
NOTITIA DE COGNITIONE 

(ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОЗНАНИЕ) 

 

МОЛБА ЗА ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 

Кире, моля да ме сложиш на държавна хранилка  

без да съм ти кумец, кумица или секретарка! 

Твоя биовегански проВиотик  

ползваме аз и моята другарка! 

На Борисов викахме „Оставка!”,  

затова ни се полага хранителна добавка!... 

 

СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРОСТО КИРО В РСМ 

Разбрахме, че са се разбрали,  

че сме се предали! 

Но все още не сме  разбрали,  

каква промяна сме си избрали!... 

 

УМ ТРЯБВА, ЗА ДА ПРОУМЕЕШ 

Проумейте кирета, пепета  

и около вас всички мекерета,  

че със старт-ъп манталитет  

държава не се управлява,  

колкото и това да ви забавлява! 

 

АНАЛИТИКА 

Дадено: Аристотел и неговото учение за основните елементи на мисленето. 



Получено: Кирил Петков и неговите размисли за правене на аналитика. 

Питане: Кой към кризи ни тика 

                със сбърканата си аналитика? 

 

АТАКА СРЕЩУ ИМУННАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО 

Продължават промяната и към властта като патогени се прилепват,  

в различни министерства се укрепват  

и в шуробаджанащина алчността си скрепват! 

 

ТЪЖНА ГЛЕДКА 

Като гледам как новото правителство  

в публичното пространство стои,  

виждам, че миналото предстои,  

а бъдещето – за добро или зло –  

вече е било! 

 

... РЕ, МИ, ФА, СОЛ, ЛА... 

Още не сме започнали РЕформа,  

а на мен не ми се мисли  

в каква ли ще сме форма  

при осъществяването на ЛАформа! 

 

ГОДИШЕН РЕПЕРТОАР 

Народен театър „Събрание”  

представя цлогодишно  

пиесата „Насрание”! 

 



MATNITSA BG 

Имаме си „Мътница” (квартал на гр.Шумен). 

Имаме си „Малка Мътница” (язовир край Велинград). 

Имаме си и „Голяма Мътница” (А-отборът на Кирил Петков). 

Извод: Продължава МЪТНИЦА  

            да е наша спътница!  

 

ФИНАЛНИ НАДПИСИ 

Батакът е осъществен 

 с бюрократично институционално  взаимодействие  

и на гражданите с любезното бездействие! 

 

НЕДОУМЕНИЕ 

Политиците непрекъснато са на хората в устата,  

но въпреки това много хора в страната  

искат от политиците нещо да им дадат,  

защото нямат какво да ядат! 

 

КОАЛИЦИОННА ПРИНЦИПНОСТ 

Принципите му са гъвкаво фиксирани  

и в този смисъл – устойчиви,  

защото се разтягат до безкрайност  

и събират ценности противоречиви! 

 

АБВ НА ПОЛИТИКАТА 

Утрепи архар, говори социално,  

за да могат хората да те разберат  



и за президент изберат! 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ 

Той е политик проверен! 

И провален, и провален!... 

 

ЕТНОДАДЕНОСТ 

Първата работа на родния политик  

е да ожълти пейзажа  

– тази даденост е „етно” –  

защото иска на избирателите му  

да им е цветно! 

 

ГОЛЯМА РАБОТА СМЕ 

У нас е налице голямо дребнотемие  

и въпреки че е голямо,  

все пак е дребно! 

Затова журналисти и политици  

му удрят по едно рамо  

и смятат това за редно!... 

 

СТРАСТИ (ФУТБОЛНИ) 

В очакване на гола  

всяка облечена  

на тотално пренебрегване е обречена! 

 

 



ОПТИМИСТИЧЕН ХЕЙТЪР 

Той бодро във живота крачи  

и на всяка крачка върху него храчи! 

 

ПРАГМАТИЗМЪТ СРЕЩУ РОМАНТИКАТА 

Разпукаха се люляци!... 

Замирисаха девойки!... 

Но на тази романтика е обявена война  

от родната политическа воня! 

 

ПРИНЦИП НА УЛИЧНИЦИТЕ 

При отложено плащане на всеки лев –  

отложен за мъжа кеф! 

 

ТОПОСИ 

Той никога нищо не набива в главата на жената! 

Ако нещо трябва да се набива на жената,  

за това са съвсем други местата!... 

 

8˃1 

Ако не ти стиска,  

никога не поемай риска  

осморъкият Шива подкуп да ти поиска! 

 

ПРОУЧВАНЕ 

Всеки, който влиза в любовната игра с 8-10см.  

– проучването е направено от мен –  



ще е плитко удовлетворен! 

 

ЛЮБОПИТСТВО 

Ако ходя по жени,  

които са гóла вóда,  

значи ли това, господа,  

че ходя по вода? 

 

ЗАНАЯТИТЕ ВСЕ ОЩЕ СА ЖИВИ 

Надарен занаятчия търси дама от занаята,  

която да покаже как се хвърля, как се мята! 

 

ИНФОРМИРАН ИЗБОР 

Избягвам сайтове, които използват бисквитки! 

Посещавам само сайтове  

– това са си мои страсти – 

които предлагат шоколадови пасти! 

 

АРАНЖИРАНЕ 

Тя – във вана! 

Около нея – икебана! 

Остава само да бъде … 

Тук цензурата ме подсеща,  

че ваната е много гореща!... 

 

ПОДСКАЗВАНЕ 

Мъже, четете по устните ми! –  



многозначително каза тя  

и с поглед към слабините си посочи с палав вид,  

за да покаже какво има предвид. 

 

ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 

Как да се изкъпе Ваня  

от кръста надолу в Горна баня? 

 

МАЙСТОРЛЪК 

„Обръщане на врати и прозорци!” 

Майсторът е добър и не се свени  

при случай да обръща и жени!... 

 

УСЛУГИ 

Мазилка пердашена  

и драскана мазилка  

от майстор тренирал  

върху жена си Милка! 

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

Фина шпакловка, но  не с цимент,  

а с грапав език на майстор, 

към клиентки поел ангажимент 

за палав експеримент! 

 

ЧЕТИВО ЗА ЖЕНИ 

Запълване на фуги  



(при смяна на дограма и поза в леглото)! 

За да държи настрана  

течението, унинието и злото!... 

 

ЗАКАЧКИ 

Изправяне на ъгъл – вътрешен! 

Усилието е от майстора,  

а съгласието – от жената,  

разбира се, след договаряне на цената!... 

 

СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ 

От страх  

се престарах! 

И то така се престарах,  

че вместо да пръдна се насрах!... 

 

ДЕВИЗ 

„Ако искаш свършена работа, свърши си я сам”! 

Този девиз му легна на сърце  

и той страстно взе се в ръце!... 

 

СТАТИСТИКА 

Трудът е песен! 

Но ще ви кажа, може и да съм банален,  

че у нас всеки втори  не е музикален!... 

 

 



САКРАЛНО И ПРОФАННО 

На мирянка чевръста  

й се схвана кръста! 

 

ОПИЯНЕН ПИЯНИЦА 

Търся примадона  

с обрасла бикини-зона,  

където на спокойствие да се скрия  

със шише ракия! 

 

ПРОСТОТИЯТА НЕ НИ АЛАРМИРА 

Навсякъде предлагат профилактика и лечение на простатата! 

Но сме затънали в дивотията и лошотията,  

защото не се профилактира и лекува простотията! 

 

ЕТИКЕТ 

Възпитаният мъж,  

за да не сгази лука,  

не трябва да излиза от женска спалня  

без да чука! 

 

ТОЛЕРАНТНОСТ 

Затвори от отворен тип  

за всеки криминален тип! 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

Релефната жена изключва транспондерите си,  



за да могат мъжете да я опознаят  

визуално и мануално! 

И това ако не е гениално!... 

 

ИДЕЙНО ТЕРЗАНИЕ НА НАЕМЕН УБИЕЦ 

Ех, ако идеята се убиваше лесно  

както лесно се убива човек! 

Това би бил ефикасен  

срещу идеологиите лек!... 

 

СТАЖ 

Сексапилна студентка по стоматология,  

постоянно, а не веднъж и дваж,  

брои с език зъбите на платежоспособни пациенти  

по време на студентския си стаж! 

 

ЗДРАВОСЛОВНО 

Мъже, ако мъжката ви гордост  

от гордост се превърне  

в източник на постоянно разочарование,  

не обръщайте на жените никакво внимание! 

 

МНЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА МОЩНО ОРЪЖИЕ 

Няма по-секси гледка от красива жена  

– едрогърда и с дълги крака –  

стиснала мощно оръжие в ръка  

(респективно – между крака)! 



`БА МУ МАМАТА 

Роден преди появата на телевизията  

търси родена след появата на мобилните телефони  

с цел да лови тя покемони  

в неговите панталони! 

 

МЕЖДУ ФИЛОСОФИ 

Флиртът им не завърши със щастлив край,  

защото беше безкраен! 

Това не може да се разбере лесно,  

ако не се поясни,  

че те контактуваха безтелесно!... 

 

ОБОРВАНЕ НА МИТОВЕ 

Не е вярно, че злото не спи. 

Доказателство: Спящата красавица! 

Илюстрация още една –  

всяка поспалива жена!... 

 

СТРАДАНИЕ 

Тя в леглото е хиперактивна! 

Но страда от дефицит на внимание,  

защото е неатрактивна!... 

 

НЕ ОТ РАДОСТ, НЕ ОТ МЪКА, А ОТ БУТИЛКАТА 

Като гледам жена ми Радост  

пия, но не от радост! 



При евентуална с нея разлъка  

пия, но не от мъка! 

Не пия от радост, не пия от мъка,  

а пия с мътилката,  

направо от бутилката!... 

 

РАЗПРЪСКВАНЕ 

В любовната игра  

разби го тя на пух и прах! 

Едва тогава започна да духа  

и настъпи неговия крах!... 

 

БОРБА С ПОРОКА 

Хванаха ме да шмъркам  

и ми натриха носа! В белия прах! 

Оттогава сам си натривам носа  

и то без капчица страх!... 

 

БЪЛГАРСКА ЖИТЕЙСКА МЪДРОСТ 

„Умри, но не се минавай!” 

Единствената от това поука  

е, че минеш ли се  

няма да не ти пука!... 

 

КАРИЕРА 

Той стана голяма клечка! 

И на мафията под диригентската палка  



го използваха за подпалка!... 

 

СТАРЧЕСКИ НЕВОЛИ 

Ако не си пия гинко-то,  

забравям къде съм оставил виаграта! 

А без виагра за бабите не съм атрактивен,  

защото във флирта с тях не съм активен!... 

 

АСТРОЛОГИЧНИ ОПОРНИ ТОЧКИ 

Когато Меркурий не е ретрограден  

най ми е гот, 

защото това е идеално време за развод! 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Тя – кокошка. 

Той – изкукуригал. 

Дето се вика  

двамата са си лика-прилика! 

 

ЗЕЛЕНИ АКЦЕНТИ 

Не пресичайте на зелен светофар,  

пратят ли ви за зелен хайвер! 

Казвам ви го като ваш потърпевш авер!... 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ 

При преминаване на гранична зона е забранено  

носенето на облекло, прикриващо лицето! 



И дупето, и дупето!... 

 

HOME, SWEET HOME 

Паднал от Марс  

се записва за полет до Марс! 

 

БЛЯН НА ЕРОТОМАН 

Ох, как искам аз да съм седло  

на дамско колело! 

 

ТАКА КАЗВАТ ДАМИТЕ 

Да целуваш дебелак с мустак  

е като да пиеш кафе със сол! 

Особено ако дебелакът е гол!... 

 

РЕШИТЕЛНА НЕРЕШИТЕЛНОСТ 

Когато не взимам решение  

– а това е всеки ден –  

всичко зависи от мен! 

 

РЕФРЕН НА ТИРАНОФИЛИТЕ 

Ще смачкат рашките  

на Америка ташките! 

 

ТАКСИДЖИЙСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Стъпвайки на пешеходната пътека  

пешеходците да вдигат ръка,  



а красивите пешеходки –  

стройни крака! 

 

ПОЛИЦЕЙСКА СВОДКА 

Пешеходец блъсна джип  

на пешеходна пътека. 

Джипът отивал към близката аптека… 

 

ОРАНЖЕВ КОД ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА 

Опасно силни пориви  

на всичко що не се свени  

и особено на вятърничавите жени! 

 

ГЕОПОЛИТИКАТА МЕ АЛАРМИРА 

Геополитика! Геополитика! Геополитика! 

Чуя ли за теб  

и веднага ми се пика! 

 

ДУХАНЕ 

Конкуренция е Галка  

на всяка печка духалка! 

 

ГЛЕДКИ 

При среща с хубава жена  

романтичният гледа небето,  

прагматичният – на жената портмонето,  

а мачото гледа в деколтето! 



ЧОВЕЦИ, РЕСУРСИ И ОЩЕ НЕЩО 

Тя работеше в „Ресурси човешки”  

и преживяваше дни изключително тежки,  

защото й трябваха нерви нечовешки  

човешки да обслужва ресурсите човешки! 

 

ИЗПЪЛНЕН С ПРАЗНОТА 

Погълнат от клюки и интриги  

не усетих, че празнота се трупа в мен  

като куп непрочетени стойностни книги! 

 

РЕД В ХАОСА 

Тя е дългокрака, разпиляна, неподредена  

и на нещата гледа отгоре-отгоре! 

Оправя я само мъж,  

умеещ да обръща всичко с краката нагоре!... 

 

ДОСТОЙНСТВА 

Той е безкомпромисен. 

Той е принципен и твърд! 

В убежденията му няма промяна! 

А характерът му е от мемори пяна!... 

 

НИСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА 

В любовната игра тя работи за трима! 

Но те пък са петима!... 

 



ИЗХОД 

В ХХI век безинтересен става човек  

почне ли на интересен да се прави. 

Затова естествените нрави  

предлагат изход „лесен” –  

не се прави на интересен,  

а себе си бъди докрай! 

Нищо че ще те нападат с лай!... 

 

ЖИВ ЖИВОТ 

Всичко, което харесвам иска много пари  

и/или ме поставя на изпитание  

като не ми обръща внимание! 

 

„ИНТЕГРАЦИЯ” 

В резултат на процес на интеграция  

– процес повърхностен и припрян – 

той се вписа в обществото  

като муха във айрян! 

 

БОЙНА ТЕХНИКА 

Тя не разби с ръце моето сърце! 

Дори не го докосна с ръка,  

а го довърши със стройните си крака!... 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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