
IN EXTREMIS 
(В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ) 

 

УЖАС 2021/2022 

От снимката на черния ми дроб  

– може би такъв е сценария –  

по-ужасно ще се окаже 

само управлението на България! 

 

„ВОДАЧИ” 

Те хората поведоха 

и с водачеството си  

напълно ги подведоха! 

 

ФАСАДНОСТ 

Да повтарям вече ми е досадно,  

че освен фасадите,  

всичко друго у нас е фасадно! 

 

ЕНТУСИАЗИРАНО НЕЗНАНИЕ 

Тълпата идеята приветства от сърце  

Венера Милоска да вземе  

нещата в свои ръце! 

 



ЖЪЛТА НОВИНА 

Ни чул, ни видял, но казал  

и всичко омазал! 

 

АНАЛОГИЧНО 

Нищо не е договорено докато всичко не е договорено! 

Никоя жена не е задоволена в леглото  

докато всички жени не са задоволени в леглото! 

Ако потърпевш от горните твърдения не бях,  

щях да си умра от смях! 

 

УСПОРЕДИЦА 

Аналогия, за която хлевоустите ще ме гълчат: 

Когато фактите дърдорят  

и бъбривците мълчат! 

 

ЧЕТВОРНО РАЗНОГЛЕДИЕ 

Партиите на „промяната” гледат в една посока  

без да са научили урока,  

че част от гледащите са с катаракта,  

други – с театрален бинокъл в антракта,  

трети – с перископ,  

а четвърти ползват телескоп! 

ПОУКА:  

Това, че гледат в една посока  

– моля да не ми се обиждат –  

не значи, че едно и също виждат!... 



МЕМЕНТО 

Много български политици  

светла диря след себе си оставят,  

защото да пият „Стоперан” забравят! 

 

КОАЛИЦИОНЕН ДИАЛОГ 

След първите крачки  

последваха храчки! 

 

НЕГОДУВАНИЕ 

Писна ми от граждани шумни  

с емоционален разум  

и емоции хитроумни! 

 

ПРЕСЕЧНА ТОЧКА 

Правата на човека не пълнят хладилника,  

е мнението на насилника! 

Тоталитаризмът пълни хладилника,  

добавя на сталинизма закрилника! 

Решение: Трябва със Северна Корея  

да си сверим будилника!... 

 

ПРОМЯНА ТА ДРЪНКА 

И това ни дойде до главата: 

От царството на необходимостта  

преминаваме към царството на свободата! 

И понеже свободата е осъзната необходимост  



сега трябва да осъзнаем необходимостта да сме роби,  

за да се почувстваме свободни особи!... 

 

ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗИ И ИЗБОРИ 

Ако имаш две кризи,  

дай и двете на ближния си! 

Щом този избор направиш  

живота си ще оправиш!... 

 

ЗАГАЗВАНЕ 

Обещавахме, че ще се борим  

за отговорност, солидарност и свобода! 

Повярваха ни  

и сега я втасахме, господа!... 

 

ГЛАС НАРОДЕН 

След изборна победа  

Суверенът иска баници,  

а не вдигане на данъци! 

 

РОДНО ПРИКАЗНО ЗРЕЛИЩЕ 

Центробежната нагласа на центъра  

се компенсираше  

от центростремителния порив на периферията! 

И това гарантираше феерията!... 

 

 



ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА 

Джон Лок 

Джорджино дел Векио: 

Конституцията е правно нормативно произнасяне с най-голяма сила по основните 

ценности и принципи за упражняването на властта в държавата. 

Кирил Петков: 

Конституцията е врата в поле! 

Веселин Босаков: 

ОЛЕЛЕ-Е-Е-Е! 

 

ВРЕМЕТО ДНЕС 

Румен Радев: 

Времето на единичната премиерска власт приключи! 

Веселин Босаков: 

Още преди във втори мандат да се встъпи  

времето на двуличната президентска власт настъпи! 

 

РАЗСЕЯНОСТ 

Политиците ни много работа вършат,  

но в това е бедата,  

че забравят да пускат водата! 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО НАТРУПВАНЕ 

Нова книга да напише  

от известно време се куми,  

която да е старата,  

но с много повече думи! 



ОБЯСНИТЕЛНА ТРИАДА 

Комунизъм – комуна – комуналка! 

Затова е обща всяка частна изтривалка!... 

 

ТЕРЦИУМ НОН ДАТУР 

Ако си го изкарваш 

само на жена си,  

значи си или суеверен,  

или просто си й верен! 

 

ТОВА ВЕЧЕ Е ДРУГА ПРИКАЗКА 

Ако си принц, превърнат в жаба,  

трябва да целуваш баба след баба,  

та белким принц отново станеш ти  

и магнит за младите моми!... 

 

ЯЙЦАТА ДА НЕ СА САМО В ЕДНА КОШНИЦА 

Мъже, за да се предпазите от еректилна дисфункция,  

не се хвърляйте в любовната игра на екс,  

а практикувайте диверсифициран секс! 

 

ДАМСКА ТАКТИКА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

Винаги когато се налага,  

тя умее да се подлага,  

но без да се излага! 

И на това залага!... 

 



ЦЕНИТЕЛ 

Високо ценя жените,  

които ми се качват на главата! –  

каза многозначително мъжкарят,  

озовал се на жена между бедрата! 

 

ПЪЛНА ПРАЗНОТА 

Показател за тотална самота: 

Да си изпълнен изцяло със себе си  

и пак да чувстваш празнота! 

 

ВАРНЕНСКИ ХИТРИНКИ 

Дама кани на срещи мъже  

в областта Карадере! 

Там удоволствието е гарантирано,  

а и с девственост ще е гарнирано!... 

 

ЧОВЕК ЯДЕ ТОВА, КОЕТО ОБИЧА 

На храната, която обича никой не се муси! 

Хората се обичат, затова се ядат помежду си!... 

 

УСЕЩАНИЯ ПО РАКИЕНО ВРЕМЕ 

Грозданка от Пещера ми дава светлина  

с меката си топлина! 

Но мократа топлина на Сливена от Троян  

какво ми дава само аз си знам!... 

 



ПРОФИЛАКТИКА 

Отворените обятия на жените,  

в кревата и извън кревата,  

ме държат в течение на нещата! 

Затова, преди да ги обичам,  

винаги топло се обличам!... 

 

ПЕСИМИСТ 

Той винаги е черноглед,  

затова уискито му е с черен етикет! 

 

ИЗРАСТВАНЕ 

Като малка имаше жълто около устата! 

Днес, с това разкошно тяло,  

около устата има бяло!... 

 

ВЪЗМУЩЕНИЕ 

Странни са днешните нрави: 

Той още акаунта си не може да изтрие,  

а на мъж се прави! 

 

СИЛАТА НА ИЗНЕВЯРАТА 

На бика кравите разказаха играта,  

като рога му сложиха  

и хванаха бика за рогата! 

 

 



ОТКРОВЕНИЕТО НА ЕДИН ДУХ 

Не вярвам в хората! 

А и на тях за мен не им дреме! 

Те не следват дори духа на своето време!... 

 

ДАНО НЕ СЪМ ПРАВ 

У нас така стоят нещата,  

че на лайняната работа се радва  

не само мухата! 

 

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 

Компютърната мишка  

иска да прикотка  

компютърната котка! 

 

СВЕТОВЕ 

Ако на паралелни светове си играете,  

ще се убедите, че в света на поничките  

най-вкусни са полицаите! 

 

ОТНОСИТЕЛНОСТ 

Някъде в друга Вселена,  

в някой друг век  

за подарък на Гергьовден  

прасенцата получават ястие  

във формата на човек! 

 



СТРАШНИЧКО 

Ако се обърнат нещата,  

глухарчето ще издухва  

на човека главата! 

 

ЗЛЕ ОБОРУДВАН 

Окопитен през зимата,  

но с летни копита  

ще легнат ли с него  

плахо дамите пита! 

 

ФЕМИНИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ 

Те са дами нафукани,  

с юнашки мустаци засукани! 

 

БЕЗОПАСЕН СЕКС 

Предпазливата мома  

се боцка с безопасна игла! 

 

НАИСТИНА Е ИСТИНА 

Истинските цици стават все по-малко!   

Това за времето ни е присъщо! 

Истинските мъже за жалост – също! 

 

ГЪРДЕЛИВОСТ 

Всяка жена, която иска да е жена,  

трябва да умее  



като жена да се гърдее! 

 

ОГЪН МЪЖ 

Силен и въздействащ като истинско кафе  

дамите дълго ободрява  

като с удоволствие ги дарява! 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

За чисти и здрави традиции  

той се бори с вълнение,  

затова запален фен е  

на всяко фолкХлорно изпълнение! 

 

ОСНОВАНИЕ 

Мрази да спори Венета,  

защото бавен й е нета! 

 

ФЕН НА КРАСОТАТА 

Върху гъсенички се труди,  

за да ги направи пеперуди! 

 

ЛИПСАТА НА НАМАЛЕНИЕ Е ПОВИШЕНИЕ 

Топката ми скриха  

когато заплатата ми повишиха  

като не ми я намалиха! 

 

 



МАКСИМАЛИСТ 

Дълго си опичаше работата,  

прекалено дълго дори  

и това беше причината  

тя да загори! 

 

ЗАКАНАТА НА ПРАСЧО 

Пух,  

ще те направя на прах  

само с едно „грух”! 

 

ПРЕДПОЧИТАНИЯ 

Не си падам по пици „Маргарита”! 

Кефи ме по цици Маргарита! 

А и всяка друга дама, щом ми е навита!... 

 

МЪЖКИ БАЛСАМ 

За да няма драми  

подхранвам и реструктурирам  

косъма на окосмени дами! 

 

ОРИСИЯТА НА ДЪРТИЯ ПРЪЧ 

Тръгна млада върба да кърши,  

но преди до нея да стигне – свърши! 

 

ПРЕОРИЕНТИРАНЕ 

Опоскан емоционално  



започва да действа рационално! 

 

МАЙСТОР-КОВАЧ 

Първо я закова,  

а после – с ласки разкова! 

 

ЮНАК 

Той е буден, той е смел,  

защото му стиска  

да сложи обувка, която го стиска! 

 

ГОРЕЩО 

Топлофикация не кълни,  

ако през лятото те обливат топли вълни! 

 

HAND MADE 

Ако имаш тендовагинит,  

не се прави на свит,  

а поискай на момичето 

 ръката и езичето! 

 

СТАРОСТ ВЪВ ФОРМАТА НА РАЗВАЛЕН СТЕНЕН ЧАСОВНИК 

В главата „ку-ку”,  

а между краката 

 – за щяло и нещяло –  

неработещо махало! 

 



ТРИЛЪР 

Да се завърнеш в бащината къща  

и да те посрещне твойта тъща! 

 

ЖИВОТЪТ НИ ГО ДОКАЗВА 

Докато избираме  

объркани,  

сбъркани,  

побъркани  

и в далавери забъркани  

все ще сме пребъркани! 

 

ЛЕТЕЖ 

Любовта кара времето да лети,  

но той по романтиката не залита –  

знае, че времето кара любовта да отлита! 

 

ОТНОСНО ВДИГАНЕТО 

В леглото той е The Best:  

вдига женствеността на дамите  

до върховете на Еверест! 

 

ТЕЖЕСТ 

Ако стокилограмова дама  

с тежко минало  

ти каже, че на душата й е леко,  

ти не се двоуми, а мнението й уважи,  



защото думата й тежи! 

 

ПОКАНА ЗА СЯДАНЕ 

Ако искаш да си здрав,  

не бъди винаги прав! 

 

ПРОЗРЕНИЕ ЗА БЕРИТБА 

С какъвто се събереш,  

с такъв ядове ще береш! 

 

ГОЛМАЙСТОРСТВО 

Русо размишление в МОЛ: 

Майсторът е майстор когато е гол! 

 

ДОКЛЕ ГО НАДУВАТ 

Той е кавалджия и позицията му е пряма: 

кавал-похотливец последна дупка няма! 

 

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО 

Млада, гъвкава и държелива  

търси мъж, с когото да се слива  

и който в леглото да работи  

на много бавни обороти! 

 

ХАПКИ ОТ РЕАЛНОСТТА 

Аз съм суров, а животът ми е алангле! 

Затова търся печена дама  



да се ръфаме един друг двама!... 

 

ОПЕРАЦИЯ „ЧИСТОТА” 

Той като Пилат си изми ръцете,  

след което, за да има мира,  

опра и пешкира! 

 

ВЪЗМУЩЕНИЕ 

Каква е тази безотговорност! 

Той непрекъснато бяга към отговорност!... 

 

ЗАЕТОСТ  

У нас работа за всички има! 

Я колко много неща  

трябва да се заметат под килима! 

 

СЛЕПВАЩ АГЕНТ 

Агент с кодово име „Глутен”  

се слепва с дами без сутиен! 

 

РУСА СТИХИЯ 

Около платежоспособни мъже се усуква  

и като торнадо ги засмуква! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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