
AD DISPUTANDUM 
(ЗА ОБСЪЖДАНЕ) 

 

ПРИЗРАЧНА ОБСТАНОВКА 

– Един призрак броди из Европа! 

– Призракът на комунизма? 

– Не, този на национал-популизма!... 

 

 

НЕГАТИВНО КООПЕРИРАНЕ 

  Не е нужно богато въображение,  

 за да разберем, че се правят политически сделки 

 на взаимно гарантирано поражение! 

 

(НЕ)СВОЕВРЕМЕНЕН ПРИЗИВ 

Консумирането на храни с определени Е-та  

и избирането на определени политици с досиета  

е вредно за здравето на хората  

и причина за умората. 

Ако искате да сте жизнени и енергични,  

не вярвайте на обещания цинични,  

а живота си в ръце вземете  

и всички вредни Е-та – досиета изметете! 

 

 



ПОЛИТИЧЕСКО ВЕРУЮ 

Когато има проблеми,  

има начини за тяхното нерешаване! 

Когато няма проблеми,  

има начини за тяхното създаване! 

 

ГОЛОТИЯ 

Голотията у нас е на мода,  

затова и политиците са гола вода! 

 

РАЗТОВАРВАНЕ 

Писна ми да гоня тоя дето духа! 

Ще се задоволя за разтуха  

с тая дето духа!... 

 

ПОДБОР 

Когато искат да наваксат  изоставането си,  

управляващите ползват услугите не на експерти и акълии,  

а на сръчни и неуморни ваксаджии! 

 

ТЪРСАЧКА 

Стройна и лека жена търси тежкар,  

който да я натиска от здрач до зори! 

С дебели пачки пари!... 

 

КАУЗА ПЕРДУТА 

Как да сгащя в изневяра мойто гадже,  



като при днешните моди  

то без гащи ходи! 

 

ИМИДЖ 

Надул се е като плъх във фабрика за сирене,  

произведено по БеДеСе! 

Значи номенклатурен кадър е на БеСеПе!... 

 

ОЦЕЛЯВАНЕ 

Дебеличка е мойта Нина  

и в паласките си е складирала сланина, 

сгряваща ме като ароматна ракия,  

за да не мисля ни за тия,  

нито за ония! 

 

ДНЕВНИК НА НОЩНОТО ШКАФЧЕ 

Тя си водеше дневник,  

но там по обясними причини  

присъстваха дневните й убеждения,  

а не нощните  похождения! 

 

ОПОРНА ТОЧКА 

Добър политик е този –  

повтаряше си бесепарят Симо –  

който съумее безсилието на хората  

да го направи поносимо! 

 



ПРЕДИЗБОРНО 

И плешивите ще загладят косъма,  

ако дадете своя глас  

за НАС! 

 

ЖЪЛТИНИ 

Често сменям своя ПОЛ! –  

разкри своите карти  

приятелката на Макартни. 

 

УСЛОВНО КАЗАНО 

Ако имаш четири топки,  

това не те прави голям мъж,  

нито сваляч напорист,  

а може би само – запален футболист! 

 

ДИАГНОЗА 

В днешното време  

мозъкът е бреме 

за родното ни племе! 

 

СЛУЧКА  

Мед ми капе на сърцето! 

Но от добавената захар и фалшивия мед  

получих диабет! 

 

 



ЗА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ВИДОВЕ 

Ако като малък не си имал  

iPad и таблет,  

плейстейшън или интернет,  

звучи съвсем логически  

да си живял с животни праисторически! 

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА НАРОДНАТА МЪДРОСТ                                                            

„УДАВНИК ЗА СЛАМКА СЕ ХВАЩА!” 

Тази мисъл към морска случка препраща,  

където млада дама се давеше,  

и тялото й знаци за помощ издаваше. 

Аз да я спасявам се хвърлих,  

а тя в мен вкопчи се здраво! 

На брега я извадих и всички викаха „Браво!”. 

Но те не забелязаха, че в дълбините,  

дамата ме беше хванала за слабините!... 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКА 

– Абе, тоя защо е зомбиран и с избила чивия? 

– Храни се от сателитна чиния! 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Удоволствие ръчна изработка  

само при сръчната Миротка! 

 

 



ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРАВИЛОТО 

 „Ситият на гладния не вярва!”. 

Освен ако гладният каже, че няма апетит      

и уверено твърди, че винаги е сит! 

 

УЧИЛИЩЕТО НА ЖИВОТА 

От опит повечето знаем,  

че нищо не може да уплаши човек,  

взел вече бърз заем! 

 

АКСЕСОАРИ 

Той е галфон,  

но  с последен модел IPhone! 

 

ФИЛОСОФСКО ТЕРЗАНИЕ 

Въпросът, който ме мъчи е вечен: 

Как хем да бъда мъж суров,  

хем да съм и печен?! 

 

ЦВЕТЪТ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ 

Ако котето е мокро, значи е игриво! 

Без значение дали е черно, русо или сиво!... 

 

ТОРНИ РАЗМИШЛЕНИЯ 

Тръгни след бръмбара и той ще те заведе до гюбрето! 

Тръгни след политика и той едно към едно  

ще те заведе до лайно! 



ВЕСО ОТВАРАЧКАТА 

Сутринта отворих пощата си. 

На обяд отворих кутията на Пандора. 

Вечерта отворих краката на Дора. 

 

НОМЕН – ОМЕН 

Отнася се за нас, а не за други: 

Във входа на Зайков лъже Лисичкова,  

а Вълчев прави мечешки услуги! 

Ошавков и Малинов са вегани,  

затова мразят Свинаров,  

който е авер на Краваров! 

Мишева е учен от БАН  

и знае как да държи Котков в капан! 

Гълъбов взел е страха на Соколов,  

а той непрекъснато кълве се със Волов! 

Славейков е хвърлил око на „овцата” на Кочев  

и на ушенцето й пее  

докато тя от удоволствие не започне да блее… 

Гущеров, мине не мине ден,  

от нещо е все окрилен! 

Кучкова опашка върти пред Паунов,  

но с опашка трудно ще го впечатли,  

а и Паунова от Паунов не откъсва очи! 

Така ние живеем си дружно,  

общувайки колкото и когато е нужно  

и фамилиите си гордо носим  



докато значението им безвъзвратно износим!... 

 

РЕЦЕПТИ 

Треска се лекува с аналгин-хинин,  

а треска филе –  

с вино Божоле! 

 

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО 

Спомените ми може и да са стари,  

но навремето жените си падаха по мен  

по-често, отколкото по заледените тротоари! 

 

АМЕРИКАНСКА ВОЕННА ШЕГА 

Чичо Сам е САМ,  

дори когато не е сам! 

 

ПРОБУЖДАНЕ ЗА ЖИВОТ 

Пролет е! 

Затова на всички хубави момичета  

ще им скъсам … кокичета!... 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

Не обвинявай хлебаря,  

ако хляба се пече от месаря! 

 

НЕПУКИСТ 

Хич не му дреме –  



хвърчи из облаците  

и в безоблачно време! 

 

НАЕЛЕКТРИЗИРАНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Той мисли положително! 

Тя мисли отрицателно! 

А аз видях,                                                                                                                                                  

че ток  протича между тях!... 

 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Абе, тоя си е за жълта тапия –  

избягал е от Швейцария в Русия! 

 

ВКУСНО 

В приготвянето на хляб „100 зърна”  

– внимание, еротомани! – 

участие взеха петдесет дами! 

 

ТЪЖНА МЕТАМОРФОЗА 

Аз съм като молив,  

жена ми е острилка – палава и дива! 

Тази наша връзка направо ме убива!... 

 

ЕКСТРИ ЗА ДАМИТЕ 

У нас се е чуло и видяло  

да те държат в течение и то бяло! 

 



МЪДРОСТ В НЕГРАМОТНОСТТА 

Каквото ми е писано, това ще стане! 

От мен се иска само  

да престана улиците да мета 

и да се науча да чета!... 

 

ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА 2021 

Посетете Хонконг  

преди „Хонконг” да ви е посетил! 

Отидете там  

преди да ви е пипнал грипният щам! 

 

ЛЯТО Е 

Той решително налива се със бира, 

а тя със чар портфейла му прибира! 

 

ВСЕ ТАЯ 

Той се влюби умно  

и оттогава всичко тръгна му безумно! 

После влюби се безумно,  

но от това не протече животът му умно!... 

 

СЛАДОСТ 

Дама, правеща фасони  

търси мъж с фасон,  

който да я смуче кат` бонбон! 

 



ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ 

Мъжка хвалба в местния пъб: 

„Имам повече катерички от всеки зрял дъб!” 

 

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА 

Да си глупав днес е модерно! 

А на човек такава му е природата,  

че се стреми да е в крак с модата! 

 

ШОПСКА 

Я па тоя! 

Набира инерция  

теорията му за застоя!... 

 

ВЪЖДЕЛЕНИЕ 

Мъжката му гордост да е епос  

е неговата мечта,  

който да се предава от уста на уста! 

 

ОПТИМИСТИЧНО 

Провалът е част от успеха! 

Съдейки по тази част  

– дано изводите ми да са грешни –  

повечето българи са суперуспешни!... 

 

ГЛОКАЛИЗИРАНА ЕРОТИКА 

Локално надарен  



търси глобална реализация! 

Поканена е всяка грация!... 

 

НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

Работни дамски крака  

търсят работна мъжка ръка! 

 

СТИМУЛАЦИЯ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИЯ 

Жена ми симулира оргазъм! 

Аз симулирам удоволствие от манджите й! 

И така като си симулираме,  

връзката си стимулираме! 

 

СЕРВИТЬОРСКИ НЮАНСИ 

Гришо добре сервира! 

Но не може като жена ми  

да ми поднася бира!... 

 

BG ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ 

У нас с демокрацията всичко е наред: 

Първо институциите правят те разноглед,  

а после правителството – за да не го вините –  

ви дава свобода да вървите  

накъдето ви видят очите!... 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


В КАПАНА НА ВРЕМЕТО  

 

Жанр:   ТРИЛЪР 

Участват: Гаел Гарсия Бернал, Вики Крипс, Руфъс 

Сюъл, Кен Люнг, Ники Амука-Бърд, Аби 

Лий, Аарън Пиер, Катлийн Чалфант, Алекса 

Суинтън, Нолън Ривър, Кайли Бегли, Ембет 

Дейвиц, Елайза Сканлън, Алекс Уолф, Емън 

Елиът, Томасин Макензи 

Режисьор:  М. Найт Шамалан 

Сценарий:  М. Найт Шамалан, по комикса Sandcastle на 

Пиер Оскар Леви и Фредерик Пийтърс 

Продуценти:  М. Найт Шамалан, Ашвин Раджан, Марк 

Бийнсток 

Изпълнителни продуценти:  Стивън Шнайдер 

 

 

 

Този юли ненадминатият майстор на мистериите М. Найт 

Шамалан ще ни хване В капана на времето и ще ни отведе 

на провокиращо пътешествие до абсолютните предели на 

времето и пространството. 

Ще успее ли някой да се измъкне от капана на времето? Каква е 

страховитата истина зад мистерията? Шокиращите отговори ще 

открием от 23 юли само в кината. 



В КАПАНА НА ВРЕМЕТО 2 

(БЪЛГАРСКА СУПЕРПРОДУКЦИЯ) 

 

 

Жанр:   ФЕНТЪЗИ 

Участват: партийни апаратчици, счупени грънци, нови 

лица, стари задници и др. 

Режисьори:  Румен Прокопиев и Иво Радев 

Сценарий:  Кръгове, Квадрати и Пирамиди около 

режисьорите 

Продуценти:   Владимир Рубльов и Джо Доларов 

  

 

 

До края на 2021г. ненадминатите майстори на мистериите Румен 

Прокопиев и Иво Радев ще ни хванат В капана на времето 

и ще ни отведат на провокиращо пътешествие до абсолютните 

предели на времето и пространството. 

Ще успее ли някой да се измъкне от капана на времето? Каква е 

страховитата истина зад мистерията? Шокиращите отговори ще 

открием през 2030г. само ако оцелеем. 

 

Кинонаблюдател: Vesso Boss 


