
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT 

(КАЗАНОТО ОТЛИТА, НАПИСАНОТО ОСТАВА) 

 

РАЗВИТИЕ 

Всички като малки прохождаме! 

Повечето от нас като големи  

в ситуации се оказват,  

в които и пролазват!... 

 

ВЪЗХИЩЕНИЕ 

Класен политик е той, `бати: 

В торбиките под очите си  

за всеки крие компромати! 

 

ВИЛАТА Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД БЛОКА 

Реформаторският блок  се разпусна,  

защото реформаторите са се навили  

да получат самостоятелни вили! 

 

РОДНИ ПОЛИТПРЕДПРИЕМАЧИ 

Купиха циганския вот  

и продадоха циганското лято! 

И отлетяха като ято!... 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Апетитът идва с яденето,  



а ожълтяването на пейзажа –  

във властта със сядането! 

 

ПРЕДВИДИМОСТ 

Той е предвидим политик. 

Това качество ли е  или недостатък  

да помислим за миг! 

Защото простотията му е непобедима,  

а тъпотията – лесно предвидима! 

 

ДИАГНОЗА 

Хемороидите го побъркват от години! 

Но проблемът никога не идва сам –  

политиците го побъркват от десетилетия насам!... 

 

ТЪЙ РЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ГИЛОТИНА 

Решения той не може  

да взима на своя глава,  

защото условие за това  

е да има глава! 

 

ТЕРЗАНИЕТО НА ЕДИН ДЕПУТАТ 

Едно наум не може той да има  

по простата причина,  

че едно си само има! 

 

 



ПОЛИТИК 

С популизъм  

прикрива своя цинизъм! 

 

ПРОЯСНЕНИЕ 

У нас става все по-ясно,  

че прозрачността е мътна,  

а видимостта – изключително плътна! 

 

BG ИЗБОРИ И СЛЕД BG ИЗБОРИТЕ 

Човекът-глас даде своя глас,  

но и в XXI век  

не заживя като човек! 

 

ИМА СМИСЪЛ В ТОВА 

Той е политик и никога не пие „Беналгин”! 

Има смисъл в това,  

защото „Беналгин” е хапче за глава! 

 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Пожарникар, запален по млади жени,  

иска професията си да смени,  

а не пожари бързо да потушава  

и така да не може  

извънбрачно да шава! 

 

 



САМОВЛЮБЕНОСТ 

В нарцистичен плам  

тенис на двойки  

си играе сам! 

 

СТИМУЛ И РЕАКЦИЯ 

Налята дамска пазва  

от съдържание мъжа изпразва! 

 

ПРИЧИНА 

Проблемите на хората маркира,  

като им пика често на проблемите,  

защото простатата му алармира! 

 

ВРЕМЕНАТА СЕ МЕНЯТ 

Психология на женското тяло,  

физиология на мъжкия поглед  

и социология на голите дамски гърди  

преподава университетски професор,  

който е бил феминистка преди! 

 

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА 

Млада и дива търси мъж,  

който видимо и обозримо  

да има всичко необходимо,  

що страстите й да развинти  

за да следва своите инстинкти! 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Тя е любознателна и млада  

и да следва носи й наслада! 

Но понеже мрази  кинти,  

реши да следва мъжките инстинкти! 

Така успява фантазиите на мъжете да развинти! 

С налята пазва и стройни крака 

ги кара да точат по нея лиги, 

докато  доктурантура успешно прави тя 

без да се докосне до книги!... 

 

УТЕХА 

В любовната игра  

тя успокои го така:  

По-добре от орел във висините  

е врабче в ръка! 

 

ГРИЖОВНОСТ 

Ако демокрацията заскърца,  

всеки тоталитарист ще ви каже,  

че тя трябва да се смаже! 

 

„ПОД” И „НАД” 

Тя не носи две дини под една мишница! 

Тя носи за разкош  

две дини над един гръден кош!... 

 



СЪРДЕЧЕН ХИРУРГ 

Той е безсърдечен,  

но като хирург – сърдечен! 

 

ИЗПИПВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ 

Тя е пипната отвсякъде! 

Весела и лъчезарна, лека като перце! 

Тя е пипната отвсякъде! 

От силни мъжки ръце!... 

 

ОБЯСНЕНИЕ 

Тя добре се е барнала! 

Затова не е учудена,  

че е силно възбудена!... 

 

ДОКАТО СМЪРТТА ГИ РАЗДЕЛИ 

Той с нея – доживотно! 

Тя с него – до животно!... 

 

ТЕГОБА 

Да беше мор, да беше чума,  

а то – спечелих аз огромна сума! 

 

(НЕ)СЪВМЕСТИМОСТ 

Термичен шок – несъвместима с живота травма. 

Морален и финансов шок –  

съвместима с Ада родна картинка,  



казано на всеослушание, но под сурдинка! 

 

ПРАЗНИК 

Всяка жена ще е с доволна гримаса,  

ако я опъват като празнична маса! 

 

МНЕНИЕ 

Ако ви се напълни чашата на търпението,  

приемете ми мнението,  

че търпението трябва да излеете  

и уиски да си налеете! 

 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 

Тя мечтаеше да се омъжи за бонвиван,  

а де факто се омъжи за Иван! 

 

СКЪП БОНБОН 

Тя е страхотен бонбон,  

но за да ти обърне внимание  

трябва да разполагаш поне с един бон! 

 

АСИМЕТРИЯ 

Тя за него е „ин” и „ян”,  

а той за нея – просто Драган! 

 

СЪПРУЖЕСКА ЛЮБОВ 

Хранителна добавка с калий пиеше Йордан! 



Жена му добави към калия „циан”!... 

 

СЕИЗМИЧНО ОБЕЩАНИЕ 

Елате пиленца при бати! 

Батко девет по Рихтер ще ви клати!... 

 

ТЪЙ РЕЧЕ ПЕНА 

Нищо, че са от кол и въже! 

Важното е да са мъже!... 

 

ПО-НАЙ-НАЙ 

Само Едгар По  

може да си позволи, май,  

да е ПО и то НАЙ-НАЙ! 

 

ВАРНЕНСКИ „ГЛАРУС” 

По плажа върлува,  

в морето плува,  

плува и не си поплюва 

и така мрени рибки ловува! 

 

ПРЕТЕНЦИИ КЪМ НОБЕЛ 

Оказа се мит,  

че в летлото той е динамит! 

 

ЖРЕБЕЦ 

Дами, ще усетите радостта от движението,  



но не с Волтарен,  

а само когато сте върху мен! 

 

ФИНАНСИ 

Дами, финансирам при прозрачни правила! 

Затова, когато сме в общо мильо  

не носете бельо! 

 

ЛЮБОВНИК-ВЕГЕТАРИАНЕЦ 

Привлича го нейната флора,  

но фауната й го захапва  

и набързо го излапа! 

 

ДОЛНО, МНОГО ДОЛНО 

Видя той красавица една  

и бързо взе решение на своя глава! 

Стандартното е в това,  

че решението бе взето  

от долната му глава!... 

 

СЛЕД НАВОДНЕНИЯТА 

Магаре иска на мост да се запъне,  

а те му обясняват, за кой ли път, 

че мостовете вече са кът! 

 

ФЕН НА ГОЛОТАТА 

Не само като прагматик,  



но и като извратен аналитик 

той обича да се забавлява  

като само с голи факти се задоволява! 

 

МОТИВАЦИЯ 

Простатата си лекува,  

за да може да ликува,  

като на политиката им пика  

без катетър, дет` се вика,  

а „грижата” им към народа милна  

със струя да облее силна! 

 

АКАДЕМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ахилесовата му пета  

е в учената му глава! 

И така – от много лета!... 

 

ЕЗИКОВИ СМЕШЕНИЯ 

Не искам чип. 

Искам чипа! 

Сигурен съм сто на сто,  

че поляците знаят защо!... 

 

СТАНОВИЩЕ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ 

Полски Тръмбеш е български! 

Полските мишки – също! 

Полските цветя – и те! 



Не си ги даваме на поляците! 

 

ВОДЕЩА НОВИНА 

Четириръкият Шива, по време на криза,  

бил видян да си купува риза  

и две-три спортни сака  

от магазин „четвърта ръка”! 

 

ТЪЙ РЕЧЕ БОСАКОВ 

Най-доброто отмъщение  

е да си добре във всяко отношение! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО МНЕНИЕ 

Казва ни тя във курсив,  

че животът без първата сричка на „курсив”  

би бил изключително сив! 

 

САМОСТОЯТЕЛНОСТ 

Той е изключително самостоятелен,  

защото следва бащините си завети  

да греши без да ползва чужди съвети! 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

У нас не всичко е вили на могили! 

У нас има вили в равнини  

и вили в долини!... 

 



ПОД ЧЕХЪЛ 

Проговорих на една годинка,  

а замълчах на 25 години,  

защото ожених се по глупави причини!... 

 

ЗАКАЧКИ 

С него тя обича да се закача,  

защото окачването му е твърдо,  

когато върху него скача! 

 

ДАМСКА ОЦЕНКА 

Той е мъж проникновен,  

защото всеки ден прониква в мен! 

 

ПЛОДОВА АРИТМЕТИКА 

Дадено:  

Две жени по монокини  

крият две смокини. 

Да се изчисли: 

 Колко „дини”  

показват две жени по монокини? 

 

ПИКАНТНО 

В секса тя е като подправка „Пикантина” , 

затова използват я мнозина! 

 

 



ИГРА НА АСОЦИАЦИИ 

Фолкпевица – тунингована цица. 

Политик – властови тик. 

Умница – постна пица. 

Партиец – кръвопиец. 

Амур – голям папур. 

 

ВНИМАНИЕ 

На конфликт на интереси ми мирише  

кокошка-журналист  

PRESS просото да пише! 

 

ГРЪМКО ПИТАНЕ 

Примера със скачените съдове,  

показващ, че всичко се изравнява,  

защо не ми го давате  

и по отношение на доходи и власт  

гръмко питам аз! 

 

МОНЕТАРНО 

Разбрах в момент на просветление,  

че се сблъсквам с две страни на една монета,  

която вече не е в обръщение! 

 

БРАТКО, ДА ТИ ПИКАМ НА ВИП-А 

Душата ми отрони безмълвен вик  

и получих нервен тик  



щом разбрах,  

че Вулева и Кучкова са ВИП! 

 

МАНТАЛИТЕТ 

Ние сме най-най-най: 

Най-болни, 

Най-нещастни, 

Най-бедни, 

Най-намаляващи  

И най-вече – себе си съжаляващи! 

Но по от най-най-най  

сме пасивни и мрънкащи май!... 

 

В ТЪРСЕНЕ НА НОВОТО 

Него го привличат  

жени, които на нищо не приличат! 

 

ПЛОДОВА ДИЕТА 

Сок от сливки, прасковки, черешки  

във оскъдни дрешки! 

 

ПАТРИОТИЗЪМ И СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ 

Член на „Чест и вяра”  

редовно бие жена си, 

за да й покаже кой е титуляра!           

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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