
ДОНЕСЕНО ОТ ВИХЪРА НА ЗАСТОЯ 

 

ГЕНЕРАЛСКО СТРАДАНИЕ 

Най е във форма  

когато е в униформа! 

Но свали ли униформата, 

спихва му се формата! 

 

BG ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА 

Доган върти обръчи от фирми,  

а последователите му от малки  

тренират съчетания с бухалки! 

 

ФОРМАЛНО ОБЩУВАНЕ 

Всяка дама с пищни форми  

не комуникира с мъжете вербално! 

Всяка дама с пищни форми  

комуникира с мъжете формално!... 

 

В ОЧАКВАНЕ НА ЧЕРНИ ДНИ 

Сподели ми мой авер,  

че скатава бели пари  

за черен хайвер! 

 

СТАРОСТ (НЕ)РАДОСТ 

Умът ми от известно време  



надделява над телесното ми бреме! 

Тържествувайки над мойто тяло  

умът показва, че тялото е остаряло!... 

 

ПРИВЛИЧАНЕ 

Стройна естетка търси  

добре изглеждащи мъже! 

Добрият изглед  

не е свързан със скачането на въже! 

Достатъчно е да са привлекателни  

и като милиони долари желателни! 

 

ПРОСТАЩИНА 

Някои мъже си нямат и хабер  

от хедонистичен розобер! 

Те използват предпазни ръкавици,  

докосвайки розовия цвят на хубавици!... 

 

ПРЕУМОРА ИЛИ НЕПУКИЗЪМ 

Гъвкава, на гъвкаво работно време … 

На оная работа ми дреме! 

 

МЕРАК 

Харесвам домати на клонка,  

но по ми е мерак  

за сливи на матрак! 

 



ЗАУСТВАНЕ 

Устата професионалистка  

зауства на голо  

мъжете от кръста надолу! 

 

СВИКНАЛ ДА СИ КЮТА 

Той „парцалки” в мола й купува,  

след което най-обича  

тя в спалнята да ги облича! 

Тогава най му приляга  

парцалите си да наляга! 

 

ПРАВА И СВОБОДИ 

При демокрацията чукът си извади поука,  

че и сърпът може да чука! 

 

СПОМЕНИ НА ДЯДО ВЕСО 

Пакетът ми и дамските слабини  

вървят в пакет по спомен от младини! 

 

ЕМАНЦИПАЦИЯ 

– Абе, к`во става тука? 

– Пиронкова на Чуков го начука! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Мъже, ако на оная работа ви дреме,  

френската любов ще да е бреме! 



ВЛАСТОВИ НЮАНСИ 

Ще ви кажа под сурдинка, даже интимно: 

Не всичко законно е легитимно! 

 

ОТНОСНО ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА 

Хубаво е да има правен свят,  

но при родните нрави  

зависи кой го прави! 

 

МУХЪЛ И ЗДРАВЕ 

Мухлясалото мислене  

– това медицината го казва –  

е форма на пеницилин 

и от болести предпазва! 

 

СЕТИВА 

Правосъдието е сляпо, но не и глухо! 

Затова чува, когато му предлагат „сухо”! 

 

ИНВЕСТИЦИИ С ДОБРА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ 

Ако в радостни спомени инвестираш  

богатство и младост ще инкасираш! 

 

ВДЪХНОВЕНО ОТ ЖОРЖ ГАНЧЕВ 

Не е прецедент  

да се кандидатира наш Ганьо  

за президент! 



МОРСКА КРИМИНАЛНА ХРОНИКА 

Срещнах убийствена дама на кея,  

която хладнокръвно уби желанието в мен  

да флиртувам със нея! 

 

ДАМСКО ОТКРОВЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕВРО 2021 

Мъже, като футболна топка съм! 

Ако сте виртуози и аз съм в настроение,  

може да ме обработите с едно движение!... 

 

ГОРЕЩО 

Топки за близане  

сладоледаджия на дамите предлага! 

Към топките и дълга фуния се полага!... 

 

СЪЖИТЕЛСТВО 

Той не преследва мечтите си! 

И защото не ги гони  

те при него стоят, не си тръгват,  

а постоянно се сбъдват!... 

 

АТЕИСТ 

Слава Богу, че няма Бог! –  

каза атеистът шепнешком   

и се прекръсти крадешком!... 

 

 



СТАНОВИЩЕ 

В писанията му има толкова мисъл 

 – това е доказана теза –  

колкото яйца в българската майонеза! 

 

ПОЛЕЗНО ЛИ Е КАФЕТО? 

Силното кафе е могъщо! 

Всичко започва с Нескафе! 

Разводът ми – също!... 

 

УТЕХА 

Много жени се успокояват с аргумента  

– проявявайки разум здрав –  

че поне реалният живот е корав! 

 

РЕШИТЕЛНОСТ 

Той отговаря на летните жеги  

със смразяващо решение 

да флиртува само с фригидни жени! 

Инструментално, по предназначание 

с цел разхлаждане по усмотрение!... 

 

ЛЮБОВНА ИГРА, ВДЪХНОВЕНА ОТ ФУТБОЛА 

Футболистът Роби Брейди не знаеше как да го вкара, 

но накрая го вкара,  

защото му стиска  

и защото не спираше да го иска! 



ПРИЧИНА 

Не предизвиках опонента си на битка на умовете,  

защото няма да е честен спора  

с невъоръжени хора! 

 

МЪЖЕСТВЕН ПРОГРАМИСТ 

Омайващ аромат! 

Плътен и интензивен вкус! 

Силен старт на деня! 

Това ще усети всяка дама,  

прекарала нощта със мен  

по моята програма!... 

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ 

Съседът ми е поляк  

и има любовница французойка! 

Аз като българин мечтая си за шведска тройка! 

Но имам си едно наум:  

Шведката е от Камерун!... 

 

ПСИХОЛОГИЯ НА ИСТОРИЯТА 

Налях си обилно история,  

т.е. ракия на 100 години,  

но появи се моята съпруга,  

история на 60 години. 

История изправи се срещу история  

и стана тя една история!... 



АРГУМЕНТ 

Сърцето е голям побойник! 

С аргумента ми ще се съгласите и вие: 

Сърцето денонощно бие!... 

 

НА НУДИСТКИЯ ПЛАЖ 

При среща с млада жена  

със шапка слабините си прикривам! 

Но ако много красива е тя, не се мая  

и да я заговоря не се колебая! 

А в знак на уважение шапка й свалям накрая!  

С надеждата да я смая!... 

 

ХРАНИТЕЛНИ НАВИЦИ 

Услужих на съседката с яйцата си ! 

И преди съпругът й от работа се върне  

в спалнята се забравихме  

и страхотна майонеза направихме! 

 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА 

Тя не е шавлива! 

Тя е поспалива! 

Спи със всеки мъж,  

даже и с по трима наведнъж!... 

 

НЕУТОЛИМА ДАМСКА ЖАЖДА 

Той – с черен колан по бойни изкуства! 



Тя – с червени жартиери  по черни прашки! 

В любовна схватка вплетоха се юнашки! 

За по-малко от час на матрака  

на него му мина мерака! 

А тя беше победила,  

защото мъжката му сила до дъно бе изпила! 

 

МЕТАМОРФОЗА 

Дойде ли цървул на власт  

той цървул е уж,  

но с манталитета на ботуш! 

 

РЕПЛИКИРАНЕ 

Всяка негова реплика е евтин финал,  

защото е нискокачествена реплика,  

а не оригинал! 

 

НОВИНА ОТ МУЗИКАЛНИЯ БИЗНЕС 

Риана е с ново парче. 

Парчето е на надарено младо момче!... 

 

МЪЖЕ, СПОКОЙНО! 

Публичните места са на прицела  

на терористичните умове,  

а не публичните домове! 

 

 



BG ДИНОЗАВЪРСКА РАБОТА 

Продължават живи фосили  

в дебати за бъдещето да мерят сили! 

И това го правят с едничкото намерение  

да окупират държавното управление!... 

 

ОТКРОВЕНИЕТО НА ШОПКИНЯТА 

Не мога, не мога и не мога  

хармония да постигна с йога! 

За хармония утвърден използвам допинг –  

с шопа ходим на шопинг! 

 

РАЗЛИКАТА Е В ОПИЯНЕНИЕТО 

Едно е да обърнеш чашка АА,  

а съвсем друго – чашка КК! 

И за да няма неразбрали и смутени,  

пояснявам, че чашките са на сутиени! 

 

МЪЖКАРСКА 

Ако ви писне бой да ядете,  

сочна дама вий вкусете! 

 

СТРАННА ЛАКОМИЯ 

Той може да яде без край,  

но само бой, а не пай! 

 

 



ИЗБОРЪТ НА РЕВЛЬОТО 

Не му се плаче на нечие рамо! 

Плаче му се на дамски гърди само!... 

 

СВОБОДАТА НА ПРИДВИЖВАНЕ – ОСНОВНА СВОБОДА НА ЕС 

От гъза на географията  

и от преградката на мафията  

се преместих върху дупето на Лили  

и вече гушкам се със Вили! 

 

ФРЕНСКИ ТАЙНИ 

Трите тайни на френската кухня  

са масло, масло и масло! 

Трите тайни на любовната игра – също! 

Ако не вярваш, иди и виж  

„Последното танго в Париж”!... 

 

МОЛБА КЪМ ГРИШО 

Като Гришо се смее, всички се смеем. 

Като Гришо прави паркур, всички правим паркур. 

Като Гришо е ядосан, всички сме ядосани. 

Като Гришо си прави селфи, всички си правим селфи. 

С Гришо. 

Абе, Гришо, абе, баце! 

Забий некое готино маце,  

че и аз да намажа  

и заедно с всички да се облажа!... 



ОБЕЩАНИЕ НА СТАРИЯ БОЙЛЕР БОСАКОВ 

Обещавам на всички дами,  

които са мръсници,  

че ще ги изкъпя,  

стига да са млади,  

а не мои връстници! 

 

БОРБЕНОСТ 

В любовните игри  

тя топката му скри! 

Но това не му попречи всяка нова копка  

с една да прави топка!... 

 

ИЗГУБЕНИ В КОМУНИКАЦИЯТА, НАМЕРЕНИ В ЛЕГЛОТО 

Предложи й той длъжност синекурна! 

По своему го тя разбра,  

към него се втурна  

и на легло го катурна!... 

 

СВОБОДА 

Ако искаш да си свободен  

да правиш всичко, което си наумиш,  

трябва да си или с връзки,  

или с дамски превръзки! 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


Universe Entertainment Limited Presents: 

Зов за герои (Call of Heroes, 2016) 

Екшън  

Режисьор: Бени Чан 

В ролите: Шон Лау, Луис Ку, Еди Пън, Ю Йен, 

Юен Цюен, Дзян Шу Ин и др. 

Със специалното участие на: У Дзин 

 

Slavi Trifonov Entertainment Limited Presents: 

Зов за герои 2 (2021) 

Трилър 

Режисьор: Оли Гарх Задкулисиев 

В ролите: Мая Божидарова Манолова, Христо 

Иванов Бойкикев, Татяна Дончева Тотева, 

Николай Хаджигенов и др. 

Със специалното участие на:  

Владимир Владимирович Путин  

Румен Георгиев Радев  

Ахмед Демир Доган  

Васил Крумов Божков  


