
САТИРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПО ВРЕМЕ НА 

КРИЗА 

 

ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ (4.28) 

Десните пътища Господ наглежда,  

а левите са развалени! 

Това е за сведение на хора  

с леви идеи обременени! 

 

ВНИМАНИЕ 

Всеки ще е прав,  

ако ви каже, че на латински  

„зловещ” е равно на „ляв”! 

 

ЕСТЕТСКА ПОЗИЦИЯ 

Разкошните цици  

не са подвластни на критици! 

 

ЗА ЖАЛОСТ 

Конференцията свърши,  

но част от участниците  

си останаха същите мърши! 

 

РЕЦЕПТА 

Ако искаш да си печен политик,  

не е нужно да си Цицерон! 

Достатъчно е да си променлив като барбарон!... 



НЕТЪРПИМОСТ 

Носталгията по отминалото време  

различието превръща в непоносимо бреме! 

 

ПРОТЕСТЪРКА 

Тя на властимащите се опъва  

с аргумент, че никой от тях не я опъва! 

 

ПРЕДИЗВЕСТИЕ 

На първи ноември международните заблудители  

се маскират на народни будители! 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ 

Протеста трябва да се масовизира! 

Протеста трябва да се радикализира! 

След такава масовизация и радикализация  

политическият скрап ще го насочи  

към предварително подготвена канализация! 

 

КАСТИНГ 

Търсят се дами с филъри  

за участие в трилъри! 

 

ПАЦИФИЗЪМ 

Заменям ядрен блок за кокетна вила 

в екологична местност 

 с възобновяеми източници на енергия  



и палави дами за синергия! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ 

Дама търси мъж,  

който в любовната игра сили да намира  

и като интернета на Виваком  

никога да не спира! 

 

ОТЕГЧЕНИЕ 

Писна ми от загоряла храна! 

Искам загоряла жена!... 

 

КЪСМЕТ 

Изритван от дамски спални,  

след безброй шута,  

му се отвори парашута! 

Късмет, защото без инструктаж  

го изхвърлиха от десетия етаж!... 

 

ТЪРСЯ СИ ГО 

С Виваком говориш повече! 

Жена ми и без Виваком  

не спира да говори! 

Търся мобилен оператор,  

който устата й да затвори!... 

 

 



ИЗВОД ОТ ЗАДЪЛБОЧЕНО НАУЧНО ПРОУЧВАНЕ 

Каквото и да (не) правим  

ще се оправим  

когато се оправим! 

 

МАЧОВЩИНА 

Дами, плочките в банята ви  

бледнеят пред моите коремни плочки,  

които ще оберат всичките ви точки! 

 

СУХА КАШЛИЦА 

Какво е „суха кашлица” всеки майстор знае! 

Да му „кашляте”, но само „сухо” – това е!... 

 

УВЕРЕНОСТ 

Дами, ако за гарнитура  

любовни ласки ви притуря,  

ще поискате тогава безусловно  

гарнитурата за ястие основно! 

 

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ 

Тя изповяда се гръмовно,  

след което страстно и гальовно  

на свещеника направи 

предложение греховно! 

 

 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Аналгинът: Живота без болка е прекрасен! 

Мазохистът: Но с болка той е ефикасен!... 

 

ИМАГИНЕРЕН СИНХРОН 

Ех, ако политиците чуваха избирателите си така,  

както (ще) чуват ставите си! 

Такъв синхрон виждам  

само във представите си!... 

 

ВАЛЕЖИ 

Елин Пелин: Като заваля, та цяла неделя! 

Веселин Босаков: Като заваляха обещания, та цял мандат! 

Затова е подгизнал родния електорат!... 

 

ВИДИМОСТ 

Ех, ако мъглите се разсейваха  

като нашите властимащи! 

Тогава би било кристално ясно... 

Ще се види и защо  

част от населението е бясно!... 

 

НЕДОМИСЛИЦА 

Те: В Лидл не избираш между качество и цена! 

Получаваш и двете! 

Аз: Ниско качество на висока цена?! 

Ама и рекламата им е една!... 



ПРОБЛЕМ 

Ако си мъртъв приживе  

– и в това е бедата –  

няма как да дадеш  

живота си за свободата! 

 

ПЛОД-ЗЕЛЕНЧУК СЪВЕТ 

Тиквата е витаминозна бомба. 

С безброй ползи за здравето! 

Затова премиера не хулете,  

а витаминозната му политика приемете!... 

 

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТИ ЛИСТОВКАТА 

„Хексорален” – облекчава болката при преглъщане! 

Ако за „Хексорален” се бръкнете  

и обидите безболезнено ще преглътнете!... 

 

ДЕФИНИЦИЯ 

„Вредна работа” – министерска работа,  

на която всеки иска да се вреди  

с едничка цел да вреди! 

 

ВЕЩ СПЕЦИАЛИСТ 

Майстор Сръчко настроението на дами оправя  

– това мълвата го разправя –  

като майсторски ги оправя! 

 



КОНТРАСТНО 

Женените мъже живеят по-дълго! 

Тук ще добавя съпричастно:  

И много по-нещастно!... 

 

ИНТЕРЕСЕН ИЗВОД 

Всеки мъж, на когото му стърчи  

– този извод на дамите е интересен –  

за управление е лесен! 

 

КАКВО ДА ПИЕМ 

Ако в живота си станете жертва на измама,  

не пийте по една студена вода  

и не псувайте на мама,  

а напук на всички акълии  

пийте по две греяни ракии! 

 

КРАТКА ТВОРБА С ТОРБА 

Торба акълия,  

който си слага главата в торбата,  

колкото и да се преструва,  

торба камъни не струва! 

 

ОЗАРЕНИЕ 

Ако по време на назначение  

си до животно,  

назначението ти ще е доживотно! 



НАПОЛНЯНЕ 

Мъже, не доведете ли жената до оргазъм,  

гответе се да дълготраен сарказъм! 

 

ДОНЖУАНСКИ СЪВЕТ 

Ако си загубил радостта от движението,  

„Проензи” вземи  

и продължи да ходиш по жени! 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО 

Когато не е във форма  

облича военна униформа  

и на пацифист се прави проформа! 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

С възрастта ставам все по-стар! 

Но вляза ли в супера,  

ставам все по-суперстар! 

Това от Бога е дар!... 

 

УВЕРЕНИЕ 

Паралия заявява гръмогласно,  

а не глухо,  

че попива млади влажни дами  

само със „сухо”! 

 

 



НА ВНИМАНИЕТО НА МЪЖЕТЕ 

Тя не си изсмуква от пръстите,  

а – казано грубо –  

от нещо съвсем друго! 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВО 

Гласуващите за БСП потвърждават,  

че годините не прощават! 

 

КОРЕКЦИЯ 

Според „Отровното трио”,  

всеки минал през площадите е будител. 

Според Веселин Босаков,  

сред миналите през площадите, освен будители  

има и много подбудители! 

 

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА 

Тя е модерна кокошка! 

Когато е гладна е от тия,  

дето не го удрят през просото,  

а само през чия!... 

 

С ГРИЖА ЗА ЧУВСТВАТА 

Ако неуспеха на колегата ти  

вече не ти носи радост,  

значи е крайно време  

– за да не отидат емоциите ти на вятъра –  



да посетиш психиатъра! 

 

КОМЕНТАР 

В любовната игра  

всичко й идва отръки! 

И това е така,  

защото сръчно работи с крака!... 

 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ 

Колкото по-сръчни са футболистите  

– ще ви го кажа с риск да ме отлюспите –  

толкова повече са дузпите! 

 

НЕ СЕ СВЕНИ, ЧОВЕЧЕ 

Ако чувстваш, че не усещаш нищо,  

не се свени,  

а в любовната игра  

бързо партньора си смени! 

 

КОМУНИКАЦИЯ 

Той общуваше с нея вербално,  

но езика на тялото й му подсказа,  

че ще е по-лесно  

да общува с нея телесно! 

 

ФИТНЕС 

Тя е жена,  



която всичко вдига от лежанка! 

Но най-вече –  

мъжко достойнство, изпаднало във дрямка!... 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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