
(НЕ)ВОЛНО ИЗПУСНАТИ МИСЛИ 

 

НЕ СЕ ИЗКАРВА ТУЙ, ЩО ГО НЯМА 

Безстрашието граничи с тъпотия! 

Безстрашните и тъпите са от ония,  

които не можеш да разкараш,  

а камо ли акъла им да изкараш!... 

 

ЧУТО-НЕДОЧУТО 

Инфо: Дефиле на младото вино! 

            С дегустации! 

Пенсионер: Филе! Младо вино! С дегустации! 

                     Абе, давайте адресите на тези презентации!... 

 

ФЕН НА ХЕГЕЛ 

Изгуби си разсъдъка,  

но разума му остана! 

Затова спря да анализира  

и започна да синтезира!... 

 

УСВОЕНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Опита ми възвестява,  

че логическото мислене  

много мислене спестява! 

 

 



ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Психолог ми написа да изпусна парата,  

но ударение върху „парата”  

забравил е да постави! 

И така да мисля ме застави! 

И сега си блъскам главата  

пáрата ли да изпусна  

или да изпусна парáта!... 

 

ГОРЕЩА НОВИНА 

1. Новина, съобщена от гореща жена 

      е гореща новина! 

2. Всяка новина за Южния полюс,  

      независимо от неговата студенина,  

      е гореща новина! 

 

ПОЗНАНИЕ 

Науката развива се със бързи крачки: 

Учени от БАН доказаха,  

че Млечния път прокаран е  

от жени-кърмачки! 

 

КОНКУРС 

Дамско футболно жури  

ще избира „Гол на годината”! 

Всички участници,  

независимо от житейските им роли,  



в конкурса ще участват голи!... 

 

ТОВА МИ ИДВА В ПОВЕЧЕ 

Политици без скрупули, без задръжки и без морал  

ни докараха до този хал! 

Но вчера да му се не види,  

хванали плодове и зеленчуци  

БЕЗ пестициди!... 

 

СЛЯПА НЕДЕЛЯ 

„Ръка да види, уста да пипне!” –  

мото на сляпо влюбения  

преди избраничката си да щипне,  

с цел желание да му рипне  

и на седмото небе да литне! 

 

РОДЕН РЕСУРС 

Това е положението: 

У нас реалността се извисява по-високо 

от полета на въображението! 

 

БЯЛА ТЕХНИКА 

Призовавам ви черно на бяло: 

Ако правите беля по бельо,  

гледайте бельото да е бяло! 

 

 



СПЕШНО! 

Заменям жена си за Рексона,  

защото по рекламата личи,  

че Рексона няма да ми изневери! 

 

СОМНОЛОЗИТЕ СЪВЕТВАТ 

Леглото трябва да е свързано в мозъка ви  

само със съня и секса,  

а не с цигарата, кафето и комплекса! 

 

ВРЕМЕТО И МЯСТОТО СА ВАЖНИ 

Ако ще хвърляш топа,  

консултирай се със хронотопа! 

 

НЕ Е ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 

Учени създадоха еякулат,  

който предпазва от коронавирус! 

Продукта, по указание централно,  

може да се приема и орално!... 

 

ДОБРАТА ХИДРАТАЦИЯ – КЛЮЧ КЪМ ЗДРАВЕТО И МЛАДОСТТА 

Дами, при стрес и депресия  

пийте повече течности! 

А ако сте дами съвременн,  

течностите е хубаво да са семенни!... 

 

 



ДИАЛЕКТИЧЕСКО ЕДИНСТВО 

Пример за черно и бяло в едно  

е черното бельо! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВАСИЛ МИХАЙЛОВ 

Родното кино на толерантността плаща дан –  

в ролята на Капитан Петко Войвода  

ще видим Джаки Чан! 

 

БОЛНО ОБЩЕСТВО 

Болни шеги на пияни зевзеци,  

кючеци и политически фишеци! 

Всеки грък би запитал: 

Това не ви ли преци?... 

 

РАВЕНСТВО С УСЛОВИЕ 

1 памперс = на 1 суха нощ. 

1 засукана съседка = на 1 мокър сън. 

Но само ако жена ти  

не те е изгонила да спиш навън! 

 

ТУТАКСИ 

ЕКОпътека в час ПИК  

става у нас  

АКОпътека завчас! 

 

 



МНОГОЛИКА-ПРИЛИКА (С МАКЕДОНЦИТЕ) 

След като има множествена склероза  

– въпроса ми не е свързан с територията –  

защо да няма  

и множествена интерпретация на историята! 

 

НЕГОДУВАНИЕ 

В миналото беше неморално  

момиче да се чекне! 

Днес – всяка бърза да се чекне! 

И няма кой да я упрекне!... 

 

ИЗИСКВАНЕ 

Дами, за да сте уверени отвътре,  

трябва да ме пуснете вътре! 

 

ПОДКРЕПА 

Заставам твърдо зад дами,  

които не се страхуват  

да се откажат от бракоразвод  

и да дадат на заден ход! 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Антикомунист,  

роден в семейство на борци активни,  

в любовната борба с нагласи е пасивни! 

 



ОГОРЧЕНИЕ 

Тя му върна китката,  

защото той първо отлепя, а после облизва,  

но само Орео бисквитката! 

 

РЕЦЕПТА ЗА АЛТЪНИ 

Ако живота поднесе ти жълтеница,  

не чакай помощ от пишман-политици,  

а направи си сам  

от жълтеницата жълтици! 

 

В КРАК С БЕЗУМИЕТО 

Предлагам в хранителните магазини  

да се продават и лекарства! 

Така на пенсионерите ще се спестят митарства!  

А в аптеките – не говоря напосоки –  

да има и хранителни стоки! 

 

ОТВЪДНА РАЗМЯНА, ПРОЕКТИРАНА В ОТСАМНОТО 

От демони в ангелска премяна  

напоследък душата ми е завладяна! 

И няма къде да се дяна,  

защото тази подмяна  

си е чиста измяна  

на ангели с демони, осребрили размяна! 

 

 



НА ВНИМАНИЕТО НА „БОГОПОМАЗАНИТЕ” ПОЛИТИЦИ 

Не се радвайте, че ще възкръснете,  

защото има възкресение не само за живот  

– това не подлежи на обсъждане –  

но и възкресение за осъждане! 

 

ВНУЧКАТА*  НА АПОЛОН СЪВЕТВА 

Поддържайте задните си мисли чисти,  

за да не хванат глисти! 

* Хигия – дъщеря на Асклепий (Ескулап) и сестра на Панацея 

 

НЕ СЕ БОРЕТЕ ЗА ПРОМЯНА 

Промяната не е развитие!!! 

Думите ми са с покритие: 

Заплатата ми намалиха  

като със стремеж към промяна  

решението си подкрепиха!... 

 

ПРЕДИ УПОТРЕБА СИКТЕРДОСАЙТЕ АВТОРА 

При първи симптоми на неразположение  

пийте по една студена вода; 

При втори симптоми на неразположение  

пийте по две греяни ракии; 

При трети симптоми на неразположение  

пийте по три антипиретици; 

При четвърти симптоми на неразположение  

пийте по четири пържоли; 



При пети симптоми на неразположение  

пийте по пет витамина. 

И така – до амина! 

 

ИЗ ПОДСЛУШАН РАЗГОВОР В ОБЛАСТ МАНИ – ПЕЛОПОНЕС 

Мани, мани! 

Много мами МАНИ*! 

* Македонска Академия на Науките и Изкуствата 

 

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА 

Българинът е модерен. 

На принципа да дъвчи  

остава си верен. 

Но днес той не дъвчи  

на ближния цървулите. 

Дъвчи семки и бонбонки,  

а на ближния си –  

неговите маратонки! 

 

ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ 

След всяка сполетяла ме трудност  

оставам с НАДЕЖДА! 

Това мъжа й  

на определени мисли навежда!... 

За да не събудя в него звяра,  

преминавам на Любов и Вяра!  

 



МЪЖЕСТВО 

Той е смел, безстрашен, решителен и сърцат! 

Винаги дава на дамите кураж,  

макар че не разполага с „аж”!... 

 

ПЕТДЕСЕТ НЮАНСА СИВО 

Курсив – дума от две срички,  

                 в която втората сричка  

                 – пояснявам за свекървата –  

                 обагря в 50 нюанса първата! 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА СПАНЕ. С ЖЕНИ 

За да заспи, той не брои овце! 

И това не му е за сефте! 

За да заспи,  

той бройка чувствени жени!... 

 

ЧИЧКО ПАРИЧКО Е НА МОДА 

С новите си модни чепички  

той не ходи по жени! 

С новите си модни чепички  

ходи по паралии чички!... 

 

МОЛИТВА ЗА ЗАМИНАЛИ 

България е в четвъртата УРНА за Мондиал 2022. 

Мир на плаха й! 

Бог да й дава светлина  



и да я извади от тази долина!... 

 

САМО ЗА ЦЕНИТЕЛИ 

Жена с аромат на боб и кисело зеле  

търси гурме мъж,  

който да не я подценява,  

а по достойнство да я оценява!... 

 

СИЛИКОНОВА МЕЧТА 

Дама с вдлъбнати релефни форми  

търси мъж от Силиконовата долина,  

който да оправи нейната вдлъбнатина! 

 

С ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО (СИ) 

Има жени, истински визионери! 

Те се омъжват  

столетници милионери!... 

 

НИЦШЕ, НЕ СИ ПРАВ 

Това, което не ме убива,  

колкото и да ме мобилизира,  

безотказно ме инвалидизира!... 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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