
QUI SCRIBIT, BIS LEGIT 

(КОЙТО ПИШЕ, ДВА ПЪТИ ЧЕТЕ) 

 

ВЯТЪР РАБОТА 

Вятърът на промяната така силно задуха,  

че има опасност промяната да издуха! 

 

ДРАМА 

Ако очите ви се зачервяват  

– и в това е драмата –  

значи четете на БСП програмата! 

 

ТРАДИЦИЯТА Е ВАЖНА 

Новина: „Премиерът Кирил Петков пеша и в Брюксел”. 

Старина: Keep walking, Kирo, но помни  

– правилното е: навреме се опомни – 

че Джони Уокър ти не си  

и каквото и да обясняваш  

не можеш като Джони  

хората да опияняваш! 

 

ПО ДАННИ ОТ СРС 

Казано от един сатирик  

с 24-часов лик: 

Злободневната сатира ще е по-мощна,  



ако е злободенонощна! 

 

ДОЖИВЯХМЕ 

От България на три морета  

до БСП в управленска коалиция  

и Бойко Рашкова милиция! 

 

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 

От мажоритарен избор в два тура  

към мижитурен избор в една диктатура! 

 

РЕШИТЕЛНА ПРОМЯНА 

Нулева корупция, върховенство на закона,  

решаване на проблемите в сектор икономика,  

енергетика, инфраструктура,  

земеделие, здравеопазване и образование  

влизат в сила без колебание  

с отложен старт от 800 дни  

за постигане на светли бъднини! 

 

НАХОДЧИВОСТ 

Чадърите за мафията свършиха,  

затова сега мафията се брани  

като отваря фабрика за дъждобрани! 

 

АВАРИЯ В КООПЕРАЦИЯ „БЪЛГАРИЯ” 

Цените от мазето се устремиха към тавана  



и не се спряха,  

а през покрива към небето полетяха! 

 

ПРЕДИЗВЕСТИЕ 

Поради поскъпване на тока  

на въглища минава Тик Ток-а! 

 

ПЪЛНО (СВЕТОФАРНО) ОБОРУДВАНЕ 

Има си червен партиен билет,  

зелен сертификат  

и жълта книжка! 

И може да работи, но само ако иска!... 

 

ПРОМЯНАТА ПРОДЪЛЖАВА 

Днес смокиновият лист  

е заменен от популист! 

Тади подмяна  

всъщност е промяна  

в прикриването на срамотии  

и оправдаването на бакии!... 

 

МЪТНО ЗАДКУЛИСИЕ 

Писна ми от фасони  

на посткомунистически масони! 

 

НАРОДЕ???? 

Клетва на:  



• Народни представители на Република България (член 76) 

• Президента и вицерлезидента на Република България (член 96) 

• Членовете на МС на Република България (член 109) 

„Заклевам се в името на Република България  

да спазвам Конституцията и законите на страната  

и във всичките си действия да се ръководя  

от интересите на народа. Заклех се!” 

 

Тази клетва има само заявителски и уведомителен характер! 

Чрез подобна формулировка елегантна  

клетвата е правно ирелевантна!...  

 

РОДНИ РЕСУРСИ 

Родните избори на родни политици  

нямат нищо общо с „Вени, Види, Вици”. 

Те пример са не само за мераци,  

а и за качествено разработване  

на богато находище от глупаци! 

 

ИЗТЕКЛО МНЕНИЕ ОТ НЕИЗВЕСТЕН ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ 

Ако Човекът Глас беше продал гласа си,  

колкото и избирателят да се дърпа  

победата ни щеше да е вързана в кърпа! 

 

ВАЖИ ЗА ДЕПУТАТИ 

„Човекът е човек, когато е на път!” 

И когато се среща под път и над път!... 

 



ЛОГИЧНО 

Мъдростта трупа печал! 

Затова политическите ни рояци  

са съставени от веселяци!... 

 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА МИРИЗМА НА ВОНЯ 

Доказва ожълтеният пейзаж,  

че сме он-лайн  

с този политически персонаж! 

 

ТЕ, ПОЛИТИЦИТЕ 

Каквото и да им говориш,  

както и да протестираш,  

това за тях са капели,  

при това – шменти! 

Те приемат само финикийски аргументи!... 

 

ФАЛШИВА НОВИНА 

Не вярвайте на запек,  

колкото и да е пристоен,  

ако твърди че е разстроен! 

 

ПРИЗИВ ЗА ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ 

Грешка е, и то не малка,  

да излезеш със писалка  

срещу полицейска палка! 

 



НАУЧНО ОБЯСНЕНИЕ 

Гарван гарвану око не вади! 

Затова орнитологът не познава случай,  

на гарван – колкото и той да е загубен –  

който да е сляпо влюбен!... 

 

ЗОВ ЗА СИГУРНОСТ 

Търся млади и сръчни банкови служителки  

с цел не само парите ми  

– това го заявявам от сърце –  

но и мъжката ми гордост  

да е в сигурни ръце! 

 

ПРОПУСНАТА ТОПЛА ВРЪЗКА 

Дама своенравна  

на топлофикатор флирт отказа  

и тотално се мина –  

изпусна мъжка надареност  

като на ТЕЦ-а комина! 

 

БАВНАТА РАБОТА, ЕВАЛА НА МАЙСТОРА 

На всяка дама,  

която обича в екстаз да се гмурка  

предлагам акт любовен тип „Костенурка”! 

Напук на скуката актът ще е бавен,  

защото по природа аз съм си забавен! 

 



ЧЕРНОГЛЕДО ОПИЯНЕНИЕ 

Носител на черен колан  

(но не по таекуондо)  

предлага високоградусов флирт,  

задължително съпроводен със спирт,  

на носителки на черни прашки  

и черни сутиени със големи чашки! 

 

РУСА ВЯТЪРНИЧАВОСТ 

От метеоролози сваля бремето  

като  духа,  

за да подскажа прогнозата за времето! 

 

НИСЪК ПРАГ НА ВЪЗБУДИМОСТ 

Той види ли красива дама  

веднага, без да се мае,  

започва на дърво да ухае! 

 

ПРОБЛЕМ 

Всеки голям проблем,  

който разваля перспективата  

може да бъде скрит зад по-малък проблем! 

И това за теб и мен  

би трябвало да е сериозен проблем! 

 

МАГИСТРАЛЕН ГЛАД 

Жени леки  



лапат кренвирши Leki,  

и по наблюдения преки  

дават на всеки! 

 

ЗДРАВОСЛОВНА ДЕСТИНАЦИЯ 

Ако Малдивите са само мечта,  

а о-в Бали – сън,  

посетете на Авгий оборите  

и в тях мечтите и сънливостта си ще преборите!  

 

ЗАПАЛЕНА ТУРИСТКА 

Обича да къмпингува палавата Радка,  

затова търси мъж с голяма па(ла)тка! 

 

АФРОДИЗИАК 

Музика на Стинг  

и дами по бикини или стринг! 

 

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 

На куриерските услуги тя е фен  

и за нея всеки куриер е супермен! 

Когато той носи пратка голяма  

мечтае тя „р”-то в „пратката”  да го няма!... 

 

ДАМСКО ЩЕНИЕ 

Търся супермен,  

който да си го изкара на мен! 



ОПОСРЕДСТВЕНА АСОЦИАЦИЯ 

Види ли мъж с дебела папка  

приисква й се веднага да папка! 

 

ТОЧКОВА МЕТАМОРФОЗА 

Трябва да си врял и кипял,  

за да може гледната ти точка  

от време на време  

да става точка на кипене! 

 

ПРАВО В ДЕСЕТКАТА 

Божиите заповеди десет са на брой! 

Препинателните знаци – също! 

Но за днешната младеж си е присъщо  

тези десет неща да не познава,  

или – по-лошо – да не ги признава! 

Затова в живота им редовно  

препъването е като за световно!... 

 

ЕКСПРЕСИВНОСТ 

Видя ли жена сексапилна  

реакцията ми винаги е стилна,  

защото при мен е норма  

на желанията си да придавам форма! 

Питате ме формата каква е горе-долу? 

Ами, тя е видна от кръста надолу!... 

 



БЕДСТВИЕ 

Проходът на Републиката е затворен! 

За информация на публиката  

следва затваряне на Републиката!... 

 

ЛИБИДО 

При всеки ГОЛ по време на мач  

тя реагира първосигнално,  

като възбужда се моментално! 

 

НЕКАДЪРНОСТ 

И на слънчева полянка  

не може да направи сянка! 

 

ХЕТЕРОСЕКСУАЛЕН МЪЖ 

Нрава си не мени –  

изкарва си го само на жени! 

 

УСЛОВИЕ, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕ 

Изискана дама предлага със такт  

на мъжете плътен контакт! 

Условието, обаче, е категорично –  

мъжете да разполагат със щепсел  

и то не символично!... 

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

Той е едно нищо, но добрата вест 



 е, че го постига с достойнство и чест! 

 

СТАТИСТИКА 

В любовната игра мъжете тръгват с гръмовно „Ура!”  

и  … обикновено дават фира!... 

 

РАБОТОХОЛИЦИ 

Нагушилият се и в дъжд, и в суша  

в работа затънал е до гуша! 

Говорят емпиричните факти,  

че гинекологът в работа затънал е до лакти!... 

 

ПРЕПЪНИКАМЪК 

Ако философът си позволи  

в извънработно време пак да философства,  

това обикновено кариерата му коства! 

 

СИЛАТА НА ТОПКИТЕ 

Футболът е на феновете! 

Падащата си по топки Пепа – също! 

И в това има нещо могъщо!... 

 

ОПТИМИЗЪМ 

За заредения с търпение  

няма капка съмнение,  

че все някога ще помрачи деня  

на заредения с настроение! 



НАЗДРАВЕ! 

Мента, глог и валериан –  

коктейл за всеки зет заврян! 

 

БОЙСКАУТ 

Момичетата се нуждаят от внимание,  

а жените – от любов! 

Чрез себе си да им осигури и двете  

винаги е той готов!... 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

Той от бъдещето черпеше смисъл,  

затова едногодишна костенурка си купи  

с една-единствена мисъл  

да провери истината де е,  

т.е. дали двеста години тя ще живее! 

 

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 

Vinogin – за добра памет и кръвооросяване! 

Вино + Гинка (Vinoginka) –  

паметно преживяване 

 с обилно кръвооросяване! 

 

 МАЛШАНС 

От себе си той реши  

най-доброто да извади! 

Извади го в любовната игра  



и … най-доброто даде фира!... 

 

ПАСБИЩЕ 

Картинката е пасторална и скучна: 

Руса овца, голф игрище и зеленина тучна! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КЗК 

Заставайки в партер,  

жената злоупотребява  

– да подчертая държа –  

с по-силна позиция  

при договаряне с мъжа! 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ВЛОЖИТЕЛ 

Поемна и дискретна блондинка  

търси добре капитализиран мъж под сурдинка! 

Мъжът да е с висока ликвидност,  

но и с либидо развито,  

за да не оставя дамското сърце разбито! 

Така на дамата ще й държи влага,  

ако в нея не само пари мъжът влага! 

 

МЕЧТА ЗА…  

Пие „Дикая Утка”  

и си мечтае за … тутурутка! 

 

 



ЛЕЧЕБЕН ПОДХОД 

Капиталово адекватен,  

с висока ликвидност,  

лекува дамите от фригидност! 

 

МЕТАМОРФОЗА 

Тя с интелекта си мъжете привлича,  

след което се съблича  

и мъжете с голотата си увлича  

– до брой n-ти –  

но вече кат` клиенти! 

 

ЗАУСТВАНЕ 

Красиви дамски устни  

заустват със завидна бодрост  

надарена мъжка гордост! 

 

ПОРАСНАЛА 

Вече тя не скача на въже! 

Днес тя скача на мъже!... 

 

БУДНА ДАМА 

Тя винаги ходи без бельо! 

И за да  бъде всичко нормално  

бельото, с което не ходи е спално!... 

 

 



СУБКУЛТУРА 

Дядото ходи с ямурлук,  

а внукът – с махмурлук! 

 

УМОРА 

От известност уморил се здравата,  

търси хамали да му носят славата! 

 

ОТНОСНО РАЗВОДНЯВАНЕТО 

Пийте си спокойно бирите! 

Кръвта вода не става  

за радост на вампирите!... 

 

МАЛО И ГОЛЯМО 

Момичетата големи  

по часовете малки  

търсят малки свалки  

с мъже с големи „писалки”! 

 

УХАЕЩА РАЗТОЧИТЕЛНОСТ 

Парите не миришат! 

Но въпреки това той се кани  

да ги ПРЪСКА с парфюмирани дами!... 

 

И САМ ВОЙНЪТ Е ВОЙН 

Мъжките ръце  

са като спасително въже –  



чудесен са наръчник  

за самотните мъже! 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН БРЪСНАРСКИ ПОДХОД 

Него не го бръснеше за слива,  

но на нея търпеливата  

обръсна й сливата! 

 

СЛАДКО – СОЛЕНО – ГОРЧИВО – КИСЕЛО 

Сладките жени излизат ми солено! 

Казвам го с горчивина, което не е прекалено! 

Това навежда ме на мисъл 

за причината да бъда кисел!... 

 

ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ 

Любимият ми пасаж от книгата на живота е, цитирам: 

„Пасаж от норвежка сьомга”. 

Върви с вино, кеф, направо  умирам! 

 

УСЛОВИЕ 

Склонявам дами към напълняване,  

но отношенията ни са временни –  

само докато разберат, че са бременни! 

 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА 

Науката е слънце! 

Но българинът не се плаши, нехае,  



защото за слънцезащитния крем той знае!... 

 

ВЯРА В ХОРАТА 

Давам шанс, но само на тези,  

за които знам,  

че няма от природата си да се отвърнат  

и тъпкано ще ми го върнат! 

 

ТВОРЧЕСТВО 

Фигурки от хартия правя  

и газирани напитки непрекъснато пия! 

За това изкуство нямам тапия,  

но резултатът уникален е, дами –  

получава се невероятно ОРИГАМИ! 

 

КРИЗА=ВЪЗМОЖНОСТ 

Сътресения във фиска,  

жена му непрекъснато писка,  

а той само по хавайска ризка  

поема смело риска  

на екзотични острови да не се стиска  

и с топлес мацки да се плиска! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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