
UT SENITO, ITA DICO 

(КАКТО ЧУВСТВАМ, ТАКА ГОВОРЯ) 

 

ИЗБОРЪТ ВИ ПРАВИ (НЕ)ДОВОЛНИ 

Дами, в нощта на избора  

заложете на (не)провереното! 

Изберете Славчо Надареното!... 

 

ПЛЮСОВЕТЕ НА АКТИВНОСТТА 

Колкото повече избиратели отиват до урните 

 – това съм го повтарял до втръсване –  

толкова повече прах ще има за разпръскване! 

 

МИНЬОРСКА  

Ако искате да ни изкарате изпод земята,  

не ни плашете с ламята, 

а пратете Мая Манолова под земята! 

 

ТЪРГОВИЯ 

Всеки вълк предизборно пари ще шари,  

за да влезе в пълните кошари! 

 

ИЗБОРНО ОНОЖДАНЕ 

Изборите чукат на вратата,  

на кревата, на земята  



и се кефят, гледайки електората  

как неистово се мята! 

 

РОДНА ПРЕДИЗБОРНА СИТУАЦИЯ 

Овчари спешно търсят овце,  

за да потриват доволно ръце! 

 

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ако се получи порочен кръг,  

не го изключвайте от графика! 

Използвайте го за кръгово движение,  

за да улесните трафика!... 

 

ПРОЗРАЧНА УПРАВЛЕНСКА ТАКТИКА 

Държат ни в мъгла,  

за да отпадне съмнението,  

че не ни е ясно положението! 

 

ЗАРЕЖДАЧ 

Дами, ставам изрядно  

за ваше зарядно! 

 

ПАДАЩА СИ ПО ТОЯГИ НА ГОЛО 

Най-обича тя да ляга  

с гол като тояга! 

 

 



АНГАЖИРАНОСТ 

Той е изключително съпричастен,  

но само към интереса си частен! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА МАЙСТОР ЦВЕТКО 

Месоядни дами  

лапат „шпекови салами”! 

 

BG БУТАНЕ 

Тя му бутна,  

той й бутна,  

тя го бутна! 

 

РУСА ГЛАВНА МИСЪЛ 

Кацне ли на долната мъжка глава,  

се върти като муха без глава! 

 

УСЛОВИЕ НА ПЛАШЛИВАТА ДАМА 

Ако мъж акъла й изкара,  

 веднага длъжен е да й го вкара! 

 

СТАВА ЗА БОРБА 

Тя не е от занаята,  

но умее по гръб да се мята! 

 

СЪДЕЙСТВИЕ 

Тя винаги е налице!  



Не лежи на една  страна,  

за да могат мъжете да я изследват  

и от опаката й страна! 

 

ОБЯСНЕНИЕ 

Няма как да има внучета,  

защото дъщеря й е кучка  

в село без кучета! 

 

ОПАШАТА РАБОТА 

Въртиопашка 

 дърпа дявола за опашката! 

Професионално, а не левашката! 

За справки: На опашката!... 

 

САМО ЗА УГОДНИЦИ 

Секс гурме  

с певици на турне! 

 

ВРАГ ПРЕД ПОРТАТА 

Всяка менопауза 

е враг на сексуалната кауза! 

 

НАГОРЕ, САМО НАГОРЕ 

В дамските очи се издига 

 всеки, който редовно го вдига! 

 



ВЕЩ СЪВЕТ 

Мъже, не вдигайте мерника на жени! 

Съветвам ви вещо,  

вдигайте, но съвсем друго нещо!... 

 

ДАМСКА МОЩ 

Силата й е в слабините  

и с нея кове си бъднините! 

 

ОПАТКВАНЕ 

Патка търси паток,  

който с елегантна хватка  

безкомпромисно да я опатка! 

 

АСТРОНОМИЧЕСКО УТОЧНЕНИЕ 

Любовницата му е стара,  

но в леглото е готова  

да избухне като Супернова! 

 

МИСЛЕНЕ ЗА МИСЛЕНЕТО 

Една мисъл съня от очите ми гони: 

Дали мисленето не е за мухльовци,  

които не могат да ловят покемони?! 

 

ТЕОРЕТИЧНО И ЕМПИРИЧНО 

В борбата между миналото и бъдещето  

обикновено побеждава сегашната простотия! 



Изводът е направен след вглеждане  

и в тия, и в ония!... 

 

СВОБОДА НА СЛОВОТО 

В нашата мила Родина  

налице е родна картинка –  

народът продължава да псува, 

но вече не под сурдинка! 

 

ФЕН НА МУСТАЦИТЕ 

Заменям македонски хайдутин  

и сметка във банка  

за автентична сицилианка! 

 

УСПОКОИТЕЛНО 

Ако като грешница в църква облива те пот,  

не играй за поредния джакпот! 

 

ФЕНКА НА ФРЕНСКАТА ЛЮБОВ 

Тя се е родила със сребърна лъжичка в устата! 

Днес, меко казано, а не грубо,  

е заменила лъжичката със друго! 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЯТА 

Жена ми изпада в дзен-състояния! 

Аз изпадам в зян-състояния! 

И така си правим компания!... 



БАХ СИ Е БАХ 

Хубава жена видях,  

поканих я у нас и цяла нощ не спах,  

защото страстно  … слушахме си Бах! 

 

БЕЗ ПРЕТЕНЦИИ 

Устойчиво бедна търси неустоимо богати мъже! 

За предпочитане – отбрани,  

но може и от кол и въже!... 

 

ИЗТЕКЛО ОТ ЕФИРА 

Фенките на „ЦСКА” са кръстили гърдите си  

на играчите на „Левски”! 

Защо ли? Да си го кажем направо: 

За да могат футболистите на „ЦСКА”  

да ги мачкат здраво! 

 

ЛУДОРИИ НА ЛАЗУРНИЯ БРЯГ 

Видя зор в Ница  

с палавата Зорница! 

 

МЪЖКА ЖАЖДА ЗА ЧЕТЕНЕ 

Гледам, но не предаването, а Биляна  

и се отдавам на бляна  

етикета на бельото й да чета  

и че не четем да разбия мита! 

 



ЮНАК 

Не си заравя главата в пясъка! 

Но изпада в смут,  

ако не си зарови главата в дамски скут! 

 

ЖИВИТЕ МЪРТВИ 

Недоумение черно на бяло: 

Уж предаването е на живо,  

а пък е съвсем умряло?! 

 

ЗАПАДНО ПИТАНЕ КЪМ ИЗТОЧНО ИЗКУСТВО 

Икебана, хайку, оригами! 

А къде са разголените дами? 

 

СТЪПКИ В НАУЧНАТА КАРИЕРА 

След хабилитация  

следва рехабилитация! 

 

ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ 

На ширещото се управленско безочие  

предлагам три опорни точки,  

групирани във многоточие! 

 

НЮАНСИРАНО НАЛАГАНЕ   

Жена му обича да се налага! 

И да го налага, 

за да не се излага, 



ако той парцалите не си наляга!... 

 

ИЗМИСЛЕНО ПОД ЮРГАНА 

Затворът е най-свободен  

когато е пълен с несвободни,  

които за свобода не са годни! 

 

ТЪМНАТА СТРАНА НА ЖИВОТА 

Весо Night Edition  

е за всяка жена удоволствие и радост,  

защото премахва дневната гадост! 

 

РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА 

Дами, ще ви кажа за отскок,  

че не ми е дълъг, а висок! 

 

ОТЗАД-НАПРЕД 

За да вървят нещата напред  

– казвам ви го  като демократ –  

нещо трябва да ги стимулира отзад! 

 

НОВИНИ ОТ БАН 

Моци академично взима високите топки! 

По тази причина  

– без да се колебаят нито за миг –  

учени го номинират за академик!... 

 



НАЗАД КЪМ ПРИРОДАТА 

В него желание за здравословен живот се събужда! 

Ходи и сутрин, и вечер в парка! 

И все по голяма нужда!... 

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

Дами, ще повдигна гърдите ви без хирургическа намеса! 

Ще го направя от сърце,  

ей така, с две голи ръце!... 

 

ПО СЪСЕДСКИ 

Съседката Елена ме покани на филе „Елена”! 

Съседката е парче сочно,  

затова приех поканата й срочно! 

Оттогава съседът ходи с еленски рога,  

рога големи, благородни,  

а аз поддържам ги красиви и пригодни!... 

 

ЗДРАВОСЛОВНА МЕТАМОРФОЗА 

Дами, всяка кифла с малко промени  

може да стане почти принцеса! 

И затова не е нужна пластична операция  

– както си мислят мнозина –  

а само малко кайма от магазина!... 

 

доц.д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


„Круела”  –  от 28 май 2021г. само в кината 

Тя е дръзка, луда и готова да създава хаос. 

Режисьор: Крейг Гилеспи 

Сценарист: Дана Фокс 

В ролите: Ема Стоун 

          Марк Стронг 

          Пол Уолтър 

          Ема Томпсън 

         Джоел Фрай и др. 

 

„Круела 2” – от 2005г. само в публичното     

пространство 

Тя е луда и създава хаос.  

Продуцент: Васил БожкOFF 

Режисьор: Мая Манолова 

Сценарист: Мая Манолова 

В ролите: Мая Манолова  


