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ЖИВ ДА НЕ БЯХ 
 

 

 

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА БЕЗОПАСЕН ТРУД 

В ИФС1 – БАН  

(откъде ли това го знам!?)  

на социологически дебати и философски семинари  

някои ходят с тапи в ушите  

и каски на главите! 

 

ВОПЪЛ ОТ МИНАЛИЯ ВЕК 

При днешните милениали  

нас кучетата ни яли! 

 

УПРАВЛЕНСКИ КАЧЕСТВА 

Тъп, но самоуверен  

и на простотията си винаги верен! 

 

ПРЕДИМСТВО 

На всеки, който става с първи петли  

най му приляга  

с кокошките да си ляга! 

 
1 ИФС – Институт по философия и социология при БАН. 
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НОВА СПЕЦИАЛНОСТ 

„Словоблудстване по опорни точки”  

са новите приоритети,  

превърнати в специалност  

в партийните университети! 

 

ПРЕЦИЗРАНЕ 

Схващанията на бай Ганьо от с.Бърдо  

съвпадат със схващанията на академиците от БАН –  

схващания на мускулите и крайниците,  

свързани със старостта,  

а не с науката и гордостта! 

 

ИЗВЕСТНОСТ 

Каквото и число да умножи по въображението си  

– с това тя се е прочула –  

получава винаги нула! 

 

ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ 

С приятелката ми Ема  

живеехме като в поема! 

Но появи се жена ми Роза  

и всичко се превърна в проза! 

 

НАСИЛА ДА ТЕ ПРАВЯТ ФИЛОСОФ 

Ако не те бръснат за нищо,  
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това не е голяма беда,  

защото можеш да си пуснеш  

философска брада! 

 

ЕКСПЕРТИЗА 

Ако Бог имаше съветници и експерти,  

които да му дават мнение,  

Десетте Божи заповеди  

биха будили у нас съмнение! 

 

БЪДЕТЕ РОДОЛЮБЦИ 

Ако искате да имате конкуренция,  

вървете по линията на най-малкото съпротивление,  

защото това е типично родно явление! 

 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ 

Бабата пра, пра, пра  

с надежда не слаба  

да стане прабаба! 

 

ДРЪНКАНЕ – ДА, НО НЕ НА ОРЪЖИЕ 

Ако мозъкът е оръжието на политиците,  

според техни приближени  

голяма част от тях са невъоръжени! 
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ФАСАДНОСТ 

„Нов път”, „Гиздава махала” –  

красиви социмена  

на отблъскващи ромски гета! 

 

БОРЕЦ ЗА „ВЕРО” 

На идеята си да не дава „ВЕРО” назаем  

той е убеден застъпник,  

защото не е вероотстъпник! 

 

СЮЖЕТ 

Палавата Маргарита Майстора си намерила  

и без дори за Булгаков да са чували  

в спалнята се налудували! 

 

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ 

• Национален конкурс за любовна лирика „Горчиво вино”. 

• Национален конкурс за битова проза „Мешана салата”. 

• Национален конкурс за юнаци „Люта ракия”. 

И всичко това – на поразия! 

 

ДОКОГА, БЕ 

От апрексия страда родния елит,  

а избирателите – от агнозия! 

Но това не води до имплозия! 
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ИДЕАЛНА ДВОЙКА 

Ако той я харесва  

и тя се харесва,  

в отношенията им няма да има трус,  

защото и двамата имат еднакъв вкус! 

 

СПРАВЕДЛИВО Е 

От сърцето ми ще падне камък,  

ако релефните жени,  

не ги облагат с плосък данък! 

 

НЕПРЕКЪСНАТО ИЗЛАГАНЕ 

Шефът винаги мнението си налага  

и на опасност мнението да го обвини в насилие  

непрекъснато се излага! 

 

ГЛЕДНА ТОЧКА 

Попитах свои сънародници: 

С какви очи гледате на България? 

Те поровиха из бохчите  

и извадиха отговор: С Митьо Очите! 

 

ВЗИМАНЕ НА СТРАНА 

Силният взима страна в конфликта  

– такива са на геополитиката правилата –  

само ако на природни ресурси  
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богата е страната! 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА 

В брака им  всеки си знае правата –  

той е глава на семейството,  

а тя осигурява рога на главата! 

 

ПРО И КОНТРА 

Ако едно клето създание е „за”,  

от създание клето  

става създание „про”клето! 

 

ДАВАЙ, ДАВАЙ, ДАВАЙ 

Ако всичко в тази страна те газира,  

вземи Degasin 2 Go  

и към Терманал 2, Go, Go, Go! 

 

РАЗКАЯНИЕ 

След като отне живота на опонента си,  

той обеща, без много да говори,  

че това никога вече няма да се повтори! 

 

ЩЕДРОСТ 

Не съм скръндза, ура! 

Непрекъснато давам фира!... 
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РЕТРО 

Дами, ако търсите нещо марково  

от миналия век  

дядо Марко Марков е вашият човек! 

 

ПРОФИЛ И АНФАС 

Във Фейсбук – профил страхотен! 

В живота – анфас страховит! 

Затова само в мрежата всеки й е навит!... 

 

ПРОВАЛЕНО ПРИКРИТИЕ 

Ни лук ял, ни Фейсбук мирисал  

и пак всичко омирисал! 

 

ОВЧАРСКА (НО НЕ САЛАТА) 

Който блее зло не мисли,  

но който мисли не го грее  

по цял ден да блее! 

 

СОБСТВЕННИЦИ 

Поданиците – печи ги, вари ги –  

не се отказват от СВОИТЕ вериги! 

 

ВЪЗМУЩЕНИЕ 

Нарисуваха свободата  

и я сложиха в рамка! 
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Тяхната мамка!... 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗКРИВЯВАНЕ 

Само според овчаря жената не дава фира,  

ако блее в любовната игра! 

 

ТОПОСИ 

Да ме извинява мафията,  

но в Дупница имам чувството,  

че съм на гъза на географията! 

 

РАДОСТНА ВЕСТ 

В Шесто РПУ – и това е радостната вест –  

всичко винаги е на шест! 

 

МЪДЪР ИЗБОР 

За да не се разочарова от интелекта на вечерта  

и за да не го е яд,  

не става сутрин, а спи до обяд! 

 

НАХОДЧИВОСТ 

Самар на мъжа си сложи Янка  

и се обяви за самарянка! 

 

САМАРЯНСТВО С ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕСМЕТЛИВОСТ 

Той дава ВЯРА и НАДЕЖДА на всеки! 
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Затова жена му Вяра и тъща му Надежда  

(която ще умре последна!)  

са му бесни за нагласата му вредна! 

 

НЮАНСИРАНА ПОДКРЕПА 

Зад всеки успял мъж  

стои жена, която го обича. 

А зад всеки преуспял мъж  

стои жена, която не отрича,  

че освен мъжа и бирата обича!... 

 

ХАЙДЕЛБЕРГСКИ СТУДЕНТ 

И на стари години продължавам да следвам! 

Звучат невероятно тези мои нагласи,  

но истината е, че следвам жена си!... 

 

ПОКАЗАТЕЛ 

Ако си тръгнал по лош път  

значи – без да ти пожелавам авария –  

пътуваш по пътищата на България! 

 

ТРИБАЛИЗЪМ 

При българските „патриоти”  

така стоят нещата –  

за тях родина е Родата! 
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БУЛГАР, БУЛГАР 

След като удари пет ракии 

– дали е побойник или будител ще решите вие –  

е готов и камбаната да бие! 

 

ХУДОЖЕСТВЕНО МНЕНИЕ 

Животът така е смачкал някои хора,  

че казано просто, без мъдруване,  

ги е направил невъзможни за рисуване! 

 

(ПРО)ЗРЕНИЕ 

В ИФС придобих умението  

да виждам, че повечето колеги  

имат проблеми със зрението! 

На заплата, печи ги, вари,  

те не виждат пари!... 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДИКЕНС 

Дами, ако искате да се разкършите 

и си падате по ТУИСТ,  

без всякакво съмнение,  

Оливър е на ваше разположение! 

 

УСЛОВИЕ ЗА ТРАЕН БРАК 

Те имат пълно сходство на характерите! 

Убедете се сами: 
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И той, и тя харесват жени! 

 

РЕСУРС 

Жизнена ни е нацията! 

Не демократизирахме България,  

но побългарихме демокрацията! 

 

ДИЛЕМА 

В работата си да съм добър или добре? 

Тоз въпрос в главата ми непрекъснато се вре! 

 

ЗА РАЗЛИКА ОТ БОГОВЕТЕ 

Когато фактите говорят  

Ръководните органи на Института 

не спират да дърдорят! 

 

ТЕРЗАНИЕ В ИНСТИТУТ НА БАН 

Не го побира моята глава –  

някои учени така работят  

сякаш им плащат за това! 

 

АПОТЕОЗ ЗА ИИОЗ2 

Със заплата в ИИОЗ  

станах магьосника от Оз! 

 
 

2 ИИОЗ – Институт за изследване на обществата и знанието. Това е предишното име на Института по 

философия и социология при БАН. 
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ИНТЕНЗИВНО ОБГРИЖВАНЕ 

ИИОЗ, ИИОЗ  

ти за някои си кат` кувьоз! 

 

 

доц. д-р Веселин 

Босаков 

         vesobos@abv.bg 

  

mailto:vesobos@abv.bg
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