
ДА НЕ СЕ ЧЕТЕ ОТ СТРАДАЩИ                          

ОТ ИЛЮЗИИ ЗА АДЕКВАТНОСТ 

 

ЗВЕЗДИ И ФЕЕРИЯ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН 

След колоритни удари по главата,  

но от сивата икономика, а не от съдбата,  

той най-накрая се светна,  

че сивотата е цветна! 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ 

Според майката на моята майка  

затаяването на истината произвежда утайка! 

От утайката се пръкват политици,  

а според родните физици  

някой на законите физически е взел страха,  

затова у нас утайката е на върха! 

 

СТУПОР 

Ожълтен пейзаж на властовия подиум! 

Не помага и „Имодиум”!... 

 

О, ВРЕМЕНА, О НРАВИ 

Улегнал търси легнала,  

уседнал – седнала,  

защото в света на мъжките нрави  

мъжете не обичат жените да са прави! 



ЗА ВАС, МЪЖЕ 

Чувствена чувства почасово! 

Може да се уверите в това масово! 

Само срещу 50 евро на час  

тя ще почувства всеки от вас!... 

 

ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ 

Обгрижва с нежност и страст  

всеки ароматен дамски храст! 

 

ОБЪРКАНОСТ 

Недоумението си не скривам  

как хем да съм човек на място,  

хем да се развивам! 

 

ИЗКУСТВОТО НА ПОЛИТИКАТА 

Печалбата за да се максимализира,  

трябва хаоса добре да се организира! 

 

BG ИЗОБИЛИЕ 

Всичко си имам: дългове, ядове, ипотека –  

какво повече му трябва на човека! 

 

КОМПЕНСАЦИИ 

Номенклатурното си потекло  

компенсира той със липсата на ум,  

а липсата на ум –  



с номенклатурен кум! 

 

ПЪДАР 

Той преследва цели и гони идеали,  

но те от агресията му оцеляват  

и на възмездие се надяват! 

 

ИЗБОР 

Писна ми да работя за тоя дето духа! 

Намирам много по-голяма разтуха  

да работя върху тая дето духа!... 

 

ДИВАШКА РАБОТА 

Изпусна фолкпитомната  

и нагази в копривата,  

за да гони фолкдивата! 

 

СНИШАВАНЕ 

За да избегне обвинения  

в корупция по високите етажи  

съгласи се да живее на партера даже! 

 

ЗА ВАС, ДЪРВАРИ 

След наша обработка на дървен материал 

 – колективът ни е дамски и е врял и кипял –  

резултатът е надървен материал! 

 



ХАЙ ТЕК УСЛУГИ 2 В 1 

Линеен ускорител на линии партийни  

и почистване на идеологически ями помийни! 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Необработен дървен материал  

обработва тя професионално! 

Всеки дървар след обработката  

се чувства идеално!... 

 

ПЕЩЕРНЯШКА 

Собственичка на дълбока пещера  

търси спелеолог с едро пещеристо тяло,  

който да не гледа вяло  

и на черното да казва бяло,  

а с енергия и страст  

в дълбините да прониква до несвяст! 

 

СИЛАТА НА СИВОТАТА 

Всеки цвят ми се слива  

в родна икономика сива! 

 

КРАТКО И ЯСНО 

Етикетът „политик” за него важи,  

защото затаява истини  

и афишира лъжи! 

 



СЛАДЪК ЖИВОТ 

Реклама гореща видях на афиша: 

„Захапи настроението  

с Пепа Сладкиша!” 

 

МЪЖКИ ПОДХОД 

Почне ли жена да ми изброява недостатъците 

 – при мен така стоят нещата –  

на 69 й запушвам устата! 

 

ЦЕЛОГОДИШНА ПРОЛЕТ 

И без цъфтеж на люляк и акация  

любовен трепет той събужда,  

а дамите посрещат го с овации,  

защото пролетта във тях от него има нужда! 

 

ИЗХОД 

Който обича, той се сърди! 

Сърди се и като не види промени,  

вземе, че се ожени!... 

 

ЗАСПАЛА РАБОТА 

Пасхалната полунощница  

посрещна тя по нощница 

 

БУДЕН ГРАЖДАНИН 

И с „Проспан”  



животът му не е проспан! 

 

БЯГСТВО ОТ СВОБОДАТА 

Подариха му крила,  

но по силата на навика  

той остана беден  

и в събиране на подаяния наведен! 

 

ПРИ КРИТИЧНА ЛИПСА НА НОРМИ 

Когато в обществото властва аномия  

ще е контузена не една физиономия! 

„Контузена” значи „намръщена” или „зла”,  

приемаща върховенството на закона за „бла, бла, бла”!... 

 

УМНА БЛОНДИНКА 

Ти й казваш да си отвори ума,  

тя отваря си краката! 

И така за кариера не си затваря вратата!... 

 

ИМПРЕСИЯ 

На ближния провалите, човече,  

престават да ме радват вече! 

Знак ми дава тази импресия,  

че изпаднал съм в депресия! 

 

КОМПЛЕКС 

Свойто тесногръдие компенсира,  



като все едрогърди си намира! 

 

ВЪНШНО-ТОАЛЕТНА ГОРДОСТ 

Гордей се бе, човек –  

с „клекала” влязохме  

в двайсет и първия век! 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Тя е едрогърда  

и прегърне ли го  

няма той къде да мърда! 

Прегръдката подбужда ги към грях,  

защото има много нещо между тях!... 

 

ПОЕТИЧЕН ПРЕАМБЮЛ 

Две хубави очи… 

Искат и обещават те  

садо-мазо за сефте! 

 

BG ОЦЕЛЯВАНЕ 

Ако животът ти под нокътя се е сврял,  

значи в оцеляването си врял и кипял! 

 

РОДНА АМАЛГАМА 

Простащина на едро  

и заяждане на дребно! 

Ползата от това е,  



че живееме си вредно!... 

 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ 

Как да живеем нормално  

с явлението „батко и братко”? 

Отговорът е: Кратко! 

 

САМО ЗА СУЕВЕРНИ 

Всяка дама, търсеща да чукне на дърво  

– и това твърдение не е голо –  

трябва да се ориентира от кръста ми надолу! 

 

ГОЛОСЛОВНОСТ 

На нудисткия плаж  

от голи твърдения е фраш! 

 

НАЧАЛО 

Тук и там се вдига врява,  

че черният хумор на расизъм е проява! 

 

ШАРЕН СВЯТ 

Едни хвърлят боб,  

други – белтъци! 

Но топа го хвърлят предимно балъци!... 

 

ПРОИЗШЕСТВИЕ ПО ВЕЛИКДЕН 

Улисан по дъхави дамски „козунаци”  



не видя на жена си предупредителните знаци! 

 

НЕОТРАЗИМ, МАГНЕТИЧЕН, НАПОИТЕЛЕН 

С него една жена,  

колкото и да е надута и важна,  

няма начин да не стане влажна! 

 

БРЪЩОЛЕВИНИ 

За да си първопроходец,  

не са нужни здрави крака –  

това едно на ръка! 

За да си първопроходец 

 – според челен опит, а не според мълва –  

е нужна мислеща глава! 

 

ЧЕРНОГЛЕДСТВО 

Все по-масово става  

бели пари за Черно море  

човек да скътава! 

 

СИЛАТА НА СПОМЕНИТЕ 

Когато баба се разплаче  

в главата й нахлуват спомени,  

които превръщат сълзите й в момини! 

 

БЪРЗОСТ И КРАСОТА 

Силата на добрата храна  



е в това бързо да изчезва! 

Особено ако с класно питие се замезва! 

Но това не само за храната е присъщо,  

а и за добрия любовник – също!... 

 

НЕ УДРЯЙТЕ ДЖАКПОТА 

Да беше мор, да беше чума,  

а то Джакпота аз ударих! 

На това да се зарадвам въобще не сварих,  

защото бях осъден без усилие  

на пет години за насилие! 

 

ВСЯКО ДОБРО ЗА ЗЛО 

Около врата ми е широко,  

но за сметка на това  

ми е тясно в любовната игра! 

И това е факт, а не мълва!... 

 

ПРИ РОДНИТЕ ПРАВИЛА 

Дори рискът да е пресметнат,  

рискуващият винаги е преметнат! 

 

ПОЧТИ БИБЛЕЙСКИ СЮЖЕТ 

Той казва се Тома и изневерява на жена си. 

Затова лепнаха му приятели верни  

прякора Тома Неверни! 

                                                      доц.д-р Веселин Босаков: vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


ГОВОРИ МИ, ЗА ДА ТЕ ВИДЯ  

                                           Сократ 

 

„Нито звук 2” – режисьор Джон Кразински 

В ролите: Емили Блънт, Килиън Мърфи,     

Милисент Симъндс, Ноа Джуп и др. 

Гледайте „Нито звук 2” от 28 май 2021г. само в 

кината, IMAX и  4DX. 

 

„Нито звук 3” – режисьор Станислав Трифонов 

В ролите: Тошко Йорданов Хаджитодоров, 

Виктория Димитрова  Василева, Филип 

Маринов Станев, Мика Михайлова 

Зайкова, Иван Василев Хиновски, 

Станислав Светозаров Балабанов, Танер 

Кадир Тюркоглу и др. 

Гледайте „Нито звук 3” от 11 май 2021г. само в 

предизборната кампания на „Има такъв народ”! 

 

По информация на доц. д-р Веселин Босаков 

 


