
МИСЛЕНЕТО Е ВИСШЕ БЛАГО 

 

ЕКООПАСНОСТ 

Индоктринираните мисловни структури  

са убийствени като мини –  

те не се разлагат стотици години! 

 

КОМПЕНСАТОРЕН МЕХАНИЗЪМ 

Когато фактите говорят,  

политиците дърдорят! 

 

ПОТЕНЦИАЛ 

Няма място за тревожност –  

България е страна  

на неограничената невъзможност!... 

 

ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ 

Алеко е хижа,  

Левски – отбор,  

а щурците – група! 

Така детето знание трупа!... 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Подсказва ми моята интуиция,  

че държавният глава по дефиниция  

трябва с главата си да мисли,  



но и държавнически да обмисли  

всички свои мисли! 

 

УВАЖИТЕЛНА ПРИЧИНА 

Дами, не съм на корицата на „Форбс”  

по простата причина,  

че в момента съм върху Кристина! 

 

ПРИЗИВ НА ИТАЛИАНСКАТА ПОЛИЦИЯ 

Дами, за да сте сигурни в катеренето  

– а и в някои други сфери –  

закачайте се винаги с карабинери! 

 

ЛЮБОВНИК СЪС ЗАЛОЖБИ НА ОПЕРАТОР И АКТЬОР  

Дами, моята работа не е отпред! 

Моята работа е отзад! 

Но ако настъпи обрат,  

всичко ще е наред: 

Веднага ще мина отпред!... 

 

АНОНС, ОШАШАВЕН ОТ РЕКЛАМИТЕ НА ПРАХ ЗА ПРАНЕ 

Дами, ще ви задоволя с пот на челото! 

Потта ми ухае екзотично,  

а вие ще миришете трайно и различно! 

 

САМОЗАЩИТА 

Той цял живот биеше камбаната,  



но в един момент на камбаната й кипна  

и смъртоносно го ритна! 

 

BG ПРЕХОД 

30 години паркур  

и в дар –  

30 години без „пар”! 

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ 

Моят дъх е твоята въздишка! 

Моята стъпка е твоята крачка! 

Не е нужно да ходя на врачка,  

за да знам, че ако газове изпусна  

ти ще се навиеш  

стабилно да ги доразвиеш! 

 

БИЗНЕСДАМА 

Може да си дупедавец 

 – е нейното схващане –  

но само срещу заплащане! 

 

КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА 

Срещнах страхотна дама в Правец! 

Дупето й изглеждаше по-добре  

от лицето на красавец!... 

 

 



ВЗИСКАТЕЛНОСТ 

Тя търси мъж с душа на творец,  

с ръце на майстор  

и дето се вика –  

перфектно да владее езика! 

 

ЗНАНИЕ 

Не знам накъде духа вятърът! 

Но със сигурност знам  

–  и в това знание не съм сам – 

 заявявам го смело  

къде духат Руми, Еми и Ленчето  

всекидневно, всеотдайно, умело! 

 

ИЗБОРЪТ Е ВАШ 

Дами, срещу сухота и за повече овлажняване,  

консумирайте ябълки и соеви култури! 

Но с културата на ласки,  

която е типично моя,  

не ви трябват ни ябълки, ни соя!... 

 

ПРЕФАСОНИРАНЕ 

„Върни се у дома с новата бутилка кока-кола за връщане!” 

Вдъхновен от тази реклама цунами,  

реших да се върна у дома, при жена ми,  

но не с нова бутилка кока-кола,  

а с нова любовница от мола!... 



ФЕН НА „RUBELIA COLOR” 

Гледа ме с жожоба моята Корнелия! 

Но аз като почитател на „Rubelia”  

да добави искам от жената  

 пшеничен зародиш в жожобата!... 

 

ДАМСКИ АФИНИТЕТ КЪМ ДЕБЕЛОТО 

Мъже, заявявам ви ясно и звънко: 

При флирт с мен не може да минете тънко! 

 

ОБЕЩАНИЕ ПО БОКСЕРКИ 

Нокаутирам мрачно дамско настроение  

с ласки, страст и вдъхновение! 

 

МЕЧТАТА НА АВТОМОНТЬОРА 

Да не бърника под колата,  

а на младо гадже под полата! 

 

СКОРОПОГОВОРКА 

По-секси от секси жена със секси пола  

в мощна секси кола  

е секси жена без пола  

в мощна секси кола! 

 

АТАКИСТ В ГОЛЯМА НУЖДА 

От престараване да крещи „Атака!”  

взе, че се наака! 



АКТИВИЗЪМ 

Хора, моя съвет приемете: 

Ако ви потънат гемиите  

веднага яхти си купете! 

 

ЗА ЖИВОТ БЕЗ ПЪРХУТ 

Гениална мисъл проблесна ми изведнъж: 

Плешивостта е коз на силния мъж! 

 

XXL КЛЕЧКА 

Всеки мъж, ако е голяма клечка,  

тя го ближе като сладолед на клечка! 

 

НЕ СЕ ОТСТРАНЯВА ТУЙ ЩО Е НЕОТСТРАНИМО 

Аз продукт съм на странна селекция: 

Жените хем ме кастрят,  

хем непрекъснато съм с ерекция! 

 

ТЪЛКУВАНЕ 

Дами, ако сънувате,  

че половинката ви е изкукуригала,  

според моя съновник  

искате да спестите  

от разходи за часовник! 

 

ЗДРАВОСЛОВНО 

Предлагам компромати  



с хипоалергенни аромати! 

 

ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Той е добър човек,  

но по данни на Интерпол  

е с лош холестерол! 

 

МАГИСТРАЛНА МУЗИКАЛНОСТ 

Тя най-обича да свири на лира! 

Английска, за да си ги събира!... 

 

ЩРАКАВОСТ 

Мъжът от намек разбира  

когато жената не спира  

вирнати крака в очите му да навира! 

 

ДРАМА 

Смърч и под смърча  

нещастно влюбен подсмърча! 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

Мома предизвиква мъж 

 – и с това хвърля ръкавицата –  

който да я разцепи така,  

както се разцепи десницата! 

 

 



КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА 

Красавица, събудила звяра в себе си,  

търси мъж  – за предпочитане от Лондонското сити –  

с който звяра да засити! 

 

ОФЕРТА 

Заменям „дупе и гащи”  

за дупе без гащи! 

 

ЗАЯВКА 

Дами, доволни ще останете  

от любовната игра със мен,  

защото дълбоко съм проникновен! 

 

МИЛКА ОТ СВОГЕ 

Търся и не мога да намеря  

– СРАМОТА! –  

фалус пълен с нежност и доброта! 

 

ШИВАШКА 

Търся дама с безшевно дамско бюстие  

да я шия до скъсване  

в шивашкото си ателие! 

 

МАРКИРАНЕ 

В час пик – поп пика! 

Ей на това  



маркиране му се вика! 

 

МОДА И МОДЕРНИЗИРАНЕ 

Смъртта днес си пудри носа  

и се явява с моторна коса! 

 

МЪЖКА СИЛА 

От лежанка вдига  

– и то с една ръка –  

стройни дамски крака! 

 

THE GRATE EXPECTATION 

Дама, която не е примадона  

очаква активни мъже  

в своята бикини зона! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 

Усвоявам,  

за да присвоявам! 

 

ОФЕРТА 

Дами, предлагам кураж на метраж,  

а по желание – може без „аж”! 

 

ПАТРИОТИЧНА 

Вятър ечи, италианка стене,  

сам юнак на Клаудия! 



И през цялото време  

викове „Ва бене, молто бене”!... 

 

ПЕТИНГ 

На пръв поглед и втора ръка  

тя е жена с красиви крака! 

 

ДАМИ! 

Гальовните ми ласки са подсилени  

с натурален шоколадов тен  

и вкусен, ама много вкусен яйчен крем! 

 

КОМПЕНСАТОРНО 

Във флирт със дама той умело  

мъжествеността си подчертава винаги дебело! 

 

ГОЛАТА ИСТИНА 

Много жени ми казват: 

„Знаем за теб, че ставаш за чеп”! 

Не се ласкай! – приземи ме Геле –  

Чепът е само за зеле!... 

 

ИЗИСКВАНЕ 

Мъркаща кокотка  

с разкошна котка  

търси мъж да я гали,  

но на остров Бали! 



ГОШО – ПО-ДОБРАТА БАТЕРИЯ 

Дами, на любовта по нареждане  

върху вас съм, за да разбия  

представата ви за презареждане! 

 

ГЪВКАВО ДАМСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Мъже, в секса срещу „сухо”  

се извивам като дъждовен червей на сухо! 

 

SKILS 

С жените преспивам  

и така ги приспивам! 

 

РАЗСЪЖДЕНИЯ ПРЕД ЦЕНТРАЛНА БАНЯ 

Това, че BG-политикът е мръсник не е мит! 

А щом не е мит,  

– според извода ми навъсен – 

значи е мръсник и то мръсен! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Тоя мим е мним! 

Вдига много шум за нищо! 

Стреми се към келепир  

като прави се на Шекспир!... 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


ХОДЕТЕ НА КИНО ПРЕДИ ДА ВИ ПРАТЯТ НА КИНО 

 

„Момиче с потенциал” – носител на „Оскар” за най-добър оригинален сценарий. 

Трилър  

Режисьор: Емералд Фекел 

Продуценти: Марго Роби  

            Том Акърли 

  Бен Браунинг 

            Ашли Фокс 

В ролите: Кари Мълигън 

       Бо Бърнам 

         Алисън Гори 

       Моли Шанън и др. 

Филмът ни представя нов, изкушаващ поглед към отмъщението. Главната героиня е 

дразнещо хитра и живее втори таен живот през нощта.  

През май 2021г. в кината. 

 

„Баба с потенциал” – носител на „Златна малинка” за най-лош сценарий. 

Комедия 

Режисьор: „Застой 21” 

Продуцент: „Полегни! Мутри вътре!” 

В ролите: Татяна  

       Тотев 

        Дончо 

Филмът разкрива безкрайните възможности на скритото желание за отмъщение.  

В публичното пространство – от 2010г.  


