автомагистрала Тракия е лечебна. Лекува бъбречни камъни. 

Аз предсказах земетресението, но предсказах и че предсказването ще стане мейнстрийм и 

затова не ви казах. Хипстър-гадател 

Ако станеш трикратен победител в #ToW получаваш ли плик със 120 лева, екскурзия в чужбина 

и право да участваш в коледното издание? (#ToW – конкурсът „туит на седмицата“ на Капитал) 

Брак по сметка за парно. 

В ада кабинките в обществените тоалетни не се заключват. 

В биографията ми някой ден ще пише: печелил е орден Стара Планина, #ToW и тениска от 

вафли Куку-Руку 

Всеки бар след 5-тото уиски става пияно-бар. 

Във всяка бабуна по улиците вграждат сянката на един катаджия. Оттам – „легнал полицай“ 



Да би мирно седяло, щеше още да си гвардеец пред президентството 

Да вдигнем тост с шунка и кашкавал! 

Дай си талона на който искаш ти,  

а синята банкнота на мене остави.  

Дежурствата са дълги, но аз не тъжа,  

зная ще се върнеш един ден без колан. 

 

Доган агитирал, а хиляди симпатизанти чакали зад езиковата бариера. 

Д-р Анорекс - диетолог. 

Заподозрян за педофилия е забелязан на плажа с бански на лалета. 

Застраховка „Автокриско“ 

Земетресението е овладяно, издирват се няколко лица, имащи връзки с подземния свят, по 

данни на МВР. 

Изразът „меден месец“ при циганите идва от това, че най-често го финансират с предаване на 

медни проводници. 

Има нямо кино. Аз ще пусна нямо радио! 

Искате да почувствате болката на автора? Към всяка книга - подарък - чук. 

Кажете „сбогом“ на целулита. Само сега - 40% отстъпка от всяка ампутация." 

Как псуват авторите на речници: ще извърша (насилствен) полов акт с женския ти родител! 

Как се вика „с пълно гърло“? Не се ли задавяш? 

Както е казал Сталин: има човек - има проблем, няма човек - няма кой да говори глупости за 

хора и проблеми. 

Кв. Модерно предградие отдавна не е нито модерно, нито предградие. 

Купих си слънчеви очила и оттогава няма слънце. Чудя се дали е добра идея да си купувам 

презервативи. 

Лейди Гага няма да има концерт във Враца. Очевидно защо. 

Митко Пайнера #купува Silicon Valley 

Моларната концентранция на София е 1 мол / 100 кв.км. 

Моля те не ме ретуитвай, моля те не ме решервай, тъй отчаяно и нежно, не - както преди. 

Мормонската версия на „Женени с деца“ ще е „Женен с жени“ 

Не търси под вола теле, че с тва ГМО ще вземеш да намериш. 



Никой не разбра, че някой е отлепил бележката „музеят на модерното изкуство се премести на 

централния площад“ от входната врата на екарисажа" 

Нямаш никакви задръжки? Ето ти тоалетна хартия. 

От музея на Мадам Тюсо отказали да добавят фигура на Фидосова и със спестения восък 

направили експозиция „Сумо-шампиони на 20-ти век“ 

Откъде минава шествието на хипстърите? Всеки хипстър по различна улица. 

Песен за КимЧенИр на БоДаЛи „В Пхенян, за кой ли път гладувам във Пхенян, но тук за тебе 

плача пак. В Пхенян, животът ми без теб е пропилян“ 

Пиян посетител повърнал в музея на модерното изкуство. Чистачките дълго време не обърнали 

внимание. 

По данни на Евростат, българите четат средно по 6.81 думи м/у всеки 2 реда, и се нареждат на 

1-во място в Европа по четене м/у редовете 

Покер с карти таро: каре любов бие пет поредни бизнес срещи. Плащам твоето щастие и 

слагам две изненадващи срещи отгоре. 

Представете си човек, който е безочлив, тесногръд, дебелокож, въртиопашка и 

коравосърдечен. Някъв изрод... 

При земетресение, пияните са единствените, които ходят стабилно. 

Приложна нумерология: ако сумата от цифрите на рождената ви дата е просто число, значи сте 

прости. 

Пфф, срещу мен в трамвая стои кифла с огромни слънчеви очила и прави duckface. Скоро 

еволюцията ще направи така, че да се раждат с човки. 

Разкрийте скобите: (ска + би) * ра 

Рекламна агенция търси актьори за реклама на перилни препарати. Изискване: умение в 

изваждане на огромни кутии/бутилки от чанти и джобове. 

Рибите имат основно мокри сънища. 

Сани Конс #купува Pixar. Подготвят нова рекламна кампания на Зайо Байо. 

След „мутробарок“ идва "мутрококо“ 

След като влязох в сатурнова дупка трябваше да сменям амортисьори. 

Специално за българската публика Лейди Гага ще бъде с рокля от шопска салата и парфюм от 

първак. 

Студено е в месеците с 'р'..март, април, мрай, юрни.... 

Триатлон: кърти, чисти, извозва #BGolympics 



Хладилникът, в който Блатечки рови, всъщност е вход към Нарния. Само помисли. 

Хора и улици. Няма асфалт. 

Цеко Минев #купува Алпите. 

Чакаме тетрадки с „Ти си само 8-ми клас" на Константин (във връзка с тетрадките с чалга-певици) 

Чичо Тиквичка и дон Домат не отговаряли на изискванията на ЕС за био-зеленчуци и решили да 

станат герои в книга. Всяко зло за добро. 

Чудовището на Франкенщайн станало мафиотски бос, обградило се с верни хора, а дясната му 

ръка...била лява. 

Чуждата кокошка е щастлива #новипоговорки 

  



Mainstream 
Коментари свързани с ежедневието и обикновените неща . 

 

telecommunications company -> telecom -> telco -> tc -> тц... 

#funfact: Първа Инвестиционна Банка не е инвестиционна банка 

φbank 

“United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland”... а ние да се прекръстим на “България на 

три морета” 

“Да ходим утре на интернет да гледаме” (дочуто в трамвая). It's a different world. 

“Ейй, тая песен е писана точно за мен”.....и вече не си хипстър. 

“Еми аз не съм съгласен!”...”С какво??”...”Е, ся ше се изпитваме ли?” 

“Като си си надул музиката толкова силно, чуваш ли си мислите?” ... “кое да си чувам?” 

“Магазин за бельо в подлез” трябва да е на “визитката” на България. 

“Милениум център” ще бъде готов за посрещането на 4-тото хилядолетие. 

“Не се страхувайте, че ще се смеят на идеите ви” може да е добър съвет за предприемачи, но 

не е подходящ за лудницата. 

“Разбираш ли за кво става въпрос” се изкачва в класацията ми на дразнещи изрази. 

“Тираджия открил личната карта на камикадзето при проститутки на морето” I leave the rest to 

your imagination... 

 “Чакай, че тва ме подсети за нещо, дето няма нищо общо” 

“Чувствам се отпаднал”, казал капитанът на ЦСКА 

“Я да видя кво не му харесвате на тоя пъпеш” 

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

btw, ФИФА през 2012 въвежда...двама нови съдии, които да гледат гол-линията. Камери, 

някой? 

А вие доказвате ли се в службата? 

А съдията беше ли на прайда? 

А ти имаш ли диплома от „престижен западен университет“? 

А тоя Лудакрис с това име как прецака всички момичета с име „Кристина“, „Кристияна“ и 

подобни. „Ей, луда Крис..“ 



Аз пък ще отида до Монтрьо другата седмица и няма да ходя на фестивала. Направо като да 

отидеш в Рим и да не видиш папата. 

Ако животът ти даде лимони, питай го „откъде ги купувате тия лимони, бе, момче?“ 

Ако има крава в полето, но никой не я е видял, тя съществува ли? Ако имаш мнение, но не си го 

блогнал/туитнал, то съществува ли? 

Ако има нещо, което наистина мразя, това са дипломатическите автомобили. И НСО. Даже 

Костов не толкова. 

Ако Русе и Силистра образуват мегаполис, той ще се казва РуСи. Предвид диалектните 

особености, забелязвате ли проблема? 

Алексиев и Соколов имат най-висок процент атака, Братоев е най-добър разпределител, а 

Салпаров най-добър в посрещането. И какво - пак падаме 

Алена, да очакваме ли земетресения тази нощ? 

Амазон: „Съжалявам, че не сте получили поръчката, веднага изпращаме нов артикул“. Classy. 

Няма „ама защо, ама да не го е взел някой, ама...“ 

Арсенал и Ман.Юнайтед показаха, че неуспехът на отбора в даден сезон не се дължи на 

треньора. Защо 'смяна на треньора' продължава да се ползва 

Ауу, vivacom пращали писма (по наблюдения - предимно на пенсионери) със задължения за 

2003-та, пращали съдия изпълнител и запорирали пенсии. 

Банките една по една си признават всякакави престъпления, което обаче излиза като act of 

good will от тяхна страна. 

Без имунитет за депутатите! Всички сме равни пред грипа! 

Безотказната рецепта: упсарин-ракия-чесън 

Британците имат ода за здравеопазването, вие за химна на МВР мрънкате. 

Българин върви в Австрия, слуша гръцка музика и псува на сръбски арабина с немска кола, 

дето не е спрял на пешеходна пътека. И не пие българска бира. 

В sequel-a The Avengers ще се бият срещу безсмъртните лелки, които метат улиците. 

В днешно време е значително по-лесно да направиш комедийно ТВ шоу. Трябва ти само достъп 

до туитър. 

В НАП приемат документи на дискети. Поне не са от 5-инчовите. 

В определен контекст „жител“ е евфемизъм за „селянин“ (т.е. „негражданин“) 

В официалния сервиз на Порше: „Добър ден (300 лв.), какъв е проблемът (300 лв.)...“ 



В повечето македонски градове главната улица се казва „маршал Тито“. А при нас не е Хан 

Аспарух (на създателя) 

В хипермаркетите има замразено месо, замразени зеленчуци и замразени цени. 

Вече като напишеш „Bane“ в youtube, ти предлага неща от The Dark Knight Rises, вместо песни 

на Bane Bojanic. 

Всеки луд с туитъра си. 

Всеки път като търся тоалетна и видя „офис“, имам инстинктивно желание да вляза. 

Всъщност германското правителство наема Байерн при всеки финал на ШЛ, за да тренира 

нервите на германците. 

Вчера докато посрещахме отбора по лингвистика, журналист от някакъв вестник се оказа на 

Плиска и ни взе интервюта. Каза, че не можело да се занимаваш с лингвистика без висше 

филологическо образование. Yeah, right, we are still in the nineties... 

Гръмогласен, приказлив и прост - неочаквано лоша комбинация за съсед. 

Да взема да ви раздам лентички, на които пише „Аз не слушам чалга и това ми дава право да 

гледам отвисоко, да изглеждам умен и да хейтя“ 

Да направим българска академия на псевдонауките (БАП) с катедри по астрология, уфология, 

торсионни полета, невро-лингвистично програмиране 

Да спорим дали една песен е хубава е все едно да спорим дали ми е студено. Има и обективни 

фактори, но и да е -10, може да ми е топло. 

До всички рекламни агенции и маркетолози: емайлът е част от зъба. 

Добро утро, хубава и успешна седмица (шшт, маскирал съм се на корпоративен акаунт) 

Драган Травица, Иван Зайцев и Михал Ласко - титуляри в италианския отбор. 

дребнобуржоазни радости 

Дядото на една приятелка бил образователен инспектор. При проверка в селско училище, 

събрал учителите в учителската стая: „Колеги, само от куртоазия няма да ви кажа колко е зле 

положението“. Учителката по литература „Ама моля ви се, как може да използвате такива думи 

в учителската стая“ 

Едно време е имало „народни мъдрости“, а сега народът мисли само простотии. 

Едно време майка ми ми се караше, като не кажа „благодаря“. Сега аз ѝ се карам за същото 

Едно време хората са помнели втората вълна от чума през годината, а ние ще помним второто 

падане на туитър. 

Ех, ако имах един instagram кви хубави снимки щях да правя.......not 



Желанието ми е за работа след Х почивни дни е обратнопропорционално на желанието ми за 

почивка след Х работни дни. 

Жена ви да ви даде акро-списък: 

Оцет 

Брашно 2п 

Извара 1п 

Чушки 1кг 

Аспержи 1/2кг 

Макарони 1п 

Тоалетна хартия 

Еклери 

(1-вата буква на всеки ред) 

 

Забелязал съм нещо. Никога не се оказва, че съдията е правил груби грешки, когато твоят отбор 

е бил. 

Заглавията в abv: кола падна върху жп релси; момиче загина; потрошиха морската тераса; 

сърбин в кома; .... звуците, които ни правят щастливи 

Задание в училище след 5 години: анализирайте произведението в един туит. 

Замунда-Банана-Бенд бяха meme 

Започват „Комиците“, ама аз отивам да вечерям, щото малкото забавни неща вече съм ги чел в 

туитър преди 2 седмици 

Защо да не си изгубя 20 минути да споря с хора, за които думата „наука“ е просто синоним на 

„глобална конспирация“... 

Защо просто по всички кутии цигари и тютюн не сложат едно нещо: Smoking kills kittens 

Защо точно хората правят снимки с телефони и фотоапаратчета по време на концерти? Искат 

размазани, далечни и тъмни снимки? 

Земетресе, или нещо от стомаха ми, докато бях в тоалетната? 

Земетресението вече е old meme. Даже ме мързеше да туитя за второто 

Зъболекарят и автомонтьорът казват, че не ме обичат - ходя само за зъбен камък и масло. 

И айде стига с „чалга-културата“. Това е клише, с което не звучите по-интелигентно.  

И кво, искате да ми кажете, че банката не може да спре транзакция за интернет плащане с 

карта? Ква банка е тогава... 

И ние си имаме стокова борса - стоков базар Илиянци 

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

Искам да туитна нещо умно, ама все тъпотии излизат 



Как американските туристи питат къде е Шанз-Елизе? [Екскюз ми, уер из чампс елайзъс] 

Как испанците правят контраатака? Бускетс за Шави, Шави за Иниеста, Иниеста за Шави, Шави 

за Фабрегас, Фабрегас за Бускетс, Бускетс за Касияс 

Какви ли скандали, дискусии и фейсбук групи ще има ако се появи хорър филм „Ботев - ловец 

на вампири“ 

Какво яде принцесата, живееща в Странджа? Принцеса или странджанка? 

Както FIA въведе подвижни крила и KERS за да направи спорта по-интересен, така и FIFA трябва 

да забрани повече от 500 паса на мач. 

Като види толкова сладки неща пред теб, панкреасът казва „чш, алоу, ко ма напраи ти, уа“ 

Като стане 4ч. следобед, и я чувам как ме вика...сиестата. 

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

Киро шкафа да не е син на Пешо гардероба? 

Кога еволюцията ще направи хората да се потят с аромат на любимия им дезодорант? 

Код „охра“ 

Който плаща, той поръчва сметката. 

Колко съм мейнстрийм. След епизода на the big bang theory от четвъртък си свалих whip app на 

телефона. 

Коментаторката каза „...да присъдят нему златния медал“. БНТ: със служители от времето, 

когато дателният падеж на местоименията е бил книжовен" 

кореняк-софиянец, скапаняк-софиянец и шибаняк-софиянец  

Костов е виновен[3][4], съдията е педерас[5][6][7], алпийска фирма Дъглас са турци[8], Сидер е 

куче[9], а Бойко е тъп[citation needed] 

Къси панталони и сандали без чорапи. Take that плюещи плочки! 

Лека нощ, да спиш в къща 300 квадрата разгъната площ, да сънуваш макинтош. 

#МодерниПожелания 

Малки обяви: Имам пари, кола, къща, връзки във властта, чувство за хумор и атлетично тяло. А 

вие нямате. 

Малките часове и те кога пораснаха... 

Малко ли бяха грозни автобусите на градския транспорт, че трябваше да слагате Лейди Гага на 

тях? 

Минах покрай starbucks. 4-ма човека с лаптопи. И 4-мата с mac. Who's mainstream now? 



Миризмата в зъболекарските кабинети е разхлабително. Като помиришеш и ти се присира от 

притеснение. 

Може за любовта наистина да няма възрастови граници, но е малко подозрително, че няма 50-

годишен просяк с 20-годишна красавица. 

Може ли да се заключи, че съм музикален ценител, след като в рамките на 3 дни пускам 

класика, метъл, електронна и румънска циганска музика? 

Мъжката чантичка неизменно се превръща в дамска чанта - има всичко вътре. 

На колко follower-a човек си хваща гадже? Pls кажете, важно ми е. 

На мен шеги с Фидосова и Чък Норис ми хрумнаха веднага след земетресението, ама не съм ги 

туитвал, щот реших, че са плоски :) 

Наблюдава ли се сериозна инфлация в щастието? Преди доста по-малко  ли е било нужно за да 

бъдат хората щастливи? 

Наблюдение: много просяци излизат при влошаване на климатичната обстановка. Може би 

очакват повече състрадание. 

Наводнение, земетресение, пожар, земетресение, атентат, пожар. Предложение за реклама на 

Goodyear. 

Назрява проблем, другари. Хората масово казват „мерси“ на сервитьорите преди те да са 

казали „заповядайте“. 

Най-използваният израз в българския: „в смисъл“ 

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

Накратко - хубаво е метрото, но с още малко мисъл и усилие щеше да е много хубаво. 

Напоследък повече консумирах и по-малко създавах, и да ви кажа - доста е тъпо и скучно. 

НАСА е като системата за детските градини. Цялата земя им гледа сайта и той да вземе да 

падне. 

НАСА се опитва да реши проблема със затлъстяването. На Марс затлъстелите ще тежат много 

по-малко. 

Настрадин Ходжа взел торбата с шегите, извадил от нея един iPad и отворил twitter. 

Не знам как ги изчисляват тия 24 часа по дезодорантите, ама не са верни 

Не знам коя и къде е Маги, но предлагам вече да казваме „бойкострала“ 

Не ми трябва софийско жителство, аз съм гражданин на света. 

Неизбежно в един момент „айде да ходим на галерия“  ще значи "айде в мола“ 



Нека малоумното плюене между пушачи и непушачи започне сега! 

Нищо чудно, че раздават презервативи на олимпиадата. XXX-тата олимпиада. 

Новият бизнес модел на финансовите институции е да вземат комисионни и такси за всяка 

услуга, използвана от много хора. 

О, колко романтично...антично...антично... отговорило ехото 

Обява: „Изкупувам картинки от дъвки Турбо“ 

Онзи ароматен микс от изгорелия бензин от колите отляво и парфюма, с който се е заляла 

кифлата, с която се разминаваш отдясно. 

Онзи момент, в който осъзнаеш, че стоките в магазините „всичко за 1 лев“ струват повече от 1 

лев. Измама! 

Опса, опса - Бояна style! 

Осъзнах, че все още помня наизуст почти цялата „Песен за човека“ 

От рекламите на парфюми излиза, че ако се напръскаш, тялото ти става стегнато и атлетчно. 

Оф, май трябваше да наплюя общината и синята зона, за да ме reshare-ват всички. Не се 

научих, че без хейт блог не се популяризира ;) 

Оф, точно на световния ден на съня да не се наспя. Нищо, ще наваксам в офиса. 

Ох. Кучето дето влиза да дрвме във входа е вдигнало левъл. Вече лежи един етаж по-нагоре. 

Пак не знам чия страна да заема. От една страна ме дразнят фанатизираните хомофоби, от 

друга - дебилите, дето си веят оная работа по улицата. 

ПАмелазлаТКА 

Парадоксът на бакшишите: първите в редицата няма да те качат от автогарата до центъра, щото 

е близо, а задните не могат, щото спазват ред. 

Петър Василев е институция. Ама българските институции никой не ги обича. 

Петър Василев или преди малко са го събудили или си мисли че води еротично предаване 

Пичът в Мазератито много готин анцуг имаше 

По подобие на „петминутката на омразата“ в българския туитър си имаме „24-часовка на 

хейта“ 

Погледнете склерозата от добрата страна: тръпката да правиш всяко нещо за първи път. 

Поздравите за рожден ден на фейсбук стената са като избирателната активност: към 11ч 3% от 

приятелите са честитили. 



Ползваш домакински уреди с гласови команди и се ядосваш защо изобщо те карат да учиш 

трансформации на Фурие в унивеситета. 

Порше 911 е обида за американците и особено за близките на жертвите от 11-ти септември! 

Поръчах си гражданска отговорност онлайн от SDI и я получих със Speedy. SDI имат офис в 

нашата сграда, а Speedy - на съседната пресечка. 

Развивам нетърпимост към inspirational bullshit. 

Разказването на виц в един туит е като събиране на багаж за 10-дневна екскурзия - чудиш се 

какво да махнеш, за да събереш всичко важно. 

Разправят, че Плевнелиев имал къща на Черноморец. Разхождаме се в близост. Да пратя dm на 

жена му да слага масата :-) 

С всяка сключена застраховка „Автокриско“ получавате отстъпка за блиндирани врати с анти-

Блатечки защита. 

Свещеник с Порше е като отшелник с twitter акаунт. 

Сега е моментът да се създаде фирма за климатици Gustavo Clima (По името на популярния 

изпълнител Густаво Лима) 

Сега ще разберем отговорa на вечния въпрос: има ли живот след facebook. 

Седем пъти мери, веднъж пращай изравнителна сметка. 

Семинар „перспективи за щастие“. Ох... 

Сервитьорът снощи: Ето лед...трябва да е студен, ама... 

Сетих се за оня, дето искал да напише трибуквена дума на пързалката пред блока, обаче 

объркал и написал КРУ. 

Скромен и грозен съм. Заврете си поговорките... 

След невероятния успех на кафе „негърска пот“, пускат парфюм със същата марка. 

След отчайващото представяне в евротурнирите, сега футболист не трябва да стъпи в Син Сити 

и Биад поне 2 месеца. 

След ремонт на централна гара - и нови гълъби, и нови кучета. 

Смях, вода, музика. За здраве. 

Соковете и млеката с изкуствени есенции имат по-истински вкус от плодовете (които са 

безвкусни). We live in a strange world. 

Според мобилните оператори България има население 20 мил, според преброяването- 7 мил, 

според националистите - 3 мил (и 3 мил цигани и турци) 



Стори ли ми се, че коментаторът току-що каза, че някаква испанска провинция била известна с 

вкусния си боб? #wtf 

Странно ми е да говоря на „вие“ с интелигентни млади хора. 

Странното желание да помолиш разносвача на пици да ти изхвърли боклука като слезе. 

Съседското дете: „Тате, прееба ми се телефона“ 

Тествам speech recognition за един android app. Казах „ahh, crap“. Изписа ми „facebook“. 

Тоблеронът не е просто шоколадово изделие - той е символ. 

Толкова години без голям успех във волейбола, въпреки многото ни звезди. Смениха се 

треньори и играчи, но един човек стои. Вън Сашо Йовков. 

Топ обида на 90-те: кучи сине! 

Тошко Алексиев на Шрьодингер. Не знаеш добре ли ще играе или ще е пълна дупка преди да 

изиграе 2 гейма. 

Трябва да има app, който ти следи целия живот и сигнализира кога правиш/говориш тъпотии.  

Трябва да се признае, че текстът на „Новата ти“ на Преслава е доста издържан откъм рими. 

Упадъчни мейнстрийм елементи 

Футболните първенства са една голяма конспирация на пивоварните 

Хавайска риза и Порше Кайен is now mainstream. 

Хипстърът се чудел дали да пие кокосова вода или алое вера. 

Холивуд не искам ми ми мрънкят. Дал съм 50 лева за кино в последните 2 месеца. 

Хората по природа не са нито месоядни, нито вегетарианци. Просто с времето организмът се 

адаптира много добре към всичко.  

Хубава следдъждовна вечерна разходка. I recommend. 

Цеко, защо го направи. Цеко, ти имаше всичко. (Цеко Минев и скандалът със закона за горите) 

Човек с риза и айфон: -10 точки 

Ядох супа топчета. Топчетата бяха от диня и пъпеш. 

Яко е да гледаш Inception, като нямаш време и закъсняваш. Добавя още едно ниво. 

“common sense” is now known as “common nonsense” 

Cut the middleman....'s head 



Daily dose of простотия: Лошото на това да пърдиш, докато караш е, че настъпваш яко или газта 

или спирачката 

Dealing with simple people calls for simple measures. 

Gree(d/ce) 

I just did something online that you don't care about, but the service had a nice “share on twitter” 

option. 

I want to watch Ted. Cinemas in Bulgaria: next month. iTunes: nope. The Pirate Bay: yup. 

@SethMacFarlane give me PayPal, I'll wire 3 bucks. 

I was dumb before it went mainstream. 

Idea: PeeSquare - чекваш се къде си пикал. 

If Hillary Clinton is the next US president, we'd have a peculiar sequence: monkey, black guy, woman. 

I'm scheduling a tweet for 22.12 #unsafeBet 

Lidl в Димитровград е прекалено светъл, просторен и уютен. Развалят лошото име на бранда. 

Liking picures of food dominates the web. I'm going amish. 

Ok, we'll be seeing the gay pride. But what about the gay shame? 

One small wheelspin for a (Mars) rover, one giant spin for roverity. 

Return of the Sofians (в началото на септември) 

Sofia rocks звучи като природна забележителност 

TDKR is a great movie. Your main problem with it is 1.it's too mainstream now and you are hipster 

2.you expected more than „The Dark Knight“ 

TEDx is now mainstream. I'm out. 

The old-fashioned bloke I am... 

Twitter is the place to insult your facebook friends. 

Unknown Artist ft. Unknown Artist 

Yes, yes, talk to me about your mainstream stuff. 

You are the google of all your relatives. 

You can talk. That's enough intelligence for you. 

Your story has „mainstream“ written all over it. 

  



Geeky 
Geeks and nerds. They’ll understand. 

 

- Къде се виждате след 5 години? 

- Ще ви отговоря съобразно принципа на Хайзенберг 

- ??? 

- Не се знае. 

 

Виждам, виждам, виждам..рекурсия.. животът ти се върти в омагьосан кръг.. трябва да 

предефинираш дъното на рекурсията. 

 „Напред и нагоре“ си е чиста линейна функция 

„Превъртя ли Диабло?“ ... „Да“ ... „и сега?“ ... „животът ми вече няма смисъл..“ 

„Тука има, тука няма“ забавлявал децата квантовият физик. 

Абе, никой ли в Готам не е чел DC комикси? Щяха да знаят, че Батман е Брус Уейн. 

Ако има две черти...то (при евклидова геометрия) те ще се пресичат точно веднъж в 

пространството, освен ако не са успоредни или не съвпадат 

Ако светът е система за контрол на версиите (vcs), и всяка версия се пази в паралелна вселена, 

искам да питам как се прави revert... 

Ако чуя някой да казва „субординатен“, ще му кажа, че е „суперабсцисен“ 

Братята Галеви на Шрьодингер: или са в страната, или извън нея, но няма как да знаем. 

Цветанов за нобелова награда по Физика. 

бъЛГарофоБиТе (други думи, отговарящи на условието: аЛГеБраТа, бЛаГооБразнаТа, 

дъЛГоБойниТе, маЛоГаБариТен)  

В една безпаметна нощ ми изгоря RAM-ът 

В момента десетки хипстъри играят Диабло 1 (контекст: при излизането на Диабло 3) 

Вчера японецът ме пита знам ли някъв си sharescript. Докато загрея, че ме пита за shell script. 

Пусти алофони. 

Днес ще е ден за почистване. Ще си чистя стаята, пощите, кода, диабло-инвентара. 

Дошъл е моментът, в който след „Мило дневниче“ да следва отговор „Оф, пак ли ти“ 

за българо-македонския речник не е необходима структура от данни тип Map/Dictionary. 

List/Set стават. 

Заплашвам, че ако нетът не се оправи до 10 минути, си лягам. Имям легло и не ме е страх да го 

използвам! 



Защо още никой не е направил speech-to-IPA? 

Иванчо, имаш ли домашно? ... Забравих, госпожо ... Aа, забрави. Ама да се чекираш не забрави 

#newdialogs 

Играя magic the gathering и си пея „manah, manah“ #doublegeek 

Идея: уеб-камера в колата, върти се на 360° и ако засече човек с ярко-зелена жилетка, праща 

sms за синя зона. 

Интересна е етимологията на думата 'вход', в смисъл на всичко след входната врата на блока. 

Метонимия :-) 

Искам емотикон (grammarnazi) 

Как да няма песни като „2,3,4“, „и няма 6-5“, „100 мерцедеса“, „7 дена, 7 нощи“, 

„3х3=9,6х6=36“ като дискотеката е sin(city) (с помощ от @buhtum и @batemisho) 

Какъв е последният писък на технологиите? 10001101100111011111 

Като чуя да повтарят „топли гевреци, моля“ се сещам за епизода на Dexter's Lab с Omelette du 

fromage. 

Кво е тва STR8? Низ със дължина 8 символа? 

Кога холограмите ще заменят уеб-камерите и видеоконференциите? 

Когато вместо певци започнат да се използват синтезирани гласове, ще има „I'm Microsoft Sam 

and I know it...“ 

Колко state-машини съм ремонтирал... 

Коцето калки не ползва (лингвистичен хумор) 

Кристалните топки за гледане в бъдещето са всъщност огънати iPad-и с app с невронни мрежи. 

Кър за паронимите! 

Най-обичам като кажат „системата дава грешка“. Идва ми да кажа „аз съм програмист, дайте 

да погледна“. Понякога даже го правя. 

Наречете ме програмист ако искате, но не разбирам хората с любовни драми. 

Настоявам за физично обяснение на прогресивното заплитане на кабели с течение на времето 

Не ме апострофирай! Дефисирай ме! 

Нещо не е наред. Прекалено съм социален за програмист. 

Онзи момент, в който осъзнаваш, че имаш повече от 10 познати в Кеймбридж, Оксфорд и Айви 

лигата. 

отивам -> отида -> ида. идвам -> ида. Просто омоними? :) 



Охраната ме пита „а вие кой сте", аз си казах името. Те имали предвид закъде съм. Еми 

програмист съм, приемам въпроса буквално :-) 

Очертава се як купон тая вечер. Пица и Act IV на Diablo. 

певец, ищец, плувец. певица, ищца, плувкиня. певца*, ищкиня*, плувица*. певкиня*, ищица*, 

плувца* 

Представих си как обяснявам на бакшиш синхронизания на нишки. Странно нещо е мозъкът. 

Присъдата за нарушаване на закона на Ом е 220 волта 

Програмист без компютър вкъщи - дали е притеснително? 

СЪединението е СЪбитие СЪпроводено от СЪбуждане на СЪотечествениците ни за СЪграждане 

на СЪвременната ни държава. 

Тази година е 127-мата годишнина от съединението. Да внимаваме догодина да не стане -128-

ма. (по идея на @buhtum) 

ти на дактил ли ше обиждаш, бе?! 

Тия заблудени люде, дето казват “една колега", казват ли и "нашата професор" и "новата 

доктор"? 

Трябва цветовете на зоните да са по-смислени: Синя зона: 2ч безплатно, 3-тият 2.55; бяла: 2.55 

на час; зелена: 1ч. безплатно, 2-рият 2.55.  

Убих Диабло. gg 

Фурие е бил фурия 

Човешкият организъм трябва да има log file, само трябва да го намерим. 

Ще те посветя в тайнството на асиметричното криптиране. 

„Pic or another proof of observation, or it didn't happen“, said George Berkeley 

Backdoor boys - Quit paying games with my card. 

Black и death metal вокалистите загрявали преди концерти с холандски скороговорки. 

CV CV не е Цветан Цветанов, а съгласна-гласна съгласна-гласна 

Do you know the old saying about self-referential phrases? 

Facebook is the new Google is the new Microsoft is the new IBM is the new....is the new Church....is 

the new hunter-gatherer society. 

Grandpa, grandpa, tell us a meme. 

I don't judge you. I just silently disapprove of you. 



I will be 220 and you will be 284 

Idea for a new product: „constant facepalm“ - a plastic hand attached to glasses/hat that performs a 

constant facepalm. 

Idea: DSL for social queries. Ex. „Get All friends Having sister“ 

If someone says „That sounds pinteresting" or "I'm not pinterested", punch them. 

I'm not single - I'm standalone. 

Kyoto is anagram of Tokyo. 

Melatonin, go away and don't come back until midnight. 

- My patent says you may not breathe. 

- But My patent says you may not tell me what I may not do according to your patent 

 

Obi Dev Kenobi to the storm QAs: These are not the bugs you are looking for. 

root Колева и брат и - administrator Колев 

Self-referential flirting: Hey, babe, what do you think of my pick-up line? 

Simon Jose Antonio de la Santisima Trinidad Bolivar y Palacios Ponte y Blanco, последният да 

затвори браузъра 

Where's your God NOW?? ... Where's your science NOW?? Both of them are busy playing dice. 

While many people are still skeptical about credit cards, we are already bored by them and look 

forward to NFC payments and even Bitcoin. 

  



IT 
Работя в IT индустрията, очевидно... 

 

“push-кат и отблъскват, без сигнал, без ред”, из “опълченците на mercurial”, цикъла “епопея на 

системите за distributed version control” 

 “В момента търся Senior Java Developer от името на компания, разработваща иновативни 

софтуерни продукти” ... и  един мармот... 

“Днес сме в друга стая, за да визуализираме по-добре нещата. Но тук няма videoconferencing, 

така че сме по телефона”  Y U NO have brains? 

“допинг” за системните администратори значи “до скоро” (до ping) 

“Идва момент в програмирането, когато можеш да напишеш всичко” --скромният аз 

> sudo разхлаждай се –време 

Aа, Диабло на работа, преди релийз.  #наръба 

Blimey, the internal SD card is classified as “external storage" in Android. 

chmod -R 777 / и да не се занимаваме с глупости като security :) 

А firefox-ът заел само 4.5 G. Хубаво го ъпдейтвате през една седмица, ама айде малко с тия 

лийкове да се захванете... 

Ако не споделите това в профила си, няма да ви се терминират 

низоветеsf32fx#$#gsfdaHsf@axFd 

Ако програмистите си направят парад, полицията ще ги пази от групи разярени QA-и 

Антисемит преби програмист - пишел евристичен алгоритъм. 

графиня Ристори и граф Бекъпи 

Един колега в Англия на standup-ите по 5 минути разказва в детайли какво е правил. 

Разказвачът на приказки педя човек - лакът лайнян код. 

Един приятел предложи, по договор, на програмистите да се полага служебно гадже. 

За nullable-колоните в базата или добро или нищо 

Защо репликираш лектора? Защото не си репликира данните. 

Из кода на аржентинците: if (!(foo > 0)).  

Как успяваш да overengineer-неш...php сайт... 

Когато в една бланка си попълниш имената 3 пъти и ЕГН-то 2 пъти, като приемащите имат тези 

данни, ти се иска всички да бяха програмисти. 



Колко ще са бързи standup meeting-ите ако всеки трябва да стои на един крак. Stork-up meeting. 

Мечо Пух-developer-ът към Прасчо-QA: аз откъде да знам кво тестваш бе свиня. 

Мисля да издам книга: “Как да комуникираме с [тъпи] QA-и". Bestseller. 

Наемали аутисти в софтуерни фирми. Яко. В наш'та засега има само олигофрени. На високи 

позиции. 

От 7 години съм Java-програмист и нищо ми няма; 

Повторението е майка на заекването и баща на for-цикъла (по идея на @veselyak) 

Преминахме от jira на kanban дъска? Jira, jira on the wall. 

Седим 4-ма в едни подземие, 2 андроида, 1 iPhone и 1 SE. На 2 различни оператора. Само 

iPhone-ът не хваща интернет. 

Спомних си как една HR-ка се свърза с мен по Skype, аз написах нещо, изтрих го, и тя написа 

“Не трий!” 

Тия дизайнери фанта не пият ли? Спрайтове, та спрайтове. 

Туитър си сменят компоненти по сайта през 2 месеца, обаче искат да наложат unified display 

rules.  

Уча се на Android. API-то е отчайващо грозно, все едно второкурсник го е писал като курсов 

проект по ООП. 

Хубав #IBB - и интересни и задълбочени неща. Не че идеалният момент за обсъждане на 

distributed MQs е след употреба на алкохол, но все пак.. 

Хубавото е, че видеоконференциите не предават миризми. Иначе в Англия щяха да усетят 

анасона. 

Човек и добре да живее, си сменя gmail-ската парола заради влизане от Китайско IP. 

[13:42:22] Alexander: I wonder how Jordan dumped that data 

[13:42:37] Божидар Божанов: it looks like shit, that's for sure :D 

“Award-winning” is the new “mediocre” 

“Force close” is the new “End task” 

“How cool - they are leveraging their infrastructure and utilize cutting-edge technology”, said no one 

ever 

“I acknowledge that my software application may be subject to US export laws. I agree that I have 

complied with all such laws” Yeah, right. 

“Oh, span”, exclaimed the dyslexic web developer. 



“Platform” is the new “website”. Everybody's building one. 

 

“This site requires Apple Quicktime” = “This site gets closed immediately” 

“we have reason to believe that your password was included in the post” & “we do not believe yours 

was among them” in the same LinkedIn email 

A life sentence for anyone attaching screenshots as bitmaps! 

ECommercePurchaseFinishEmailListenerTest 

Fb l.php -> t.co -> bit.ly -> actual site. Yay for a faster web. 

GetGlue е основан от цигани. Става дума за “кале”. 

I asked the Oracle what is my future, and it responded with ORA-27102: out of memory 

I feel like Dilbert. I was dragged in a meeting with a service provider of something we don't need. 

I just used a hipster java library and all I got was a NullPointerException 

I like your class, but not your style. Inline css is bad. 

I want a T-shirt saying “I'm in top 50 on stackoverflow and all I got was this lousy T-shirt” 

InputStream main = getMainStream(); 

iOS-ko 

Is there an end-user open source software that has more than 5% adoption, apart from Firefox? 

It takes management a lot of time to take straightforward product decisions, but they are pretty fast 

at requesting time-consuming bullshit. 

IT чалга: Сървърите падат, падат от high load-a [2] 

It's a developer's solemn duty to bring his project to production. 

It's all in the cloud these days - files, applications, people's minds, etc... 

Let's hit the milestone! No, let's beat it to death! 

Maps in iOS6 are the foundation of a new painting style: surrealiOSm  

MS Surface наистина изглежда яко. Клавиатурата ме грабна :) 

My new gmail filter: Matches: “opportunity java” Do this: Mark as read, Apply label “Job 

opportunities”, Send canned response “job offer response” 

One would expect that people working in IT in the UK would be able to use proper English. And one 

would be wrong. 



PM-ът в UK: Yes, I will prod the product guys. 

So, for @facebook “Recent" means 2010... ok. 

Sometimes you discover a major bug in some open-source framework that makes you wonder - is 

anybody else using this? 

Startup клетва: IPO да обявиш, Goldman Sachs борсови машинации да ти прави, по 2 долара 

акции да имаш, бордът да те уволни. 

The cloud is contemporary high-tech buddhism: you don't own anything, you have freed yourself 

from possession. 

These are your patents. And this is your ass. You know what to do.  

Want to Block Common Passwords? Sorry, That is Patented. The patent system needs serious reform. 

We demand a “Mark as troll” button 

What did the developer-jedi say to the QA-trooper? “These are not the bugs you are looking for". 

When you realize that many of the top sites like LinkedIn don't use bcrypt for storing passwords, you 

start wondering. 

When you start a build in visual studio, it connects to bing maps and suggest the nearest cafeterias. 

Windows unexpected shutdown details: problem event name: BlueScreen 

You have a computer science degree, work in the IT sector, you program, your job title is “developer” 

and you call yourself “software engineer” 

You haven't used a framework enough if you haven't filed at least one major bug 

  



Puns (игри на думи) 
Заигравки с думи и изрази 

 

- как са патроните? 

- шест! 

- а оръжието? 

- пушка! 

- заглушителят? 

- екстра! 

 

 „Върти, върти, върти, дай, дай“, говореше той на сокоизтисквачката. 

Алъш-верижна реакция 

'Аман от педали', недоволствала веригата на колелото 

Английският също ми е като my chin език. 

Архимед казал на Архизахар...  

Биляна платно белила / Биляна бело платила 

Буда-бар, Кришна-кръчма, Брахма-бистро, Вишну-винарна 

Българските „бой-банди“ не пеят, а те карат да си изпееш всичко. 

В България краят на света ще е персонализиран – „А в нашия край...“ 

Влязохме. Изби ни студена пот. След като ни изби тръгна из града да избива други невинни 

жертви. 

Вместо на калкан, ще строим на писия. 

Всички служителки в публичния дом получили новия iPhone с разпоретина дисплей. 

Вчера в Днес.бг и Варна утре пишеше, че... 

Галоши в клозета (по Виктор Юго) 

Главно муфтийство - муфти хората. 

Голямата клечка изтегли късата клечка. Сега седи с коса на клечки и клечка за зъби в уста и яде 

сладолед на клечка. 

Да се казваш Неделчо и да те карат да работиш. 

Давид Гета и Голиат Покрайнини 

Джипи с джип с джипиес 



Една буква, а каква голяма разлика: Център за дентално/ментално здраве 

екотой и екотя 

ем тел, ем лого 

Застрахователно дружество Арменец 

Злите езици не ставали добре в масло. 

И той ги прокълна да ядат кълнове цял живот. 

Има бум в експлозиите на гранати. 

Истинско плаващо работно време имат само моряците. 

Как се казва женският лебед? Лебедка. 

Като чуя „портфолио“ винаги си представям едно пристанище увито в станиол. 

Китайският ми е като май чин език. 

Копирайтър, копипейстър, и т.н. 

космополит = политнал в космоса 

Културдрегер (мери вдъхновението в кръвта на хората на изкуството) 

Късно е либе за киткат 

Малко известният съседен остров на Тамбукти - Тукдъбту 

Мафията, занимаваща се със записващи устройства си организира flash mob 

Мога да правя оригами. Трябва ми само малко газирано. 

Наградата в конкурса за правене на катми е екскурзия до Катманду. 

Не паркирай - торта (гараЖ) 

от love-ов мост до ор-love мост през ул.love-еле. #алтернативниТранскрипции 

Очертава се дълга втора фаза на проекта. Казах „why the long phase“, ама тъпи англичани, не 

разбраха pun-a 

пестицид - харчицид 

пила - the original еПИЛАтор 

Поговорки. При птиците: клюн клюн избива. При геймърите: клик клик ибива. При мафията: 

клан клан избива. 

Политически комикси за супергерои: Chairman! (човекът-стол) 



Приятел в нужда се познава - стъпва от крак на крак пред заетата тоалетна и току потреперва. 

Пропонентите на пропана се пропиха. 

Противогаз - против газове. 

Путьо Хендзъп, известен западен ди-джей  

Пучини не е починал в пуч? 

Родопският колос 

Според календара на майните новият свят след декември 2012-та ще бъде със столица 

Пловдив. 

Съветски автомобил ще пее днес в София (концертът на Заз) 

сюргюнреализъм 

Тази седмица всяка сутрин точно в 8 някой започва да пробива с дрелка. Пожелайте ми „Лека 

нощ, да те събудят с Бош“ 

Те живеят на семейни краища. Но не ги свързват. 

Той е перце-дател на бордера на детекторите 

Тоя е моногамен, оня е полигамен...а аз съм просто гамен. 

Филе от бяла волейболна мрежа 

Фон дьо илевън 

Хамалските услуги са местицизъм. 

Хасан Насрала и Самир Насри влизат в бар... 

Ще изкупя вината. И ракиите. 

ще те заведа на заведение; ще те барам на бар 

Щом е „мека мебел“, трябва да има форма „мебелта“ 

Am I running late? No, I'm walking late. 

Annual hipster awards: instagrammy 

Blizoo, Daleech 

Carpenter's rule of thumb: don't put your thumb in the cutting machine 

Drink is the work of the cursing classes. 

Evening dose of простотия: сера по един тон серотонин. 



Facebook: everybody's talking / everybody stalking 

I lack the same look / Ай, лек, да сеим лук 

I ususually don't give a shit, but each morning I'm forced to. 

Instead of „sweet sixteen“, children in Somalia have „hungry sixteen“ 

Let's throw a party – да хвърлим партия 

Life is a sin. It goes up and down like a sinusoid. 

Mass production на свинска mass. 

Modern Stalking - no facebook, no twitter, no google+ 

Once in a restaurant, a duck asked for the bill. So there it is. 

Opel. Wir lieben Aytos. 

Our new advanced diet - triet. Try it! 

Pre-ice-age fauna hipsters - lived before it was cool 

Spirits of Burgas - Rakia Burgas 63, Vodka Aheloy, Menta Karnobat 

That's rather cucumbersome 

We only work with fortune-500-cookies companies. 

  



Общество 
Коментирам обществото и неговите действия. Често критично. 

 

Кучетата си лаят, керванът е нахапан. 

Уж всеки ден правят „преглед на печата“, а печатът продължава да е тежко болен от 

некадърност и липса на обективност. 

„72% от българите не одобряват икономическата политика на правителството“. От тях 60% 

знаят само, че икономиката е нещо свързано с пари. 

„Най-новото риалити шоу: кралица на шопинга.“ A minute of silence... 

„Национален Протест срещу безобразията в България“ ... май някви хора не са разбрали как 

работи демокрацията. 

„Ти не ме гледай, че сега съм с Фиеста. По принцип карам джип!“ #truestory" 

„Трябва ли да криеш сексуалната си ориентация на работа“ dammit, idiots. Ако не си 

компаньон/ка кво значение има. 

„Хигиенният“ нокът е бич за нацията. 

-1 за Тити Папазов (ако съм видял добре). Паркира си баш на пътя, отвори си вратата пред мен 

и слезе. Все вдно си е у тях. 

14:53, а наш дебил си чука пирони. И после що бил скъп хлябът... 

Mr. @JulianAssange_, how does it feel to live in 1984? 

My opinion about gay marriages: „ „ (the same as my opinion about traffic law in Sri Lanka) 

On a serious note: проблемът е, че даже уж интелигентни хора се държат като редовия 

олигофрен.  

Scumbag 2 бабки и 1 лелка. Пресичат на 5м от пешеходна пътека. Тръгват по велоалея. Друго си 

беше едно време без коли и велоалеи, а?!? 

А дали съм съгласен с парите ми да се плаща извънреден труд на една сурия полицаи, само 

щото за някви идиоти висшето щастие е вандализмът? 

А защо не регламентират 10% бонус за министър+ръководители от всяка _успешна_ 

обществена поръчка? 

Абитуриентите по улиците напомнят на мутренска сватба в Чечня. Not good. 

Аз казвам „чух“ за неща, за които знам най-вече от интернет. Други хора казват 'четох в 

интернет'. Зависи от основната ти среда за информиране? 

Ако всяко дискриминирано малцинство тръгне да си прави парад, къде ще му излезе краят? 



Ако наистина хората масово и трайно спрат да ходят по заведения, защото трябва да излизат 

да пушат отпред, ще емигрирам. 

Ако хората не се биеха по религиозни и териториални причини, щяха да се бият за много по-

големи простотии. 

Аман от селяндури с градски произход. 

БДЖ да спрат всички линии, с изключение на печелившите. Така хиляди хора ще останат без 

работа, а десетки хиляди - без транспорт. 

Брат на вуйчото на градинаря на приятел от детсвото на Тодор Живков...мръсен комунист 

гаден! 

Българските „патриоти“ виждат национално предателство във всичко, дето не им харесва. 

Виновните-да се обесят. Да го е срам човек да е патриот 

Българският интелектуалец плюе по тетрадките с чалга-певици и гледа с интерес VIP Brother. 

В България „reduce, reuse,  recycle“ звучи така: „ “ 

В България street art-ът се изчерпва с повтарянето на един шедьовър: к*р 

В интернет има толкова много леснодостъпна информация, а толкова много хора продължават 

да мислят и да говорят глупости, вм. да проверят. 

Витошка е пълна с хора, за които две жълти линии не значат нищо. 

Вместо звънец на колелото - мини-автоматче с халосни патрони. Или с кърфици. Велоалеите и 

без това са червени. 

Всеки, който е богат, е мошеник и злодей. Това схващане ни пречи доста. 

Генерирам слухове: Тимаджиите са изкарали Гриша Ганчев от бизнеса, ще ги изкупят чрез 

подставени лица. 

Глас народен - слепи ги ражда. 

Гледах видео от протеста против промените в закона за горите. Със смесени чувства съм. Не 

искам хаосът да е начинът обществото да изрази мнението си. 

ДА ПОДКРЕПИМ ЧОВЕК, КОГОТО НЕ ПОЗНАВАМЕ ЗА СЛУЧАЙ, С КОЙТО НЕ СМЕ ЗАПОЗНАТИ 

Да попитам от любопитство: след протестите на Орлов мост имаше ли останали бутилки и 

боклуци по земята? 

Дали ни трябва промяна в икономическата система, щом като резултат от нея производителите 

правят неиздържливи стоки, за да се купуват повече 

Данчо Лазаров „на сапун“. Не трябва 23 години по-късно някви соц-фигури с „ония куфарчета“ 

да продължават да прецакват всичко. 



Долу Цеко от торентите! Или беше друго? 

Дядо-социалист при Карбовски: „демокрация + приватизация = край на българската нация“, „22 

години без Тошо, всяка година става по-лошо“ 

Едно време „водач“ е бил предводителят на армията или политическият лидер. Сега е ватман 

или шофьор. 

Защо изобщо си пускате алармите на колите в града? Само будите хора 1.крадците ги 

деактивират 2.котки ги задействат 3.никой не слиза да види 

И в трамвая, и в тролея - хора с киндъли. 

И все ще се намери някой да изхейти. Телевизиите спели. Ами спят хората. А вие нали не 

гледате телевизия по принцип? (във връзка със земетресението) 

И изведнъж се чувстваш като в развито общество - бил си 3 часа в клуб и не смърдиш ужасно на 

цигари, а отпред групи хора пушат усмихнати. 

И стига сте ме замервали с фасове докато карате, дебили. Едно, че правите боклук, и две - зад 

вас има кола. Mr Brain has long since departed 

Измислих - аз ще съм от хипстър-интелигенцията. Тая дето плюе по другата щото са 

мейнстрийм тъпаци. 

Изобщо не ми се мисли за последствията, ако направя видео, в което показвам, че спагетеното 

чудовище всъщност е макаронено. (във връзка с протестите продиктувани от видео за Мохамед) 

Изтичането на мозъци от България към Европа е очевидно. Всеки там знае,че българите са 

просяци, проститутки, сводници, крадци, общи работници. 

Какво кара Бил Гейтс? Няма значение. Т.е. заври си ферарито с номер СА 1111 в...касичката със 

стотинките. 

Като видиш секциите „Наука“ на новинарските сайтове ти се отщява да си учен. 

Като видя хората, чакащи на Терминал 1, ми се емигрира. 

Като казвате „нечовешки условия“, най-често имате предвид условия, при които са живели 

всички хора до преди 200 години. 

Когато се запознаваме с някого, трябва 1-вият въпрос да е „четеш ли жълта преса- Шоу, Уикенд, 

Шок, Афера, и т.н.“ Ако отговорът е „да“ – „чао“ 

Колко ли е гадно да си просто едър бизнесмен, а всички да те мислят за „мафиот“, „олигарх“, 

„мутра“, „марионетка“, „антибългарин“, „парвеню“ 

Кучетата в България, по примера на хората, вече не виждат смисъл да си заравят лайната, като 

се изсерат публично. 



Лошото е, че ако разрешат да убиеш някого в дома/имота си, злоупотребите и убийствата ще 

са много и ефектът ще е отрицателен. 

Май е трудно да не си тъпчеш децата с всевъзможните боклуци, които искат, заради 

рекламите. 

Македония е пример за това, колко е бил прав Гьобелс. 

Между другото, дори в славната ни история, когато сме били на три морета, селяните пак са 

живеели зле. Just sayin' 

Много искаме да живеем „като европейци“, но хич не щем някои европейски практики, като 

платено паркиране в центъра и колани на задните седалки. 

Монологът на охраната в ИКЕА: „съжалявам, но трябва да оставите покупките в шкафче. Да, 

знам, че имате касова бележка, но - правила.“ 

Мотото на България трябва да е „С такива хора – толкова“ 

На журналистите атентат им дай. Тва е по-добро и от земетресение. То не са анализи, не е 

чудо. 

Най-обичам неюристи да тълкуват закони, негеолози да алармират за добив на газ и 

неикономисти да критикуват икономическата политика. 

Не искаме глобализация, обаче искаме западни компании да купят нашите и да ги оправят. 

Не мога да взема страна в спор, в който и двете страни са малоумни 

Не си истински атеист ако поздравяваш за имен ден на църковен празник! 

Ние винаги ще сме бедни, ако ще и средната заплата да стане най-висока в Европа 

Ние и така сме си най-интелигентната нация, пък представете си ако ги нямаше чалгата и 

Костов. 

Някои хора протестират само когато им искат повече пари за колите - за бензин, за паркиране. 

Няма „пълна забрана за пушене“. Забранено е на закрити обществени места. Пълна забрана за 

шофиране=Витошка, Графа, тротоарите и градинките?" 

Нямам нищо против мотористите, стига ДА НЕ БУДЯТ ЦЕЛИЯ ГРАД В 1 ПРЕЗ НОЩТА, ДЕБИЛНИ 

ДОНОРИ 

От 2 до 4 не трябва да се смущава почивката на хората, по закон. А за земетресенията не важи 

законът, така ли? Всичката ни е такава... 

Откриха нова частица. Отхвърлиха ACTA. Хубав ден. 

Пазарна демокрация: Цеко Минев си купи закон, кво толкова ;-) 

Пак да кажа: „Бензинът ми идва скъп“ != „Бензинът е скъп“ 



Поканиха ме на „национален ден на бойкот на бТВ“, не трябвало в четвъртък да гледам бТВ. 

Ми че аз последно гледах предаване преди 3 месеца.. 

Полицай: „Не минава смяна без да има поне по един обран апартамент“. Слаба ни е 

„полицейщината“ :) 

Поредният сериал беше заклеймен от иначе негледащото телевизия туитър-каймак-общество. 

Следващият. 

Последните 7 дни: волейболистите паднаха, щото бистришките тигри се возят в самолет, а 

трафикът към морето е ужасен, щото бензинът поскъпна. 

Предлагам протестите да се обединят в един, с лозунг „Долу!“ 

Предложение за надпис върху кутии цигари: „Пушенето води до безсмислени дискусии“ 

През комунизма се живеело по-добре. То...и крепостните селяни са живеели добре - дават им 

да ядат, а те работят. Ама, нали... 

Присъединете се към моята кампания „да не цапаме България цяла година“ 

Проблемът с наднорменото тегло се решава най-лесно като се вдигне нормата 

Пълно равенство между половете ще има, когато станат популярни списания с фотосесии на 

голи мъже, придружени от псевдо-интелектуални статии. 

Сакар гори (3500дка), но тъй като до нея няма София, пълна с псевдо-заинтересовани, някак 

изглежда по-незначителен от витошкия пожар (350дка) 

Само едно нещо не ми харесва в трамвай 7 - смрадта. Но за това общината не е виновна. 

Сериозно, трябва в задължителното образование да се влкючва предмет „как да отглеждаме 

деца“ 

След „София срещу провинцията“, имаме „Центърът срещу кварталите“. Следва „Синя срещу 

зелена зона“. Тия селяни от зелената зона, начи... 

Софийското Сити е Sin City  

Социологията трябва да бъде точна наука. Математически модели anyone? 

Съвестен гражданин: бутам си колелото, защото нямам светлини. 

Съвременна кутия на Пандора, която никой не трябва да отваря, колкото и да е силно 

любопитството му: коментарите в новинарски сайтове 

Ти ако не слезеш от джипа с пура в устата, цялата гъзария се губи. 

ти си ебаси негръмотния бай ганю, найстина 

Това, че дезодорантът „предпазва от изпотяване цели 48 часа“, нека не значи че лятото може 

да не се къпете 48 часа. 



Толкова ли е трудно да накараш change бюрата да изнасят истински курсове отвън? 

Толкова много хора явно знаят детайли за тайните общества, че се чудя не им ли е тъпо на 

масобите/илюминатите. Една тайна не могат да пазят 

Фанатичните изказвания на някои висши църковни дейци (да не ги наричаме духовници), 

съпоставени с охолството им, създават лошо име на вярата 

Хаха, cadillac escalade - хибрид. Иронията да направиш двутонов гигантски SUV, който е eco-

friendly 

Хората, използващи репликата „спрял си ми на мястото“ трябва да бъдат съдени за 

антиобществени прояви. 

Цени на бензина в Швейцария: Монтрьо 1.70 CHF, Женева 1.80 CHF, италианската граница: 1.90 

CHF. А нашите „картелчици“ имат разлика по 2-3 ст. 

Честит 3-ти март. Имаме още доста работа докато наваксаме 500+45 изгубени години спрямо 

западния свят, но се надявам да се справим. 

Честит празник. [тук поставете мрачен коментар за грамотността и образованието в България] 

Човек с активна гражданска позиция - харесал е 6 фейсбук групи и е подписал 12 онлайн 

петиции. 

Инструкция за ползване на писоар (в тоалетна във Виена): 

  



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

въпроси 

 

Щастието е симбиоза между стремежа към непознатото и спокойствието на предвидимото. 

Ако обществото е толкова развито, че комунизмът да работи, то всяка произволна обществена 

и политическа система би работила. 

Ако ще идеализирате някого, най-добре е себе си. 

Банковият сектор привлича по високите си позиции духовната и морална утайка на 

обществото. 

Диалектът не корелира с интелигентността. Неумението да го коригираш - според мен да. 

Нежеланието – също. 

Знаете ли колко е яко, когато, въпреки, че „регистрираш“ дребните неудобства и глупости, те 

не те дразнят и изнервят? 

Това, че нещо е обичайно и масово не значи, че е нормално.  

Като мога да си позволя да съм принципен, що да не бъда? 

Медиите не трябва да опитват да изграждат мнение у хората. Трябва просто да им предоставят 

факти, и да оставят хората да си изградят мнение. 

Много е добре понякога човек да няма какво да прави с часове - остава му време да мисли. 

Мога да превключвам от режим „идеалист“ към „циник“ и обратно за секунди. 

Музиката е механизъм, чрез който хората могат да имат по-висши емоции отколкото им 

позволява собственото им развитие. 

Не е лошо, че хората са различни. Лошото е, че са различно тъпи. 

Някъде по средата между родоотстъпник и шовинист. 

Примитивното и възвишеното не могат да съжителстват. 

Рак на волята 

Тънката граница между обективната критика и хейта. 

Тъпите хора избират крайностите, умните се опитват да намерят идеалната средна позиция. 

Хората са продукт на средата, а средата е продукт на хората. Yet another chicken-and-egg 

problem. 



Чувствам се тъп и ниско-способен, щото знам колко неща мога да знам и да мога, а не знам и 

не мога. 

Humor is the ultimate painkiller 

I create, therefore I am 

I hate being dragged into mediocrity. 

I hate to see the technology world at the hands of lawyers. 

If something isn't working perfectly, it doesn't mean that there's a better alternative. 

If we view life as a heuristic problem, then hedonism is a greedy approach and is therefore 

suboptimal. 

If you get offended by words that are not meant to offend you, you are a most likely a stupid, 

narrow-minded, complex-driven person. 

I'm not thinking out of the box. It's just that I'm in a larger box. 

Imagine that bad things are not happening to you. They are happening somewhere in the distance. 

Let people give in to their weaknesses and cravings, so that they don't use this energy to do harm. I 

don't particularly like this principle. 

Looking forward to the time when technology will obsolete bureaucracy 

Mind the gap between you and reality 

Note to self: people don't always get metaphors. 

Note to self: you are not exempt from the laws of biochemistry. 

Now assume every thought in your head is actually the result of an inception - someone else has 

planted it there. 

The good thing about young people is that they haven't yet fully developed their set of annoying 

habits. 

The harsh thought that someone's gone forever... 

The less you want, the fewer problems you have. 

The world has only one confirmed and ubiquitous problem - stupidity. And we can't solve it due to 

stupidity itself. 

There's an underlying abstraction beneath all music. 

We do need standards for everything. Except for humans. 

We have built an economy that successully utilizes the abundance of stupid people. 



We live in a world full of mistaken priorities. 

What's the point of being idealist, if your ideal sucks? 

When we master genetics and have quantum computers to solve NP-complete problems,we'll 

designate mating couples,for optimal mankind progress 

 

  



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

– на повечето съобщения им липсва контекст. 

 

- Ти си луд! 

- Мерси! 

 

#YOLO Denev (YOLO е съкращение от You Only Live Once, Йоло Денев е български патриот) 

%brand%. %dumb_slogan% 

(лицедлан) 

...ако хващате течението ми 

Расите са три. Монголоидна, негроидна и македоноидна. На всички е ясно, че всички 

европейци са македонци. 

„...ама така на уиндоус виста не мога да ти кажа“ 

„The book of life“ a.k.a. „книгата с вересиите“ 

„еманация“ и „еманципация“ са толкова примамливи пароними за тъпи шеги... 

„прозодия“ не значи „професионална зодия“ 

„Съгласуването на думите е много важно“, казала учителят на 26-мата ученик. 

„Този познавам ли го лично или съм го виждал някъде по телевизията?“ 

„череши“ се римува прилично със „сереше“ #самоказвам 

2 инсталации на app-а ми (who didn't call back?) в от Ирак, и 1 от Либия. Притеснявам се, че ако 

жената не вдигне 3 пъти ще я убият с камъни 

5 аптеки, 3 зоомагазина и 2 бензиностанции - нито лакмус, нито дестилирана вода. Само някви 

pH тестери с малка скала. Толкова много ли искам 

Ad medley: Блажиш ли, блажиш ли Асене 

blockbuster - човек, който руши блокове. 

Daihatsu, Vzemihatsu 

Dearly besieged, we are gatheted here to tear down your walls 

Deep Friend Zone Project 

DIY, конче, DIY 

engineer = двигателджия 



А баба ти казва ли „кепчук“ вм. „кетчуп“? 

Абсурден сън на седмицата: сънувах, че ми подаряват Audi Q7 ако закарам с него някви хора на 

салон на изкуствата в Саламанка. 

Аз съм юпи по дефиниция, но не и по душа 

Айде да даваме служители на пазара за органи. Аз съм с двете ръце „за“. Оп, вече с едната 

ръка „за“ 

Ако планината не дойде при Мохамед, Мохамед ще взриви планината. 

Ален Делонги 

Аре пиши „Сидер е куче“ и да си ходим 

Аре пиши непротивоконституционствувателствувайте и да си ходим 

Афроамерикански шоколад. 

Ацки си тап 

Бакшо, тва малко ароматизаторче не може да ти насмогне. 

Боб. Мека топлина. 

Бойкотирах бой с котки. 

Борис Надали 

В Димитровград улица 9-ти септември е прекръстена на 3-ти март. 

В тая жега не можеш да разбереш дали си се изпотил или си се напикал 

Варна-Димитровград с влак...само през Пловдив. 

Вечното дерби-кола 

"Вземи ме, бачо Илия 

във твойта тясна килия 

да ти намажа филия" 

 

ВикторИна, ПетърМая и ХристоНадя 

гр.Буден, Швеция и гр.Заспа, Беларус. 

Да не си ядки?? 

Да ти изсъхне мойшчърайзъра 

Дай „жега“ на климатика! 

Джейсън Мраз, по прякор „дядо“ 



Докато руските войски форсирали Дунава, в Свищов бай Иван си форсирал двигателя на 

Москвича #анахронизми 

Доклада - до клада! 

Драги съинтелектуалци, е*ало си е майката. 

Един колега индиец ще се жени. Както казват, противоположностите се допълват - той е с 

фамилия Thirunavukkarasu (16 бувки), а тя - Mp (2) 

Едно ведро пълно с котки и кучета 

Едно време влаковете са правели пуф-паф, ама с тия електрифицирани линии, сега правят 

дзззззз 

език мой, враг мой, с масло, мой, широки дънки, кърпа на главата, мой. 

Еми, както кажеш. Каквото ти плава лодката. 

Защо 'певица' не е 'singress'? 

Знам кога се пише пълен член и кога кратък, но понякога ги оставям сгрешени, за да не 

изглеждам прекалено елитарен. Winк. 

И както пеят Бийтълс: „I look at all the clueless people“ 

И мацки по стереокини 

Иванчо Деп 

Игнат Попов (Iggy Pop) 

идеално [иджалну] 

Изпреварили са ме! App, показващ накъде е Мека  

Илюминатите убиха Джон Ленън, защото беше открил, че в следите от самолети има отрова, 

донесена от извънземното от Розуел. 

Имаше едно време в квартала един Димо, слушаше black metal, викаха му Димо-Боргира. 

Интонация тип „български ди-джей“ 

Кажи ми кога си роден, за да ти кажа на колко години си. #AntiJoke 

Кап, кап, кап. Пестете водата. 

Кефят ме песни, в които слушащите биват директно нахранени. „Ако си дал“ – „Дали е трябвало 

изобщо да се раждаш?“ 

кифъл (м.р. на кифла) 

Колумнист, куратор и копирайтър влизат в бар и поръчват кафе на един бариста. 



крадетел #портманто 

Къде изчезнаха вафлите Раховец??? 

Люпил съм семки с Густаво Лима 

Майката е баща на знан...оф, обърках го. Или не са ми го повтаряли достатъчно, или вече съм 

тъп. 

Микрон Доцев Груп. Бил доста добър автосервиз. 

Минздравсоцразвития http://www.minzdravsoc.ru/ 

Моля да се различа! 

Монополът върху рекламните площи на уличните стълбове се държи от ремонтиращите 

покриви. 

Ние сме жертви на загниващата буржоазия 

Ние сме на всеки 4-ти километър 

Общината да прояви самоирония и да кръсти всеки автобус Годо. Така хиляди пътници ще са „в 

очакване на Годо“, който така и не идва. 

От 15 минути няма ток, а аз чак сега се оплаквам в туитър. Скандално. 

Паметника Левски София област Варна морето на някакъв странен език в масло 

Пасивен въглен 

Петима Петко не чакат. Трима трико не чакат.  

Пешо е българският John Doe. 

Пише ми се нещо с хипердактилни рими. 

Помниш ли онзи път, когато някой пръдна, но никой не си признаваше? Аз бях. #sundayidiotism 

Прбвл л ст д пшт бз глсн бкв? 

Преди време сънувах, че Стоянка Мутафова е пилот на изтребител в мисия до луната, а Бойко е 

бензинджия около Чирпан, който се друса с гъби. 

Предлагам епизод на Mythbusters за царичинската дупка и за Вера Кочовска. 

Притеснявам се, че някой ден инстинктивно ще си избърша течащия нос с току-що 

използваната тоалетна хартия в ръката ми. 

Пък най обичам да се разхождам безцелно в дъжда. (И май не се водя на списък на четвърти 

километър) 

Първо бяхме млади и глупави. После бяхме просто глупави. 



Река Awesome 

С принципи, вместо с идеали и мечти 

синтеза и дъщерятеза 

Скрита портокалка 

След сливане на фирмите за бутилиране на вода: Горна Банкя, Девина, Комисар. 

Спек, политици и перхидрол 

Спомних си, че съм пращал въпрос на „Минута е много“ като малък. 

Спиро Агнев е бил вицепрезидент на САЩ http://en.wikipedia.org/wiki/Spiro_Agnew 

Средно човек има 1,999999 ръце 

Стопли се, мотористите преядоха с боб и започнаха да пърдят шумно по булевардите. 

Сурва, сурва учебна година. 

Съвременен сюреализъм: пия шейк маракуя в центъра на Перник 

Съжаляваме госпожо, но чувството за хумор е засегнато и ще се наложи да го ампутираме. 

Сънувах, че facebook са дошли на крака да ме канят да работя там, и са донесли iPad и 

MacBook, а аз им показвам колко са некачествени. 

Сънувах, че споря с Христо Мутафчиев, че торентите са много хубава технология. 

Сънувах, че Стоянка Мутафова е пилот на изтребител в мисия до луната, а Бойко е бензинджия 

около Чирпан, който се друса с гъби. 

Той е широко, но и късо скроен 

Три дена сте без мен, че отивам в Македония. Не знам кво ше правите, може да препрочитате 

стари туитове :-) 

Туитър смуче голямо време 

Тъп си кат асансьор 

Унес есе 

универсален магазин #умиращиизрази 

Хващаш ли ми течението? 

хейтър=мразител 

Хипстърията топлеше before it was cool. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА CAPS LOCK-А И УДИВИТЕЛНИТЕ!!!!!! 



Шрайбпроектор - vintage powerpoint 

Ще правя кафява сол, по-полезна. 

Ще те държа в океанско течение 

Щеше да ми изкараш акъла, ама нищо не излезе. 

Що за нация има в езика си една и съща дума за „свободен“ и „безплатен“ 

Що понякога казваме на грозните неща красиви 

Щом след като пиеш много Фанта ставаш оранжев, дали ако пиеш много Бейлиз ставаш бозав? 

яка жими обла челе бяло 

Дума, която винаги ми е смешна: дойка 

"Във празното, бездушно ежедневие, 

във скучен и безцветен кръговрат, 

мечтата за красиви дни къде ви е? 

Поглеждате ли в бъдещия свят?" 

 

He has ninja reactions. That is, nobody understands he has reacted. 

I am from a perpendicular universe 

I just became the mayor of a bank and all I got was a lousy interest rate. 

I like what my Lenovo laptop is telling me everytime I look at it: Think! 

I rest my (suit)case 

I think I finally found someone.....in the backyard 

I'm a grammar neo-fascist 

I'm founder of a StopDown 

I'm thinking of creating an online Ponzi-scheme.  

Is there a „people without a sense of humor awareness day“? 

It's a multimillion business, man. You can't trust a multimillion business. 

It's time for a change (време е да обменя пари)  

Lavatory addict = дрисльо 

Look, a falling star - make a wish...I wish stars never fell. 

Oh, you are an investment banker? Nice meeting you, I'm a village idiot as well. 



PITA на български се превежда с последователност от азбуката: БВГ 

Roses are red, violets are purple, you idiots. 

Should we wrap up now? = Да ви го завия ли? 

So, you say, you employ varoius pleasures as a compensation for the boredom of your life... 

Some of use were crazy before it was cool 

Space manager бил човекът, дето нарежда стоките по рафтовете в супермаркета. 

Spam: Get your degree at: healthcare, legal, nursing, bachelor's and many more. I want a master's 

degree in bachelor's. 

St.Sunday church 

This video is no longer available due to a copyright claim by някви дебили. 

Transcendent love 

Vox populi, my ass. 

We all live in a yellow Varna bus, yellow Varna bus, yellow Varna bus. 

Why is it called „angel investor“, when in fact you are making a deal with the devil? 

Your grandmother's kite! 

 

Кое свърши първо в MaxiMix? Сусамените рибки! 

 

  



Въпроси 
Понякога питам хората какво мислят или знаят по даден въпрос. 

Анкета: мама и тати / мама и татко / майка и татко / майка и тати.  

В кои други езици има две думи за летище/аерогара? 

Етимология на „ваденка“? 

Защо пълни жени носят дрехи по тялото? 

Как викат на баничарките в други държави? 

Как ли се подреждат страните по авторство на оригиналите на популярни балкански песни 

спрямо популация? Т.е. кой е най-креативен? Гърците? 

Какво е рул? А какво е щурвал, тогава? :-) 

На запад има ли песни, с идиотски текст, които повечето хора знаят (напр. денонощен магазин, 

и ловец съм и рибар съм, много моля ви мадам)? 

Според вас, ако човек е интелигентен, може ли, и трябва ли да коригира диалекта си (т.е. да не 

говори 'меко' или много твърдо)? 

Food for thought: a world without marketing 

  



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. 

„Да ти обичам безпорочно майката“, псувал Платон 

кру за дисграфиците! 

- Ало, Мария ли е? 

- Да 

- Айде довечера да се позабавляваме в леглото ти 

- Грешната Мария сте набрали 

- Идеално! 

 

#простотия мистиците очакват катаклизъм, а гейовете - катаклизма. 

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

 „Аз моа ли да помня коя беше майка ти...“ 

„Аре пиши кур и да си ходим" --Епикур 

„Да ви е*а майката“ в смисъл на „да го духате“ в смисъл на „не одобрявам действията ви“ 

„И той ѝ е*а майката. Ама буквално..“ понякога може би е добре да се замислите какво излиза 

от устата ви. 

 „мъжки полов орган мъжки родител (зватален падеж) традиционна балканска закуска“ (К*р 

тате баница) 

„Поемно лице“ е груб евфемизъм 

„Принцесата и граховото зърно“ звучи много вулгарно. 

„Пу да та е*а в простака“ 

„Седалката на колелото нещо ми ръби“ ... „не е седалка, карай, карай“ 

„Той е голям педерас, в лошия смисъл на думата“ 

1-вият app за google glasses: да виждаш хората по улиците голи. Ще е лесно, с база данни от 

голи снимки на хора с различни мерки 

Daily dose of простотия: Какво става като пръднеш, докато пикаеш? Пада налягането. 

Friday dose of простотия: жените се възмущавали, като им кажеш, че като аварираш на пътя, 

трябва да извадиш триъгълника. 

Game of Thrones бил по книгата „Песен за секс, огън и лед“ 



В Македония - sperm bank (вж. снимката ->) 

The Hands-On Guide To Masturbation  

Westminster Abbey му майката 

Ако жената държи мъжа изкъсо...значи има нещо късо. 

В мотелите на вратите виси „План за еякулация“ 

Верига хипермаркети ФарКур. Със съответното лого. 

Аре пиши кур и да ходим да паркираме кратковременно -> 

Да припомня, че КТБ значи както „Корпоративна Търговска Банка“, така и 

„К*р Тате Баница“ 

Двама педали се оженили и си родили скоростен лост. 

Едно време беше модерно мъжете да носят обеци. Сега има развитие и 

вече е модерно да са педераси. 

Едно време така и не разбрах какво значи обидата „педерас майчин“ 

Ей, путьо, горе ръцете (Hey, put your hands up) 

Жиголо = куроператор 

За съдията - или к*р или нищо. 

Използването на „п*тка“ вместо „жена“ е.....синекдоха. 

Има хора, които преценят действията си до последния детайл. Има и такива, които не преценят 

свободното място на стената и пишат ПУТк. 

Имало „пътна карта“ за електронното правителство. И накъде води тази пътна карта, към 

с.Долно уйно, с.Курново, с.Чурка или с.Сливка? 

Кое е обратното на „метросексуален“ – „тролейсексуален“ или „кауфландсексуален“ 

Кой не скача е хетеро (във връзка с гей-парада) 

Кратък е пътят от оператор на чалга клипове до порно-оператор. 

К*р за фалическите символи! 

Любен Дилдов 

Майбах - Майнейбах 

Малко профанизъм: Всяка уважаваща себе си дискотека трябва да има 3 тоалетни: за бело, за 

свирки и за пикане. 



Мноо ми е дълъг...айфона (при пускането на IPhone 5, който е по-дълъг от предишния) 

Настъпи астрономическото „дееба тая жега“ 

Най-отвореният завой на пистата Монца е „Курва гранде“ 

Никога няма да разбера „галеното“ обръщение към Richard - Dick. „Your friend Dick looks 

pumped up“ 

Новият Айфон ти помага да забиваш кифли в дискотеките, благодарение на своя разпоРетина 

дисплей. 

обида: „И за какво да го правя това? За тоя дето духа? Т.е. за майка ти“ 

Пароним на „ктитор“ 

Пускаш писма, пускаш телевизора, пускаш тото, пускаш се по течението, пускаш на всеки 

срещнат. 

Самообладай се! 

Сигурно позицията „Manual QA“ е много предпочитана в компаниите, разработващи порно-

сайтове. 

След толкова години, съдията още е педерас. 

Стандартният китайски, освен „мандарин“, се казва „путунхуа“. Тая дума изглежда като 

портманто от два полови органа. 

Стига с тоя секусален подтекст! (хъхъ, ‚подтекст“..начи текстът е отгорe) 

сутиен = бомбоубежище 

Той се зарадва, че е изтеглил дългата клечка, но не подозираше какво щяха да му правят с нея. 

Учени открили ген, необходим за извършване на полов акт. Нарекли го „ген Италия“ 

Хедонизмът докара педераслъка 

Хората се опитват да стандартизират входно-изходните интерфейси, а те - гей паради ми 

правят. До 5 години всички да се чукат с USB 3.0. 

Член за пълния член 

Щях да кажа, че позицията ми за гей парада е пасивна, ама май звучи двусмислено. 

„Fuck the rich!“, said the prostitute. 

„Smartphone penetration“ sounds a bit rude... 



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

да „развия“ темата. 

Ако вземеш огледало, вече не си сам и не е битов алкохолизъм. 

Не е важен размерът на чашката, а размерът на бутилката. 

„Оо, колко е сладък малкият, на колко си, покажи с пръстчета“ ... „на три големи съм, ходи 

нарежи още салата“ 

„Работата не е пиене, че да свърши“ 

beer o'clock = ракиено време 

It's hot. We need beer conditioning. 

Smells of alcohol. Not sure if people are drunk or use crappy perfumes. 

Алкохол не близвам...пия го на големи глътки. 

Едновременно с един колега имахме следобедно-петъчен порив за бира. Речено-сторено. 

Заглавие: „Разхлаждане, бури и дъждове в цялата страна“. Аз чета „Разхлаждане, бири...“ 

Начи, да ви кажа, пиенето е лошо нещо. 

Не помня някога да съм се напивал безпаметно. #duh 

Някои хора пият от мъка, други - от радост, трети - от сутринта, четвърти - от малки, пети - от 

бъчвата, а шести - от любов към алкохола. 

Пилешка супа за душата? Bitch please - шкембе чорба за главата. 

Пия ракия от бутилка на текила в чаша за мастика. 

Що пък един не написа „ее, хрумна ми супер революционната идея, голям кеф“. Все петък, 

море, плаж, бира :)" 

  



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. 

 

Толерантен съм към хората, които не са нагли. Ако някой опита да се набута от по-празна лента 

пред мен, забрави. 

„Ще си пазя паркомясто със щайга“ е първата стъпка към ада. 

2/3 от колите са със загасени фарове. 

70 лева за винетка И 70 лева за тампони. Аре да се разберете - или едното или другото. 

Bumper sticker: мисля докато карам 

кое не важи не е ясно, но най-вероятно е забраната за паркиране на тротоара. 

Дебили.  

Да, пич, сам си в тоя град и няма проблем да спреш така. Далеч бил бордюрът, 

глупости. А ЦГМ само минаха покрай теб 

Столична община, Y U NO build parkings like in Vienna 

Да попитам: в други държави има ли практика да оставят асфалта изрязан в 

продължение на няколко дни? 

да, хубаво, че сложихте нов асфалт, ама да бяхте махнали и релсите, и там да 

сложите? 

 

n00bs. Падна един дъжд и задръсти иначе празна София 

S-класа се паркира на Витошка (забранено), на следващата пресечка джип на 

КАТ, с „органи на реда“ дето си чешат органите. 

А лайнарчето с BMW-то, което се опитваше да дрифти по Витошка между пешеходците, как се 

насра, като видя ченгетата на следващата пряка. 

А най-якото на магистрала Хемус са знаците „Внимание, добитък“ с придружаващо 

ограничение 90. В планината, през оградите - добитък. 

А сега като вдигнаха синята зона, вече ще има пари и няма да има дупки в центъра, нали, нали? 

А95 е 2.78. Ако искате. 

Ако ме направите шеф на КАТ, ще оправя трафика в София :-P 

Ако сте жена, карала черно Пежо около НДК тази сутрин в 10 без 20: браво! Адекватно, 

безопасно, и достатъчно бързо каране. 



Аре в парка с кола, мноо ше е якууу 

Бакшишите може и да не са хора, но са участници в движението, така че ги уважавайте! 

Безпилотните автомобили ще са по-добри от 95% от шофьорите. 

Братовчедка на баща ми е умряла при челен удар. Мутреса с черен джиб с 160 в завой губи 

управление и се забива в тях. Простотията убива. 

Бъзикът и нежеланието на хората да плащат за паркиране настрана, но общината можеше да е 

построила подземни паркинги в центъра за толко години. 

В началото на септември на входовете на София трябва да има табели „Добре дошли обратно в 

София. Желаем ви успешно създаване на задръствания“ 

В рамките на 100м.: 1. пеш.пътека - спирам. 2. Хора пресичат неправилно, след завой - 

разгонвам като пилци с клаксона. 3. пеш.пътека - спирам 

В София използват ли се 'техники' за оптимизиране на светофарите? Или някой майор от КАТ 

решава на колко секунди и коя лента закъде е? 

В сумрака НЕ СЕ кара на габарити, дебили. 

В цяла Европа има аналогични правила за паркиране на живеещи в центъра, но пак ние сме 

излъгани и прецакани. 

Вальо, ела да видиш задръстванията с коли с по един човек в тях. Прави квото си искаш с 

цените, пазар има. 

Варна има очевидна нужда от синя зона. 

Взел си си огромен, висок джип(SUV) (Q7, X6, Infinity FX), но спираш пред легнали полицаи и ги 

взимаш с 1 км/ч. 

Виновни за ръгащите се джигити по пътя са и тези, които ги пускат. Ако не минаваше номера 

толкова лесно и често, нямаше толкова да си вярват 

Вчера по Е80 след 16ч имаше много камиони и нито един служител на КАТ или ИААА, който да 

ги спре. Мързели. 

Графа написал „за тебе сякаш съм невидим“ докато чакал да пресече на пешеходна пътека. 

Да виждаш зелено пред теб и да продължаваш да караш с 40 в лява лента граничи ли с 

идиотизъм? 

Две жени се разминават на паркинг. Priceless. 

Джип засичаше бакшиш по цариградско, набиваше му спирачки и го не го пускаше да го 

изпревари. Що за дебили съществуват? 

Днес да няма няква инициатива „Нека всички пенсионери да пресичат неправилно 4+ лентови 

булеварди“? 



Днес за 2-ри път в шофьорската си кариера си докосвам огледалото в друга кола. Ще 

калибрирам, за да не стават повече издънки.(все още 0 ПТП) 

Дразни ме, че мога да се наредя в най-празната, но неудобна лента, и като стане зелено да 

сменя 2 ленти без да засичам никого. Всички спят. 

За 7 зелени светофара 8 коли чийтнаха левия завой от грешна лента / релси,1 го направи 

гладко, 2-ма създадоха опасност, а 5 забавиха другите 

За рождения ден съм ти купил книжка. Заповядай, и много безаварийни километри. 

Затворили са Витошка (кръстовището с Патриарха), всички знаци са поставени адекватно, но 

масово хората влизат в забранени улици. #селяни 

Защо американците са решили, че червен мигач е добра идея? 

Защо няма датчици на трамвайните жици, които да са свързани със светофарите? Щеше да 

пести много време. 

Защо преди се казваше „Паркинги и гаражи“, при положение, че те имаха само няколко 

наказателни паркинги и нито един гараж? :) 

Знаете ли колко мноого свободни места за паркиране има по улиците в центъра на София, в 4 

през нощта по средата на 4 почивни дни? 

Знаете ли че: като пресичате на неосветени участъци, с тъмни дрехи, шофьорите не ви виждат. 

И сте идиот. 

Из Европа няма колчета, а колите не паркират по тротоарите. Как става така :-) 

Имам идея. В закона да се забрани ползването на мигачи. Може би така повече хора ще ги 

ползват, напук. 

Имам чувството, че всяка сутрин преди да тръгнат за София, хората се събират на центъра на 

Перник и се наговарят да карат като идиоти. 

Имам чудене. Защо повечето шофьори натискат спирачка в/преди завой, дори когато това е 

ненужно (напр. току-що си тръгнал и си с 10 км/ч) 

Иначе Витошка е забранена за коли, ама за гъзари, сотаджии, бакшиши и ченгета - може. 

Искам да знам защо, след като си засякъл някого, и той ти е изсвирил, после се ядосваш и го 

засичаш нарочно? Наблюдавам трафика и се чудя :) 

Искам КАТ да ми дадат палка и право да пиша актове. 

Искам логично и рационално обяснение. Защо хората тръгват на червено (доста преди да 

светне зелено), и след това карат с 40. 

Как успявате да карате хем бавно, хем опасно? 



Какви са тия задръствания в центъра бе. За концерта на Веско Маринов ли, или е поевтинял 

бензинът? 

Карай Джони, всичко тече...и масло тече, и спирачна течност, ама ти си карай, нищо и няма на 

колата. 

Като бяхме малки, събирахме лепенки в албуми. Сега ги събираме по стъклата на колите си. 

Кой е най-игнорираният пътен знак: „забранени паркирането и престоят“ или „ограничение на 

скоростта – 40“ 

Кой каза, че чалгата не е възпитателна? Още Весела едно време е казала „на червено да не се 

пресича“, ама кой я слуша 

Колоездачът продължи направо от дясната от две ленти за десен завой. И справедливо изяде 

клаксоните. 

Компютърът на всеки Голф приема IDDQD 

Майка с количка пресича през Раковски, на който има пешеходни пътеки през 30 метра. Викам 

и „И кво, от тук с количка?“ ... „еееми, така е“ 

Майка, която бута количка по тясна двупосочна натоварена улица (при свободни широки 

тротоари), говорейки по телефона. 

Малко статистика: от 20 коли, които изброих по бул. България, 14 бяха с 1 човек, и 6 с двама. 

Малцина са пътните строители в България, осъзнали как шахтите да бъдат изравнени с пътя. 

Между другото, преминаването с кола по новата част на Витошка е разрешено. Няма колчета, 

няма знаци. 

Мигач и се престрояваш. Но гледаш има ли някой там!! И като чуеш клаксона СПИРАШ с 

маневрата! Пак ви измъквам от катастрофи, дебили. 

Мигачите, Санчо. 

Минаваш на червено, караш със 120 в града, а после чакаш на зелен светофар. 

На Скобелев, над тунела на НДК има знак „Стоп“, за да пуснеш евентуален трамвай. 6 от 7 

мъже и 0 от 6 жени намалиха и се огледаха. 

Най-често отдясно (по големи булеварди) изпреварвам X5 и Q7, щото са прекалено големи 

гъзари за да се мръднат. 

Начи, не мое първата ти кола да е с трилитров двигател, щот изглежда смешно. Първо не 

смееш да изпревариш, после за малко не се тряскаш. 

НДК - Младост 4 за 25 минути в час пик (18.20 тръгнах). Expert pathfinding :-) 

Не разбирам - като не можете да карате, защо си купувате такива големи коли? Научете се на 

малки, пък после... 



Не разбирам шофьорите на камиони, които много внимават с колите спрели по ъглите и 

пречещи да се вземе завоя. Жули там, те ше се научат. 

Негативен ефект от кампанията на бтв: отстрани на пътя хора с жилетки стряскаха шофьорите. 

Новото общинско дружество „Паркинги, гаражи и градинки“ 

Някви пичове от СОС не са разбрали идеята на синята зона. „Няма да плащам, за да си върша 

работата“. We all do, smartass. 

Някъв дебил пресича бул.България...и се оглежда в двете посоки. Пак хубу, че не се огледа 

само в грешната (бул.България има две отделени еднопосочни платна, всяко с по 3 ленти и ограничение 70 км/ч) 

Опръсках хора с колата. Бях с 20 и внимавах, но имаше дупка из водата и цопнах.  Ако четете 

това - извинявайте :-) 

Откъде да си намеря трудно-отлепящи се лепенки с надпис „паркирал си като идиот“? 

Планински път. Хубава, ясна, нова осева линия. Куп некадърни шофьори, които я настъпват в 

завои.  

По трудния начин разбрах, че тия от синята зона не минават по малката ми уличка преди 9:20. 

Бях schedule-нал sms-а грешно, а нямах скоба. 

Пък много обичам някой с нов мерцедес да ми се вре. В един момент въпросът за него става 

„ходи ли ми се да ми оправят боята и ламарините“. 

Пътната инфраструктура на Варна е отчайваща. 

С академичен интерес наблюдавам действията на някои жени шофьори. Мисля да основа 

наука, достатъчно обширна област е. 

С тва неправилно пресичане убивате бизнеса на магазините в подлезите. 

С тия кожени салони не ви ли е малко мокро лятото? 

Създаването на никарагуанския език на жестовете е било интересен феномен, наблюдаван от 

лингвисти. Но пропускат софийския език на клаксоните. 

Те от общината са си го казали: целта на промените в синята зона е 25% по-малко автомобили в 

центъра. 

Теория на цветовете: за черния джип червеното е жълто. 

Това не ми се беше случвало. Идиот в насрещното. Аз му присветвам, и той. После ми вика 

„мръдни, къде бързаш“. I'm baffled. 

Това, че паркирате назад не значи, че трябва да паркирате с гъза си. 

Тя дава назад. Без значение има ли, няма ли коли зад нея. Добре, че пак не спя. 

Тя даде мигач и се престрои. Нищо, че аз бях там. Е, дръпнах се и нямаше ПТП, ама... 



Хах, сложили камера на бул.202 (до гробищата). 4-лентов булевард с ограничение 50. По 1000 

„нарушители“ на ден. 

Хората, пресичащи бул.България, цариградско, околовръстното и магистеалата, трябва да ги 

съдят за подбуда на убийство. 

Център за градска дебилност 

Ченгетата по светофарите са способни дори в намаления летен трафик да генерират 

задръствания. 

И колекцията от дебилно-паркирали коли (последният не е точно „паркирал“): 

 

 

  



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

 

Докладът ни препоръчвал намаляване на бедността, казаха по радиото. Thank you, captain 

obvoius. 

Когато фактите говорят...Игнатов е идиот  

„В понеделник гоним майсторите“. На Бойко не може да му се отрече стилът. 

„Дайте ми достатъчно голяма ножица и ще прережа екватора“ --Б.Б." 

„Имало едно време на запад....евро“  

„На въпрос защо по новия участък няма заведения и 

бензиностанции“...министърът кво общо има с частните обекти? 

11-токласниците ще изучават Бойко по история. Чудно. А ще има ли 

паралел с Луи XIV (кралят-слънце) - Бойко (премиерът-слънце)? 

14.06 „Борисов иска вето на Закона за съдебната власт“ => 15.06 

„Плевнелиев наложи вето на Закона за съдебната власт“ (не казвам, 

че е лошо) 

21 депутати от крайно-дясната партия в Гърция. Big deal, Атака имаше толкова before it was 

cool. 

if (терористичен атентат) „осъждаме тази варварска проява“ 

Mисля да правя предизборна агитация на табасарснски, цоцил, ндом и бежтински. 

А Бойко Борисов е подходящ за вицове тип майор Михов. 

Ако ГЕРБ легализира наркотиците, Бойко със сигурност ще бъде запомнен като „премиерът на 

магистралите“ 

Ако електронното правителство се правеше с асфалт, досега да сме го направили, то да се е 

развалило, и да сме платили за ремонт. 

Бареков оглавил ББТ. Съкращението вече значи Бойко Борисов Телевижън. 

Бойко като разбрал, че има пътни ленти по шосетата, отишъл с една голяма ножица и опитал 

да ги среже. Оттам и многото дупки. 

Бойко обърнал такова внимание на закона за съдебната власт, защото вместо „магистрати“ 

прочел „магистрали“ 

България е с(ъ)ветска държава 

Венера тая сутрин минала транзит по магистралите на Бойко (т.е. Слънцето) 



Влизането на атентаторът с измислена самоличност е билетът ни за Шенген 

Всъщност замразяването на цените не е толкова голяма глупост: „Вие сте картел, ама не можем 

да ви пипнем, поне малко се поспрете с цените“ 

Да бе, верно, Андрей Райчев (a.k.a. човекът със сферата в ръцете) как е събрал толкова много 

пари? 

И Гугъл знае: при търсене на „Московска 33“, първият резултат започва с Бойко Борисов 

Ирония: около централата на БСП е синя зона. 

Компотите станаха бомбаж, ти за фискална политика ми говориш... 

Лайнар-асад 

метроколострала - новият проект на ГЕРБ. 

Министерство на транспорта, вие сте виц 

Министърът идва / министър идьот 

Мирослав Найденов ако си мисли, че ядем доматите с колчетата, да каже на неговите там 

търговски вериги да ги продават с колчетата... 

Някои бягат за здраве, други бягат от здравеопазването ни. 

По политически убеждения съм крайно-тъп 

Получих мейл от партия Атака с тема: хуитуйги коби6ууйлъи8иой. Съвсем нечленоразделни са 

станали. 

Предложение за надпис на парламента: не хранете депутатите. 

Референдум дали искаме референдум дали искаме референдум дали искаме Белене! 

Ръцете гореее! RT @ivan_kostovDSB: Вдигам ръце от правителството на ГЕРБ! 

Следя акаунта на Обама...и същата селяния и там – „А пък Ромни ще ви кара да плащате и няма 

да имате здравеопазване“ 

Служители на МВР са задържали няколко банди в операция „железарите“. Бандите са 

освободени след като се оказало, че са рок и метъл банди. 

Трябва да извадя всички новини, които съм пускал за ел.правителство, ел.подписи и 

инф.системи в администрацията...за да видя, че 0 работят. 

Хаха, Бойко преди време поздравил Саркози с „бонжуар“, и тва станало доста популярно във 

Франция :D (следващият път - с „бонсур“) 

Чл.15 от закона за горите гласял „Ако мине". Еми, не мина. 

  



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

„24-часов Асистанс Център.“ #killthem 

„Invest Bulgaria Agency“. English, anyone?" 

„Спирит ъв Бъргъс“ ли бе... ще емигрирам в Зурич... 

 “Хората, които хейтят хора, които аз хейтя, са мои приятели” 

Аз съм доцент по хейтология. Анализирам, идентифицирам и класифицирам хейта и хейтърите. 

Аз хейтих Goldman Sachs преди кризата #хипстър 

А любимият ми пример е думата „робастен“ (robust). Ама значела едиквоси в мениджмънта. 

Damn :-) 

В статии за Аксел Роуз „24 часа“ слагат снимка на Кобейн, Днес.бг - на Ричард Брансън. 

Телеграф сигурно ще сложат на Сашо Роман. 

Два дни ходя пеш на работа (30 мин) с бял панталон, и вече е почернял. Sofia, Y U NO cleaner? 

Имам алергия към неритмична поезия. Сигурно и вогонската ще ми понася повече. 

Като взех сребърен медал от международната олимпиада по информационни технологии (като 

ученик), май 24 часа писаха, че имам бронз по математика. 

Кога си купи компютър, кога стана tech journalist... 

Кому е нужен изразът „гифт-карта“ бе, Нестле? 

Лонг лив бългериън ленгуидж! (вж. снимката) -> 

Малко да нахраня иначе хубавото метро: в някои влакове 

спирката я пише Св.Наум вм. ЕС; ескалаторите при 

прекачване на Сердика са мноо тесни 

На автогарата от машина можеш да си купиш всичко, с 

изключение на автобусен билет. 

На влаковете пише „цариградско шосе“ или „Дж.Баучер“, 

дори да отиват към Люлин или съответната спирка да не е 

от текущия метродиаметър 

На плажа: „платена зона / area against payment“ 

Никога не съм искал да имам фотоапарат, за да не взема да снимам глупости с висока 

резолюция, да ги качвам и да си мисля, че имат стойност. 

О, не. Имало дума „ректифицирам“ 



Ограбили Акага. Може би най-накрая ще спрат да свирят? :-) 

От „хумора“на Слави ми прилошава. 

Отворих 15 онлайн издания (5bg и 10en) за волейболното злато на Русия. Само @SportalBG са 

отчели ключовата рокада на Алекно,  довела до успеха 

Полицията е на принципа, използван от Василий II върху самуиловата армия. На 100 малоумни 

ченгета има едно с малко акъл. 

По-широките дупки между кривите плочки на Витошка вече са пълни с фасове на иначе 

културните граждани. Чакаме дъжд. 

Сет Макфарлан ли бе. Кой и защо транскрибира имената така странно 

Странно. Излиза, че много хора слагат два интервала след точка. А това е грозно. 

Тая българска далновидност да правим бизнес-сгради без паркинги. 

Чакаш асансьора да слезе от осмия етаж...за да се качиш с него до втория. Стълбите са опасни, 

нали... 

Щели сме да спечелим пасове за няква конференция...аз пък очаквах центрирания..или поне 

някой да каже спатия... 

And while Hollywood complains about piracy and tries to pass idiotic laws, box office soars. 
 
Danger crossing. Навсякъде. Речник? Преводач? Google? 

I blame facebook and 9gag for the utterly idiotic practice of using images to display text. 

Jelly bonbons mentina от Zaharni zavodi. Само защо bonbons... 

OK, twitter is now mainstream in Bulgaria. 95% VIP Brother. 

Save the children at the road = пазете децата на пътя 

So, the week-end includes Saturday and Sunday, but the week starts on Sunday? Stupid Americans.  

 

  



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

(About „Smells Like Teen Spirit“) people from rock radio: „We can't play this. I can't understand what 

the guy is saying.“ 

Синя луна е второто пълнолуние в месеца. Това е сравнително рядко, откъдето и израза “once 

in a blue moon“ 

“Why do Americans have so many allergic reactions(food,etc.) than any other countries in the 

world?“ ... “nobody knows” 

„калпазанин” идва от турски - kalpazan: forger, counterfeiter 

46% от инсталациите на app-a ми са от Индия. Бум на смартфоните там? 

a.k.a. the birthday paradox RT @UberFacts: In a group of 23 people, there is a 50% chance that 2 of 

them will share the same birthday 

Hoechsgeschwindigkeitsbegrenzung = maximum speed limit 

Human contact through hugs lowers blood pressure, releases stress, and reduces the risk of heart 

disease.  

kuuuurija - moon explorer (Estonian) 

maul / молот / млат 

Paddy Power has drawn criticism for [..] odds on the first species to be driven to extinction by the BP 

oil spill; on assassination of Obama 

Residents annual parking permits: Frankfurt=25€, Berlin=10€, Dublin=€50, Birmingham=£205, 

Glasgow=£250. Madrid=25€, Prague=28€, Budapest=7€ 

The word “ciao” is an informal Italian verbal salutation or greeting, meaning either “hello”, 

“goodbye”, “bye” or “hi” 

Top 11 градове по население: Токио, Гуанчжоу, Сеул, Шанхай, Дел(х)и, Мумбай, Мексико сити, 

Ню Йорк, Сао Пауло, Манила, Джакарта. 

uygarlaştıramadıklarımızdanmısınız - вие от тези ли сте, които не успяхме да цивилизоваме? 

А „скрибуцам” идва ли от „скрипка“? (цигулка) 

Анкерпласт и лейкопласт били просто на фирмите Анкер и Лейко. 

В български текст съгласните са 55%, а гласните 45%. 

Дневен пътникопоток на метрото като % от населението: Прага: 125%, Будапеща: 73%, Букурещ: 

36%, Варшава: 32%, София: 29%. Дано сега дръпнем 



Заключението от статията: It’s probably not unrealistic to say that porn makes up 30% of the total 

data transferred across the internet. 

Има човек, който е печелил както нобелова, така и иг-нобелова награда. Нобеловата е за 

Graphene. Игнобеловата-за левитиране на жаба с магнит 

Като малки в махалата използвахме обидата „сапък“. 15 години по-късно разбирам какво значи 

- от турски: pervert, voyeur 

Напишете stewardesses. Колко ръце използвахте? 

Някои учени твърдят, че няма корелация между слънчевите затъмнения и повишената 

сеизмична активност. Данните ги има, може да се провери. 

Оказа се, че първите леи (leu=лъв) се появяват 13 години преди първите левове. А още през 16-

ти век има монети, наречени lei. 

По скалата на теста за интелигентност Stanford-Binet, последните три резултата са Moron, 

Imbecile, Idiot. Да знаете, като обиждате някого :) 

През последните 11 години е имало средно по 15 земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер. 

През 2012 все още са само 6. Правете му сметката! 

При предаване на футболни мачове имало човек, който пуска звук 'ритане на топка' при всяко 

ритане, вместо да се мъчат с real-time звук 

Резултатите от теста ми са готови: минералните и изворни води имат pH равно на посоченото 

на етикета, и са алкални (повечето около и над 9) 

Чак след като бях в Монтрьо бях просветен какво точно се пее в Smoke on the water 

Чешмяната вода в София (поне в центъра) е с pH около 7, т.е. като на дестилирана вода. 

 

  



Случки 
Сравнително интересни неща, които са се случвали на мен или на мои приятели и колеги. 

 

Първо ме пратиха в гинекологичния кабинет, а след това при мамолог. Еми, малко по-сериозно 

на регистратурата. 

Аз като почва да се разболявам, на обяд си вземам скилидка чесън и малка ракия. И сега като 

поискам чесън ме питат: а ракия? 

„Добро утро, паркинги и гаражи“ жена поздрави служител на центъра за градска мобилност 

„Едно еспресо и една вода, и ако може да ми сложите бучка лед в чашата“......и получаваш лед 

в кафето (#truestory via @kaly_freak) 

„Изтрих си филмите преди месец, ела да ми направиш backup“ #truestory 

„Наскоро националките до 15г готвеха 20дневна подготовка за Балканиадата в Турция, а след 

това се оказа, че отборът не участва на този турнир“ 

„Той говори яко на мьеко, братле“. А ти говориш на „братле“ уе, лек. 

2 златни и 1 бронзов медал от международната олимпиада по лингвистика! We are back in the 

game! Честито :) 

Airport, Y U NO have electricity sockets. Намерих един до стаичката на граничните полицаи. Ама 

пък не се хващаше нет. 

Dubstep party upstairs. Damn. 

E, facebook казаха 'не' след 3-тото интервю. „Your background does not fit our current needs“. 

Facebook е паднал, защото всички са заети да се подготват за интервюто ми утре. 

Facebook закъсняват с 5 минути за интервюто, а съседът отгоре чука с чук. Дано да спре докато 

се наканят да ми звъннат. 

For the record: туитнах като вече бях извън сградата (за земетресението) 

Pitch-вах пред инвеститори. Не е страшно :-) 

А на стола, на който седя в гимназия Хенри Форд, спонсорирана от Мото Пфое, е 

издраскано...VW 

А шофьорът на тролея как издърпа за косата странната лелка, дето тръгна да прескача 

„парапета“ и да излиза през отворената част на вратата 

Аз научавам какво се случва по света в реално време, а на улицата хора ме питат колко е часа. 

Бабата в трамвая току поглежда младежа, с намек да и отстъпи мястото си, но той не става. 

След малко тя осъзнава, че назад има свободно място 



Баща ми и потенциален клиент: „Интересува ни програмата“...“Дайте ми достъп до компютъра 

и ще инсталирам демо“..“Ама то трябва ли компютър?“ 

Баща ми има рожден ден след 2 дни и се сетихме как преди 15 години с брат ми сме му 

подарили 2 дискети verbatim с тефлоново покритие :-) 

В 04:30 такси със служебен номер 666. Creepy. 

В македонскиjoт експрес имаше телевизор. Даваха и пропаганда, че Самуил не е Българин. 

Meanwhile от друг влак хора свалиха вана и хладилник. 

В Охрид, фашистки окупатори-българи водеха хорото, на песента Нишка баня. Ovo je balkanski 

standard. 

В следобедната дрямка сънувам волейбол, и на всеки три подавания се навеждам, да не ме 

удари топката. И се будя. 

В Трикракото пиле идва човекът от бара, подава ми торбичка и казва 'миналият път си 

забравихте това' Миналият път беше преди месец и ½. #win 

Глобализация: Maniarasan Thirunavukkarasu shared „Козата Ани Президент“'s photo. 

Да си изпусне спирката всеки може. Друго е да си объркаш трамвая. Но поне си отговорих на 

въпроса „пеш ли да ходя на работа днес“ 

Две пресечки след wi-fi мрежата Stefanov виждаме кола с тъговищка регистрация. Във Виена. 

Димитровград. Някакви деца викат и бабите пред блока им правят забележка.“Защо викате. 

Откъде идвате“...“От София, а вие сте селяни, хахаха“ 

Днес разбутвахме хора, стоящи отляво на ескалатора в мола (щото бързахме). Бяха доста 

учудени. 

Една жена напътства друга да паркира и казва „сега на другото напред“ :D 

Емпирично установихме, че мога да живея без интернет поне няколко дни 

Заглавие в някъв вестник на будка: БОЙКО ШЕФ НА ЧЕРНОТО ТОРО 

Заекващ човек: колежката прилича на кит..кит..кит..китайка.. #truestory 

Затворили са Фритьоф Нансен, снимат филм. Телефонът на полицая звъни „Ало, да. Говорим си 

тука със Селена Гомез. Да бе, за теб си говорим“ 

И сега децата се събират да играят пред блока. Само че с таблети. (Преди малко: пет деца с два 

таблета) 

Имало човек на име Омуртаг, живеещ на ул. Аспарух. Постоянно го бъркали. 

Както веднъж ми каза един бакшиш: „98% от бакшишите за нищо не стават“ 

Карах 1450 км. из Швейцария и Италия. С Fiat Panda. Хубави магистралки. 



Като ме гледат непознати на улицата как да знам дали ми има нещо, или просто са ме познали 

от снимката в туитър? #celebrityNOT 

Като питали кварталния дилър „к'во стаа“ той отговарял „трева-онова“. 

Колегите на чуждестранен студент му казали, че „дебил“ значи „приятел“, и той питал в 94: 

„Дебил, колко е часа?“. #truestory" 

Колоездач ми показа средвн пръст, щото реши, че карам срещу него. Аз се престроявах за ляв и 

имаше много място за него, ама не - веднага с лошо 

Културен народ, бе, зала 1 е пълна за Васко Василев 

Лелята на централна гара казва 'ч' по убийствен начин. 

Лошо е да си пиян и да трябва да кажеш на таксито, че живееш на ул.Йосиф Щросмайер 

Като са ме записвали в предучилищна, директорката казала „изпей песничка“. Запял съм „Hey 

teacher, leave the kids alone" 

Минах през 2 „секюритита“ с течност, неопакована в прозрачна найлонова торбичка. #наРъба 

На въпроса „ти знаеш ли кой съм аз" отговорът на доставчика на бяла техника: „човекът с ей 

тоя голям хладилник е някой, ти с твойта малка печка си никой“ 

На стоянката долу за пръв път от години няма нито едно такси. Може би защото има 

„даяджии", търсещи кого да проверят? 

Не ми продадоха бира в Скопие, защото преди 10 сутринта било забранено. Като в Швеция. Но 

други прилики нямат двете държави. 

Новият шеф на селскостопанска академия централизира всичко. Нов, общ договор с Виваком за 

всички институти. В инстута на майка ми Виваком няма покритие. 

Някви съседи на мой колега си взели 4-ма човека едно Ауди А8, и се редували да го карат, и 

събирали стотинки за бензин #гъзариятаНеТопли 

Обяснявах на бакшиша как да си деинсталира app-ове от андроида. #21stCenturyTaxiDrivers 

Писах на egov.bg, инспектората на МТИТС и дирекция „Електронно управление“ за огромна 

дупка в сигурността на сайта. 

По Тракия гореше една кола и една бензиностанция #кодоранжево 

Поп крадял икони от църквата, за да ги слага в своя частен параклис #truestory 

Почвам ли са халюцинирам земетресения? 

Преди 6 години чаках 94 на Хилтън, валеше и едно момиче ми предложи да ме прибере под 

чадъра си. Ако четеш това - благодаря, отново :-) 



Предложиха ми iPad ако отразя някакви tool-ове за програмисти в блога си. Аз им бях обещал 

да ги разгледам, ама iPad не ми трябва... 

Приятел: „Ще отварят H&M във Варна тия дни. Може да отида да гледам бой“ 

Работният ми ден: diablo, commit, wontfix, wontfix, reassign, diablo, counter strike. 

Синът на братовчедка ми от Германия, като играем табла: ich играя mit белите 

След изпита за тракторист в Радомир видях и комбайн да минава по моста Мон Блан в Женева. 

Слизаме в граничното френско градче и какво да видим - необрани джанки. Спят франчолята, 

хапнахме „убаи жанки“. 

Тази нощ се събудих за 30 сек., точно за да видя как часът става от 1:59 на 3:00 

Този бакшиш е убеден, че пешеходците трябва да чакат на пеш. пътека някой да благоволи да 

спре. Аргументът „в Европа не е така“ не помогна. 

Топлият вечерен пролетен въздух пред блока в Димитровград ме върна 15 години назад. 

Търся да се чекирам в гимназия Хенри Форд в София (олимпиада по лингвистика) и няма. А на 

немската и има даже оградата. Разлика в стандарта. 

Упътихме американски дипломат в метрото (заради малоумните надписи на влаковете се беше 

объркал, разбираемо) 

"Чат между колеги в различни стаи: 

- Ще ми обясниш ли Х? 

- Да 

- Ок, ще ина 

- Ок, ще акам" 

 

Чуден ден на Витоша - до Черни връх и обратно. В памет на брат ми. (Само пожарите, които се 

виждаха отгоре, се оказаха големи) 

Чух думата 'вакханалия' в рязговор на улицата :-I 

 

  



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

знам) 

 

„I am Lrrr, ruler of the planet Omicron Persei 8“ Futurama 

„Evolution was short-circuited. We got knowledge and technology before we got intelligence" S. 

Adams 

„For a moment, nothing happened. Then, after a second or so, nothing continued to happen." 

Douglas Adams 

“For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for nature cannot 

be fooled” R.Feynman 

“For me socks are like sex - tons of it about and I never seem to get any“ Prince George, Blackadder 

“Nothing gets the ladies hotter than software development analogies" TBBT 

“Personally, I choose to be cynical. That way I'm never disappointed" Scott Adams 

“Social science is an example of a science which is not a science" R.Feynman 

“The illiterate of the 21st c will be not those who cannot read & write, but those who cannot learn, 

unlearn & relearn” Alvin Toffler 

“The more incompetent you seem, the less work you'll be asked to do. But you might be recognized 

as imbecile and promoted to management job” Scott Adams 

„Айде бе, Теодоре, к'во се оглеждаш като пингвин в топла вода“ Радостин Стойчев 

“Ако умра, намерете ми жена и и кажете, че я обичам" Сид, Ледена Еопха 

„Вие, Поаро, наистина сте по-умен, отколкото е полезно“ 

„Защо ме режеш, не съм ти хляб, а само човек със мозък слаб“ Кайсиева Градина 

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

Фром 

„Той не пие, той не пуши, няма си и своя шуши“, НЛО 

„A plausible mission of artists is to make people appreciate being alive at least a little bit. The Beatles 

did“ Kurt Vonnegut 

„Every man can tell how many goats or sheep he possesses, but not how many friends“ Cicero  

“Excellence is more fun than mediocrity” Leonard Berry 

“guess -> compute consequences -> compare results to reality” R.Feyman 



“Let me remind you the old robot saying ‘DOES NOT COMPUTE’" Futurama 

“See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve.” The Joker, The Dark Knight 

“The eyes are open, the mouth moves, but Mr Brain has long since departed, hasn't he?” Blackadder 

“The greatest virtues are those which are most useful to other persons” Aristotle 

“Then there is the man who drowned crossing a stream with an average depth of six inches” 

There are two major steps to building a business plan:  

1. Gather information 

2. Ignore it 

(Scott Adams) 

 

“Thick as a whale omelette” Blackadder 

“To the engineer, the world is a toy box full of sub-optimized and feature-poor toys” Scott Adams 

“When the chips are down...these civilized people - they'll eat each other” The Joker, The Dark Knight 

“Без резерви човек става ням свидетел на нарастваща трагедия” 

“Ентропията вече не е това, което беше навремето” 

“Забелязвали ли сте, че всеки, който кара по-бавно от вас е идиот, а всеки, който кара по-бързо 

е маниак?” Дж.Карлин 

“..за да унижи, за да манифестира превъзходство!” Инспектор Тюхчев, Бон шанс, инспекторе! 


