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НЕЩО КАТО НИЩО 
ФИТНЕС 

Той повдига тежки въпроси  

и с това не само мускулна треска си проси! 

 

СЛУЧАЙНОСТИТЕ НИКОГА НЕ СА СЛУЧАЙНИ 

„Оферта” се римува с „омерта”! 

Ако си мислиш, че това е случайно,  

вгледай се в политиците ни, байно!... 

 

РАДИОАКТИВНОСТ 

Той е радиожурналист,  

изключително активен,  

рядко обективен,  

но повтарям – радиоактивен! 

 

БУЛГАР, БУЛГАР! 

Той е повтарак –  

отбит от женска гръд,  

но отново засукал. Мустак! 

 

СРАВНЕНИЕ 

Ако досието ти е по-малко от мъжката му гордост,  

значи – казано отривисто –  

е идеално чисто! 
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СМЕСЕНО ЧУВСТВО 

Смесено чувство е да срещнеш  

своята бъдеща бивша съпруга  

и понятие да нямаш  

срещата по чия е заслуга! 

 

АВТОПРЕДЛАГАНЕ 

Дами, опитайте  

лимитирания ретро мъжкар  

Veso Star! 

 

ИНЦИДЕНТ 

Тъща му от пазара се връщаше с лук,  

а той, за да й направи напук  

в колата влезе, пожела си наслука,  

но без да иска сгази лука! 

 

ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА 

Трябва да затегнем коланите! 

Това е най-приемливия от всички варианти! –  

призовал носещият тиранти. 

 

ЛЕГЛОВА БАЗА 

Бездомникът най-после се озова в собствено легло! 

Това сложи край на неговото тегло! 

Ако настоявате за пояснение,  

ще отбележа, че леглото е смъртно, с извинение!... 



3 

 

ХВАЛИПРЪЦКОВЩИНА 

Дами, дългата ръка на Кремъл  

е по-къса от дългия ми ...  

Тук за тази откровеност моля да ме извините –  

от дългия ми опит със жените! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 

Звездите, които казаха „не” на месото: 

 Певицата Адел, която отказа месото още през 2011г. заради кучето си; 

 Певицата Ели Голдинг; 

 Руби Роуз; 

 Кейт Маккинън; 

 Лиам Хемсуърт; 

 Ариана Гранде; 

 Майли Сайръс, която би изяла мръсотия пред месо. 

На вниманието на звездите 

Пенсионерите, чиито пенсии казаха „не” на месото: 

Те у нас са близо милион  

и канят звездите на своя всекидневен купон! 

 

СЛЕД СЛАДКОТО, ГОРЧИВОТО Е НАРЕД 

След сладки свалки,  

закачалки и близалки  

– ще ви го кажа без заобикалки –  

често идва ред на горчиви проблеми  

и разочарования големи! 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 

– Абе, тая защо е с такава тъпа визия? 

– Гледа много телевизия... 
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ЖЕНИ С ИМЕНА НА ЦВЕТЯ 

Флиртувал съм с Евгения, Емилия, Божура,  

Виолета, Здравка, Далия,  

Камелия, Карамфила, Маргарита,  

Теменужка, Роза, Невена,  

Незабравка, Детелина... 

Тук ще прекъсна своето писане  

с извода, че някои от тях  

не са цвете за мирисане! 

 

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ 

Руснаците си имат своя „Новичок”,  

а ние – нашето „Отровно трио”,  

съставено от тежка комунистическа номенклатура,  

на която време е да кажеме „Адио”! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПОРЕДНОТО „ВЕЛИКО НАРОДНО 

ВЪСТАНИЕ” 

Уважаеми въстаници, 

За да успее въстанието ви, необходимо е да се съобразите със следните обстоятелства: 

 Температура на въздуха; 

 Влажност на въздуха; 

 Замърсяване на въздуха; 

 Вятър;  

 Облачност; 

 Валеж; 

 Вид на валежа (ръмеж, леден дъжд, градушка, суграшица, сняг); 

 Ъгъл, под който пада слънчевата светлина; 

 Наклон на земната ос спрямо обриталната равнина; 

 Въстаниците да се в платен отпуск. 

Списъка може да бъде продължен,  
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но ако се съобразите с казаното дотук съм убеден,  

че въстанието си на успех ще обречете,  

особено ако от политическия скрап го съблечете! 

 

ХОРИЗОНТ БЕЗ КОМЕНТАРИ 

Зад днешните псевдодесни анархолевичари,  

стабилно стоят кукловодите стари! 

 

ЗАКЪСНЯЛО ДЕЙСТВИЕ 

Правителствена визитка: 

Късно е LIBE за китка! 

 

НЕРАЗБИРАНЕ 

Този факт буди недоумение  

от много хора споделено: 

Да живееш в БАТАК  

и всичко да ти е подредено! 

 

ВЪЗХИЩЕНИЕ 

Боби Бобев е Бог! 

Страхотно хвърля и гледа на боб!... 

 

ЮБИЛЕЙ 

Чукнах 50! 

Под сурдинка – да не ме чуе на жена ми свекървата –  

да се готви петдесет и първата! 
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СМУТНИ ВРЕМЕНА 

Орел, рак и щука  

за власт се борят тука! 

Българийо, наслука!!! 

 

ДИАГНОЗА 

Ако ти е черно пред очите,  

значи си добре,  

защото си на Черно море! 

 

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Тя е млада, тя е красива! 

Поема, поема, поема  

и вече е поетеса щастлива!... 

 

ХАРМОНИЯ 

Ако попадията не харесва хип-хоп,  

а любимия й жанр е „поп”,  

значи – казано без ирония –  

постигнала е в живота си хармония! 

 

КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Комуникирам както правя любов –  

бързо и неангажиращо! 

Надявам се за дамите  

това да не е шокиращо!... 
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(НЕ)РЯДКО ЯВЛЕНИЕ 

Явление в тоалетна,  

в която е влязъл разстроен човек  

е (не)рядко явление в нашия век! 

 

„ВЕЛИКО НАРОДНО ВЪСТАНИЕ” 

Петдесета серия, трийсети сезон! 

Само ако е сапунка,  

в това има резон!... 

 

ТЪНКА РАЗЛИКА 

Протестиращите: Организираме марш на недоволните! 

Властимащите: Организираме „МАРШ!” на недоволните! 

Веселин Босаков: Нямат край амбициите! Болните!... 

 

ЗАДНИ МИСЛИ 

Статистически погледнато  

всяка мисъл на мъж,  

гледащ жената отзад  

– казвам това без умисъл –  

си е задна мисъл! 

 

ДУМИ, ДУМИ, ДУМИ 

Достоен живот в справедлива държава! 

С подобни обещания  

Столетницата от 30 години ни заблуждава! 
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ФИЛОСОФСКИ ПОГЛЕДНАТО 

Епиктет: Щастието на човек започва и свършва с ума му. 

Босаков: Затова – по мои наблюдения безпристрастни –  

                повечето хора у нас са си нещастни! 

 

СЛУХОВЕ 

Всичко, за което ни обвиняват, е в режим на слух! –  

сподели властимащ, за хорските неволи глух... 

 

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ 

Дилъри на минало  

зарибяват потребители на бъдеще! 

Това умовете омотава  

и за настоящето губи се представа!... 

 

„PRO”ТЕSТ 

Отнякъде до мен долетя вест: 

Всеки участник в протест  

ще се подлага на визуално-психологически тест! 

Не знам дали тази вест е блага,  

но усещам, че е свързана с облага!... 

 

ДУХ – ДУША – ТЯЛО 

Звучи зловещо  

да се търси абсолютния смисъл  

не в Някого, а в нещо! 
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ЦЕННОСТИ 

Тъжно е когато за щяло и нещяло  

духа е пренебрегван  

за сметка на физическото тяло! 

 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ БОСАКОВ 

Вземете Неговото иго върху си,  

защото игото Му е благо,  

и бремето Му е леко (Бос. 12: 30-32). 

Разбра ли, бе, протестиращи човеко?! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА НОУ-ХАУ 

Некорумпиран, с празно чекмедже,  

приема идеи как и с какво да го напълни,  

за да оправи свойто дередже! 

 

БАЙ ГАНЬОВСКИ СЪВЕТ 

По време на чума може и пир,  

но по време на Ковид-19  

задължително търсете келепир! 

 

С УВАЖЕНИЕ И КЪМ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, И КЪМ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 

Бай Ганьо е в нас  

и ние сме Бай Ганьо. 

Той нас обръща  

и ние него обръщаме... 

От това свят ни се завива  
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и се стига до повръщане... 

 

УТЕХА 

Погледна ли на живота в България трагически,  

все на смях ме избива. 

Хвана ли се за комичното в него,  

обилни сълзи ми потичат! 

Тази амбивалентност мира ми не дава. 

Утехата е, че смехът през сълзи понякога престава  

и това временно от разпад ме защитава... 

Дали тази утеха ще продължава  

честно да ви кажа нямам представа!... 

 

КОМПРОМАТОФИЛИЯ 

Нямаме си Бекет, нямаме Йонеско,  

нито Маркес или Борхес,  

да не говим за Зола... 

Леко, леко – имаме Алеко! 

С него стигнахме далеко. 

Чак до Чикаго и назад! 

Жалко, че Ганьо Балкански  

и това ще превърне в компромат!... 

 

НЕЗНАНИЕ И ЗНАНИЕ 

Не знам дали на Венера има живот,  

но знам, че на Венериния хълм на хубавицата Ема  

живота е истинска романтична поема! 
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СЕКС ФЕТИШ 

Любимият й секс фетиш  

е да си легне с печеливш  

голямата награда тото фиш! 

 

ЛАКТОФИЛИЯ 

Когато ухажва млада жена  

той върти и суче! 

И дума не обелва,  

че има не едно внуче!... 

 

НАГАЖДАНЕ 

В любовната игра,  

ако тя окаже се кучка,  

той уменията си разгръща  

и веднага в куче се превръща! 

 

СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЯСЪК 

Образованието може и да е скъпо,  

но невежеството прави поколението тъпо,  

а това ни излиза много по-скъпо! 

 

БАЛКАНИАДА 

Софокъл: Едно е да говориш много,  

      друго е да казваш нещо! 

Босаков: Но ако не внимаваш какво казваш,  

                няма от политическата ясла да намазваш! 
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Ганьо Балкански: Абе, тоя Софокъл даже не говори,  

                             а само дърдори! 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Щом македонците толкова си искат Гоце,  

редно е – предложението е от мен –  

нашия „Гоце” да им дадем! 

 

ОСВЕТЛЯВАНЕ 

Ако всичко те боли,  

значи си повдигал наболели въпроси  

пред властимащи в политиката боси! 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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