
QUIS? QUID? UBI? 

(КОЙ? КАКВО? КЪДЕ?) 

 

ДНЕС – ПОЛУФАБРИКАТИ, УТРЕ – ЦЕЛИ ФАБРИКАТИ 

Той е министър-председател  

с неоспорима управленска подготовка! 

Доказателство за това е  

харвардската му мисловна заготовка!... 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ПРИЧИНАТА 

Не ни е за сефте  

след избори да обвиняваме ченгетата,  

че сме ручали жабетата! 

 

ДРЪНКАНЕ И МРЪНКАНЕ 

Путин е мълчалив, не дрънка,  

но мрънка,  

ако оръжието му не дрънка! 

 

РАСТЕЖ НА ЗАЕТОСТТА 

Задкулисни сенчести господари  

наемат млади аватари,  

за да си начешат красти стари! 

 



СИНДРОМ НА УМОПОМРАЧЕНИЕТО 

Управляващата коалиция е сбирщайн –  

продукт на д-р Франкенщайн! 

 

УСЛУГИ 

Служба „Събуждане” към въоражените сили на Руската Федерация съобщава на 

прибалтийските републики, че качеството на услугата й значително се е подобрило с 

аеробалистичните хиперзвукови ракети „Кинжал” и „Циркон”. 

Ако ви събуди „Кинжал”,  

вече за нищо няма да ви е жал! 

А с „Циркон” ще изчезнат  

отсамното, несъвършеното и оскъдното,  

защото вие ще сте във отвъдното!... 

 

ПРОЗОРЛИВОСТ 

Гледам действията на Путин  

и имам си едно наум –  

Ким Чен Ун! 

 

#КОЙ 

Сергей Лавров: Русия не е нападнала Украйна (10.03.2022г.) 

Веселин Босаков: Давам пет лева  

                                – офертата ми не е крайна –  

                                за отговор на въпроса  

                                кой е нападнал Украйна! 

 

СИНОНИМ НА ЛЪКАТУША Е ПЪЛЗЯ 

Повечето ни политици не са като Лукашенко! 



Повечето ни политици са лъкатушенко!... 

 

ПРЕДИЗВИКАНА РЕАКЦИЯ 

Колкото по-просто, толкова по-красиво! 

Затова като гледам  

на Прост Киро простотата,  

започвам да псувам и красотата!... 

 

ГЛАВНОКОМАНДВАЩ 

Той рядко е във форма,  

но винаги – във униформа! 

 

„ГЪВКАВА ПАРТИЯ” 

Гъвкавостта й се изразява в това  

да се разкрачва между Брюксел и Москва! 

 

НАРОДЪТ ГО Е КАЗАЛ 

Политик без келепир  

е като сватба без булка  

и чума без пир! 

 

ПАЗЕТЕ СИ КОЖАТА 

Грижата на БСП за хората е мит –  

от нея обгрижваните получават невродермит! 

 

РОДНИ УПРАВЛЯВАЩИ 

Поуки си извличат  



с едничка цел да ги завличат! 

 

ПОЗИЦИЯ 

Ако по закон обществената ситуация  

е състезателен кон, а политикът – жокей,  

яхването на ситуацията е ОК! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Последни сме по свобода на словото,  

но погледнато конструктивно –  

първи по корупция  

и влияние корпоративно! 

 

ПРАВА И КРИВИНИ 

Отнеха ми правото  

да ми е криво,  

затова ги гледам накриво! 

 

ЗДРАВОСЛОВНО 

„Крехкото мнозинство е най-вкусно!” –  

облизал се канибалът изкусно. 

 

ДАЛНОВИДНОСТ 

През оптиката на снайпер   

– и вляво, и вдясно –  

нещата и политиците се виждат най-ясно! 

 



ПРОФИЛАКТИКА 

Когато им е супер тъпо  

на родните политици, 

те, за да активират своята простотия,  

 в някое предаване на някоя телевизия  

материализират присъщата си тъпотия! 

 

НОСТАЛГИЧНО 

Върнете на леките жени  

старите цени! 

 

ПОЖАРООПАСНО 

Тя е огън жена,  

той – кибритлия! 

Изпепеляваща връзка,  

създадена по икиндия!... 

 

ПОТЕНТНОСТ 

Ако въведат данък „секс”  

– ще ви го кажа скромно –  

доходите ми ще паднат главоломно! 

 

УТОЧНЕНИЕ 

Преклонена главица сабя не я сече,  

но потърпевшо е нейното дупе! 

 

 



СЪБОТЬОР 

Той да сЪботира е роден  

всеки работен ден! 

 

ЕЗИЦИ 

Може и да заяжда  

езикът на бравата,  

но работи безотказно  

езикът на жената! 

 

ФОРМАТИ 

Широко скроени шопи  

търсят игриви дами  

с тясноформатно флопи! 

 

ЕВАЛА 

Никой не може да намери  

от политиците по-добри акушери! 

Те са като приказни феи  

и умеят да израждат идеи!... 

 

НАЧИНИ 

С гробар ако заформиш свалка,  

може да те вози в катафалка! 

А ако умираш да се возиш в катафалка,  

возенето става и без свалка!... 

 



МОДУС ВИВЕНДИ 

Да знае е редно всяка мома,  

че ако иска да живее на широка нога,  

трябва широко да отваря крака! 

 

ПОУКА С ЕЛЕМЕНТИ НА ПИЪРСИНГ 

Преди поуката се изразяваше в това,  

щото да имаш обеца на ухото! 

Днес обецата, освен на ухото  

– за да е в реда на нещата –  

е на пъпа, а и на веждата!... 

 

ВНУКЪТ НА БОНЕ КРАЙНЕНЕЦА 

И еколучец еж,  

биоводица пий  

и пак поглеж,  

дий, BMW, дий! 

 

РЕД И ДИСЦИПЛИНА 

Всяка жаба да си знае гьола,  

а всяка блондинка – мола! 

 

ВЕДНЪЖ МЕРИ, ПРЕДИ ТРИ ПЪТИ ДА ОТРЕЖЕШ 

Настойчиво я свалях,  

но три пъти тя ме отряза! 

Лицето й, обаче, грейна  

и дамата престана да се чумери  



след като ми го премери!... 

 

ГЕНОЦИД 

В реалността ни сива  

клин клин избива  

и по всичко личи,  

че Прокуратурата мълчи! 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Той говореше врели-накипели,  

те ги изкараха врели-некипели! 

 

ДЕНОНОЩНА АВАРИЙНА ПОМОЩ 

Ключар с умения типични  

отключва болести психични! 

 

РАЗВИТИЕ 

Много нищо е повече от нищо!  

– каза ми една нула вещо. 

Да – съгласих се –  

„Две нули” вече са нещо!... 

 

ЖЕНА-МЕЧТА 

Да не е проста, да е красива и да не се тутка,  

а в леглото да е като проститутка! 

 

 



ЗНАКОВА СИСТЕМА 

Близнаци на дами дават знаци  

за палуване срещу парични знаци. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОРНИТОЛОГА 

Заменям пролетни птици  

за прелестни цици! 

 

ОТКРОВЕНИЯТА НА ЕДНА ПОПАДИЯ 

Падам си и по дробчета,  

и по попчета! 

 

ОБИР 

На тяхната връзка той сложи многоточие,  

но тя обра му точките с рутинирано безочие! 

 

НАЛОЖИТЕЛНО НАЛАГАНЕ 

В живота (особено ако е съпружески!)  

понякога се налага  

жената мъжа да налага! 

 

СМУКАТЕЛНО 

Само бозайник  

може да оцени Млечния път  

и женската налята гръд! 

 

 



РЕГИОНАЛНИ СТРАСТИ 

Старата му изгора  

е от Стара Загора! 

Новото му гадже казва се Дора  

и е от Нова Загора! 

 

СТАНДАРТ 

Пич с качество „К”  

е комплимент за всяка жена! 

 

КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ 

Сексът на трезво означава  

– освен обстоятелства мистериозни –  

че нещата са много сериозни! 

 

ДАМСКА ВИРТУОЗНОСТ 

Мъже, свиря на орган всеки ден,  

но само на орган строго определен! 

 

ОТНОСНО TV ПРОГРАМИТЕ 

Х фактор е слаба работа! 

XXL фактор е голяма работа! 

 

НА ПУХ И ПРАХ 

Прасчо с едно „грух”  

направи на прах Пух! 

 



АГНЕШКИ РАЗМИСЛИ ПРЕДИ ГЕРГЬОВДЕН 

Животът е труден и гнусен,  

особено когато си вкусен! 

 

ГОРЕ-ДОЛУ 

Тя се дуе – мега обем горе! 

Той се дуе – мега обем долу! 

И така чувствата между тях  

вървят горе-долу! 

 

СЛАДОСТ 

След любовно приключение  

с мечка в гората  

на жената на горския  

й капе мед от устата! 

 

ОПТИМИЗЪМ 

Животът на хората в квартала е тежък,  

но затова пък в магазина  

– от тях на две преки –  

кренвиршите са „Леки”! 

 

СПОКОЙНО 

Хормони в пилешкото няма! 

В мъжете с пилешки мускули – също! –  

подхвърлила една дама… 

 



ЕХ! 

Ех, как хубава би била родната зима,  

ако в сутрешните часове  

вместо слана пада сланина! 

 

ВКУСОВЕ 

Пада си дългокраката Стела  

по мъжественост тип „Мортадела”! 

 

ВИСОКОГРАДУСЕН МАЧО 

Почне ли да прави секс не може да спре –  

не действа ни ръчна спирачка, ни крачна,  

въпреки че пие течност спирачна! 

 

НА ПОЖАР 

ГОРЯЩА от желание за ласки  

вика пожарникари от нощната смяна  

с дълги маркучи и достатъчно пяна! 

 

КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА МЪЖЕ 

Дамските крака се отварят като всяка врата! 

Това знание спестява лутане,  

защото отварянето става с дърпане или бутане!... 

 

ЗА ДЕПУТАТИ-СКАНДАЛДЖИИ 

Имунокол Перфект –  

железен имунитет 



с доказан ефект! 

 

ЦЕНИ 

Струва си да си мобилен! 

Но струва повече да си автомобилен!... 

 

ОТДАЛЕЧАВАЩА СЕ БЛИЗОСТ 

Изводът ми на песимизъм е обречен –  

ближният ни става все по-далечен! 

 

МОБИЛНОСТ 

Той преди се качваше на Волга! 

Сега се качва на засуканата Олга!... 

 

ДРАМА 

Девойка добре развита  

спи отвита и ми е навита! 

Да, но изглеждам аз добре на вид  

само дебело когато съм завит!... 

 

ДИЕТА 

Писна ми от мъже, в които има хляб! 

Избягвам ги и лете, и зиме! –  

споделила дама пълна,  

решила на диета да премине. 

 

 



ЕРОТИЧНА ДАМСКА ЗАЯВКА 

Мъже, трябва да сте наясно,  

че в любовната игра  

ще ви хващам натясно! 

 

ВОЛНА ПРОГРАМА 

Жена ми не е гимнастичка,  

но в семейството така стоят нещата,  

че изпълнява тя нон стоп  

съчетание с пепелянка във устата! 

 

УТИЛИТАРИЗЪМ 

Ако диалогът не върви,  

тя става прагматик –  

с опонента се целува,  

за да намери с него общ език! 

 

ТЕРЗАНИЕ 

Въпрос натрапчив ме гложди всеки ден: 

Какво трябва да ближа,  

за да стана приближен? 

 

РОМАНТИКА 

Дами, мъжката ми гордост е романтична: 

Гледа устремно към звездите  

и покорява всяка дама критична! 

 



СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ 

Тя изпадна в депресия меланхолна,  

защото само два пъти месечно  

сменя гарнитурата си холна! 

 

НОВО! 

Билкови пастили за смучене  

– без странични ефекти и вреди –  

за мъже – във формата на дамски гърди! 

За жените с нагласа критична  

формата е фалична!... 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Внимание! Животът е опасен! 

Затова вникнете в този текст  

и правете безопасен секс!... 

 

РЕШИТЕЛЕН ИЗБОР 

Горе е момичка,  

долу е вдовичка! 

Но за да премахне долната вреда  

избра без колебание златната среда!... 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ПРИЧИНАТА 

Прокопсал като гол задник в коприва  

недоумява защо се изрива! 

Обривите опитва се да прикрива  



и обвинява съдбата, че му е крива!... 

 

ДОСТОЙНСТВО 

На съседите хвали се комшия,  

че при възбуда  

не само сиромашията му е до шия! 

 

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

Гледам красивата Василка  

и мечтая да съм й костилка! 

На това изкушение способен съм да устоя,  

ако в сливата за малко постоя!... 

 

ЗА РАДОСТ НА ТУРЦИТЕ 

Разкрачена между Брюксел и Москва  

не отказва  баклава! 

 

ДИЕТИЧЕН МЪЖ 

В живота той е печен! 

В него има още хляб! 

Хлябът е препечен!.. 

 

WC 

Все повече българи общуват он-лайн! 

Но истината за родния дизайн,  

е че сме ин-лайн! 

 



ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ 

Дами, подходът ми е изряден: 

Опъвам ви и проблемът ви е изгладен! 

 

РАЗМИСЛИ ЗА ПЪТЯ 

Много болести се предават по полов път! 

Предават се и други неща! –  

промърморил многодетният баща. 

 

ДА СЕ ГОТВЯТ ПОЛЯКИНИ И ГЪРКИНИ 

За да ядоса жена си,  

тръгна в командировка с кубинки и канадка! 

Своего рода изневяра кратка!... 

 

ЕРОТИЧНИ ФАНТАЗИИ С ПЛОДОВ АРОМАТ 

Апетитни полякини 

да предлагат сочни смокини,  

а български диви – дъхави сливи! 

 

ЕРЗАЦ 

Ако младоженец прекара първата си брачна нощ  

сред девствена природа,  

голямо е основанието  

да е по-малко разочарованието! 

 

ЛЕНИВ ВИРТУОЗ 

Как да не му кажем браво! 



Легнал играе хоро и то право!... 

 

ЗАГУБЕНИ В СМИСЪЛА 

– Кой тропа там, бе, в този ден топъл? 

– Никой не тропа,      

но някой вече се е ”изтропал”! 

 

ТЪЖНО 

Късметът й се усмихна  

и се ...   спихна! 

 

ВЛАСТОВИ МЕХАНИЗЪМ 

Всеки мъж е на този хал –  

в семейството е принц,  

а жената – принципал! 

 

ПРИНЦЕСАТА И ПРИНЦА 

Принцесата с кайма  

при принца се яви,  

а той я нагъна  

без да се двоуми!... 

 

ДЕБЕЛА, ТЪНКА И ТЛЪСТА 

Под дебела сянка  

лежи си тънка Ганка  

и мечтае за бабанка  

с тлъста сметка в банка! 

 



КРАСОТА 

Красавица е жена му Вяра! 

Красива е и всяка нейна изневяра!... 

 

ДЯВОЛСКА РАБОТА 

Любовницата му сложи рога  

и сега той непрекъснато пита  

как да се сдобие с копита! 

 

ПОЗНАНИЕ 

Непрекъснато се опитваше да свърже двата края,  

докато разбра накрая,  

че само крайността е обозрима  

и че с безкрайност работа си има! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ако вълнението на жената  

при среща с мъж е пет бала,  

значи за мъжа морска болест се е задала! 

 

МАРИЯ И МАРА 

Мария Магдалена – мироноска и изцелителка на боговете. 

Мара от „Герена” – миреноска и възбудителка на мъжете. 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


ВНИМАНИЕ 
 

 Издателство „Сиела” уведомява своите читатели, че 

преиздава книгата Хитлер и Сталин. Тираните и 

Втората световна война  с автор Лорънс Рийс под ново 

заглавие, което е Хитлер и Сталин. Тираните и 

Втората световна специална военна операция с автор 

Лорън Рийс.  

Описание:  

Убедителен портрет на злото, в който човешкото 

страдание се използва като политически инструмент и 

средство за консолидиране на властта. Мащабно детайлно 

описание на два режима, лишени от морална сърцевина и 

обречени на самоунищожение. Различни лица на едно и 

също тоталитарно зло – урок, който съвременността 

трябва да помни.  

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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