
DE ACTU ET VISU 

(ПО ОПИТ И НАБЛЮДЕНИЯ) 

 

(ЗЛО)ВЕЩИНА 

Той има глава за дувар,  

но в служебно правителство  

е смъртоносен жътвар! 

 

КОЛЕКТИВИЗЪМ 

Тоя иноватор къде се намира?! 

Не знае ли, че колективът  

дружно ще го парира!... 

 

КАУЗА ПЕРДУТА 

Той е политик, направил кариера без ОВОС! 

Не може да влезете в обувките му,  

защото е бос!... 

 

НЯКЪДЕ НА ИЗТОК 

Съдебна система в действие: 

Осъжда олигарсите  

на много години благоденствие!... 

 

НОМЕН ЕСТ ОМЕН 

Предимството на Благо: 



В каквото и да изпадне състояние  

то все ще е БЛАГОсъстояние! 

 

ГОЛЯМО ТЕГЛО 

На липса на недоимък осъди ме съдбата  

и с това увеличи ми тегобата! 

 

ВЕНСЕРЕМОС 

Писна ми от събития  

под патронажа на президента  

господин Румен Радев! 

Копнея за събития  

под патрондаша на президента  

другаря Румен Радев! 

Сегодня мы снова в неволе,  

потемнел небосвод над страной. 

На борьбу за свободную долю –  

поднимайся, народ трудовой! 

 

РЪЧНО-КРАЧЕН АКТИВИЗЪМ 

Той на безделието е враг,  

затова вдигна работната ръка на крак! 

 

ЛЕЛЯ АНИ 

Иноватор е леля Ани –  

прави меридиани,  

а не като другите лели –  



само паралели! 

 

ЕВРОФУТБОЛ 

Гол след гол  

в спалнята на лейтенант Ирена,  

превърнала се в Армеец Арена! 

 

ИЗЛИШНА ГЛЕЗОТИЯ 

За какво му е буквар  

след като има глава за дувар! 

 

БИТ И КУЛТУРА 

Колкото и да са образовани кокошките,  

гладните и хитрите лисици  

ще съумеят да им се представят  

за любими класици! 

 

ПЪЛНА ПРОМЯНА 

Ако си фермер и си търсиш жена,  

но намериш мъж,  

значи си  се променил изведнъж! 

 

ПРИЗИВ НА ПУРИСТА 

Българи, юнаци! 

Да не използваме в езика си  

думи на диваци! 

Ако не изчистим чуждици  



като „морал”, „достойнство”, а и „честност”,  

ще загубим идентичност, гордост и известност! 

 

ФЛОРА И ФАУНА 

Свежа флора  

на име Флорина,  

търси фауна,  

която да е мъжествена  

и доминиращо естествена! 

 

СЕМЕЙСТВО 

Майор Иванова – нагон под пагон. 

Полковник Иванов – съпруг под чехъл. 

Често срещана картинка,  

казано под сурдинка! 

 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

От години ми е все тая,  

но от вчера вече е оная!... 

 

ТРИАДАТА «БРАК – МРАК – ВРАГ» 

Понякога след брак настава мрак,  

а в този мрак  

съпругът за съпругата е враг! 

 

КРАЧЕНЕ С ПРЕПЯТСТВИЯ 

Всяка дама с дълъг крак  



преодолява с лекота житейския праг! 

 

ЛОГИЧНО 

Ако далтонист ти е авер,  

не го пращай за зелен хайвер! 

 

ПОЛИТСВЕТОФАР 

Получиха зелена светлина червените  

и… ожълтиха пейзажа,  

защото това им е е във вените! 

 

ВЕЩИНА 

С гърди десет кубика  

тя умело хваща за рогата бика! 

 

ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ 

Вяра, заразена от Любов, най-сетне прогледна,  

че Надежда ще умре последна! 

 

НАТИСКАНЕ 

По време на протест  

органите на реда са докосвани от протестиращите  

по различни органи подред,  

с любов и часове наред! 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Служител на дирекция „Водни басейни”  



взе, че се изпусна,  

но да каже не пропусна 

 – директно, а не завоалирано –  

че изпускането е контролирано! 

 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ ПРИЗИВ 

Хора, не стискайте зъби,  

а смели бъдете  

и на некадърната власт се зъбете! 

 

КУЛИНАРНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

Бански старец заспива с бабек! 

Някои в това виждат еротичен намек! 

 

МЪЖКИ РАЗГОВОР 

– Тате, жените са като ароматни цветя, нали? 

– Да, сине, затова мъжете така сме цъфнали! 

 

ФОРМА НА ПРОТЕСТ 

Ако „Газпром” ти досажда  

и от равновесие те изважда,  

недей да се заливаш ти с бензин,  

а премини на „Дегазин”! 

 

ВКОПЧЕН В ЖИВОТА 

Иска безсмъртие,  

но без смъртие! 



ФОРМАЛЕН ПОДХОД 

На дами с пищни форми  

предлагам нови форми на заетост! 

Формите са гъвкави и свежи,  

а заплащането ръст бележи!... 

 

РЕКЛАМА 

Всичко започва с Нескафе! 

Световните катаклизми – и те! 

 

BG РЕАЛНОСТИ 

Много политици  

нямат време за личен живот,  

затова със труд епичен 

осъществяват живот безличен! 

 

ДОКУМЕНТИРАНО 

Когато черното в бялото се е завряло,  

се получава черно на бяло! 

 

ЩЕДРОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПО ФУТБОЛ 

Ако някой футболист няма нито един гол,  

Мара ще му даде – тя има бол! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Всеки любовник на Пепа,  

който с жена си й кръшка,  



ще остане без любовна „дръжка”! 

 

ЕСТЕСТВЕНА СЪПРИЧАСТНОСТ 

Тя е известна със своята естественост: 

Винаги сваля гащи наполовина  

в знак на съпричастност към клюмнала мъжественост! 

 

НЕОТРАЗИМОСТ 

Вальо Хубавеца! Заслужава си! 

Дамите знаят  защо. 

Защото за целувка 

 Вальо плаща евро сто!... 

 

АНТИПАТИИ 

Чух дама една да казва звънко: 

Не харесвам мъже,  

които в любовната игра минават тънко! 

 

(НЕ)ДОСТЪПНОСТ 

За един-два бона  

всеки е добре дошъл  

в нейната бикини зона! 

 

ОБЯСНЕНИЕ 

Жените имат мерак  

за  мъже с голям крак! 

Тези мъже не са за скрап,  



защото са с голям … чорап!... 

 

СВЕЖ БАРТЕР 

Заменям пиринско пиво –  

свежо от планината  

за нещо свежо  

на красавица под полата! 

 

НЕОЧАКВАНО ДОБРА КОМБИНАЦИЯ 

Простамол Уно, цинк, коприва и палмето  

ще отпушат ти пишлето! 

 

СВОБОДА 

От години мълчаливо търпя  

болка в област деликатна. 

Днес радостта ми е стократна,  

защото в контекста на свободната култура  

гръмогласно мога да кажа,  

че бóли ме … 

Тук, за рима и напук на всякаква мълва, 

ще добавя, че боли ме глава! 

 

ЖЕНА-МЕЧТА ЗА ВСЕКИ МЪЖ 

Тя е вокалистка  

и виртуозна пианистка.  

Но уменията й не спират дотук,  

защото майсторски умее  



да свири и на дудук! 

 

ПАРЕН И МАША 

Парен духа каша! 

Без да е парена духа Маша! 

 

ГОРДОСТ 

На мъжкото му достойнство  

потенциалът не е скрит,  

защото смокинов лист за него  

няма още открит! 

 

НОСТАЛГИЯ 

Възрастна блондинка,  

опаткала в живота си сума ти патки,  

с носталгия си спомня за моментите сладки! 

 

ТЕ 

Те са бързи, смели, сръчни! 

Те са загорели мъже,  

с юнашко сърце,  

решили да се вземат в ръце!... 

 

РУСО ОТКРОВЕНИЕ 

Мразя летящите мишки! 

Обичам дебелите, но не книжки! 

Затова не искам да ме спасява Батман,  



а се оставям в ръцете на Банкоматман!... 

 

САМОКРИТИКА 

Глутен, глутен, глутен,                                                                                                                                    

какво направи с мен?                                                                                             

Целогодишно консумирах те                                                                                                          

и заприличах на кретен!                                                                                                    

Кретен, който вместо на морето да събира тен                                                                                            

в София тъпче се с глутен!...                                                                                                  

  

МАТЕМАТИЧЕСКА ХИТРОСТ 

Ако искаш с три жени да си накуп  

вдигни жена си, но на куб! 

 

ЖЕСТ 

Той с жена си сексуална оргия направи,  

като на седмото небе да я вдигне не забрави!  

А  тя с жест отвърна достолепен,  

като на двайста вдигна му го степен! 

 

ОТДАДЕНОСТ 

Не е добър оратор,  

но затова пък е куратор –  

щом в дамско обкръжение се намира  

не спира да курира! 

 

 



В КУХНЯТА НА НЕЩАТА 

Пиперлив овкусява млади жени  

като обилно ги ръси с еротика  

и еякулат за екзотика! 

 

ПАЗАРНА СИТУАЦИЯ 

Тя предлага своето тяло  

за щяло и нещяло! 

За щяло – срещу пари, 

 веднага, изцяло! 

За нещяло – след сватба,  

от немай къде, вяло! 

 

КАКВА Е НОВИНАТА ТУК? 

▪ Пешо Пияницата няма махмурлук. 

▪ Жена му Вяра  не му изневери напук. 

▪ Руски сърп е начукал чук. 

▪ Ойл е сгазил Лук.  

Абе, бегай с тези „новини” оттук! 

 

РАЗСТРОЕН АВТОР 

Книгата ми всеки момент ще излезе! 

Преди два часа с кориците я изядох! 

И сега, че съм разстроен се издадох!... 

 

ЗДРАВНА КУЛТУРА ПРИ САМОЛЕКУВАНЕТО 

Куцо, кьораво и сакато  

лекува хрема с мушкато! 



СЪПРУЖЕСКО ОТКРОВЕНИЕ 

Кучка е моята Дарка,  

затова кучешката поза 

й е запазена марка! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА СВОБОДНА РАБОТНА РЪКА 

Фермери търсят жени работливи,  

които да са издръжливи  

и патките им да пасат с ищах,  

за да наедреят те до „Ах!”. 

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

В леглото доминира жена ми! 

В леглото тя направо е цунами! 

И на всичкото отгоре  

се развихря соло,  

а аз …аз винаги съм отдолу!... 

 

ЛЮБОПИТСТВО 

Интересува се бай Гърди  

дали жените в Бомбай са едрогърди. 

 

МЪЖКА ОЦЕНКА 

Партитата  в задния двор на г-жа Люси  

и на първо, и на второ приближение  

са незабравимо приключение! 

 



ПО ДЕФИНИЦИЯ 

Ако с управляващите си гъст  

рядко ще ти се налага  

да не се държиш като гъз! 

 

ХАЙ-ТЕК 

Виртуалното общуване между хора  

е като да се размножаваш  

без да докоснеш партньора! 

 

ГОЛЯМА РАБОТА 

Пожарникари трима  

с амбиция работата им да порасне  

се напънаха и загасиха  

туй, що не гасне! 

 

НАБИВАНЕ 

Тя е с набито око. 

Тя е игрива  

и на очи й се набива  

онзи, който може да набива  

ябълки, круши, че и слива!... 

 

СЪИЗМЕРВАНЕ 

Огромният интерес към отварянето на прохода „Маказа”  

не може да се сравни с огромния ми интерес  

към отворените  крака на кака Заза! 



ИМА РАЗЛИКА 

Тя не маа гащи! 

Тя маха гащи!... 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Дами, аз не се перча! 

Аз се пърча! 

С усмивка, без да се бърча!... 

 

ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА 

Цацаров се закани на Акулов! 

Познайте кой ще се похвали с улов!... 

 

ПЛАТОНИЧНО 

Дама търси мъже с палави патоци,  

къпещи се във финансови потоци! 

 

МЕТАМОРФОЗА 

Всеки озеленител,  

намърдал се във висшите етажи на властта  

става ожълтител! 

 

ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ 

Идеи имам бол! 

Една от тях е да купувам на солени цени,  

за да пестя от сол!... 

 



ЖЕЛАНИЕТО НА БИЛЯНА 

Не искам плáтно да беля! 

Искам с мъжкар очи да забеля!... 

 

В ТЪРСЕНЕ НА … 

Тя търси мъже навред,  

които на арабски да я четат –  

отзад напред! 

 

ВИЦ 

Схващате ли вица? 

Мъж да предпочита слива  

пред сливовица!... 

 

ИНИЦИАЦИЯ 

Кака ме отрака 

като ме хвърли в „храсталака”! 

 

ПОЗИЦИЯТА НА ПЕТЕЛА 

За кокошка няма прошка! 

Затова с мен кокошките не са кресливи,  

а задоволени и щастливи!... 

 

ЗАЛУДО РАБОТИ, ЗАЛУДО НЕ СТОЙ 

Неуморно се труди  

да лови влечуги  

с мрежа за пеперуди! 



СПАСИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ 

По устните на Цеца 

се стича сок от маракуя,  

а при тази гледка всеки мъж  

хваща се за буя! 

 

СРЪЧЕН ФУТБОЛИСТ 

Той ритна сръчно топката  

и на нарушението попадна в клопката! 

 

ПОЛИТГАСТРОЕНТЕРИТ 

Политиците ни са оплетени като черва,  

но само някои от тях  

– в зависимост от родословното дърво –  

са със синдром на раздразнено черво! 

Причина за раздразнението –  

на мафията губят благоразположението!... 

 

ФАВОРИТ НА ГРУПОВАТА ФАЗА 

Той е майстор и при това – гол,  

известен с попадения бол! 

Затова, дами, дори и при защита глуха  

мрежата ви няма да остане суха!... 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


Бързи и яростни 9 

Екшън  

Режисьор: Джъстин Лин 

В ролите: Вин Дизел 

           Мишел Родригес 

      Джон Сина 

      Шарлийз Терон 

      Хелън Мирън и др. 

Сценарист: Даниел Кейси 

Продуценти: Вин Дизел 

           Джъстин Лин и др. 

Действието на филма профучава от Лондон до Токио, от Централна Америка до 

Единбург и от таен бункер в Азербайджан до кипящите от живот улици на Тбилиси. 

Бързи и яростни 9 ще ни събере в кината от 18 юни 2021г. на 2D, 3D, IMAX 3D 

и 4DX 

Цена: 20лв. 

Бързи и яростни 9 ½ 

Криминален 

Режисьор: Александър Маринов-Майстора 

В ролите: ДемокраДи за България 

      Полегни! Мутри вътре! 

      БСП (Бесни, Страшни Перекендета) 

Сценарист и продуцент: Васил БожкОFF 

Действието на филма лъкатуши от Дубай до София, от Кремъл до таен бункер в 

Президенството и от МВР до определени медии. 

Бързи и яростни 9 ½ ще ни събере пред избирателните урни на 11 юли 2021г. 

Цена: по договаряне 


