
SAPIENTI SAT 
(НА РАЗБИРАЩИЯ МУ Е ДОСТАТЪЧНО) 

 

ДИСОЦИАТИВНО РАЗСТРОЙСТВО НА ИДЕНТИЧНОСТТА 

Кирил Петков (гръмогласно): Никой не е над закона в България! 

Прост Киро (негласно): Освен мен, разбира се! 

Веселин Босаков: Това е поведение с елементи на проституция 

                                на раздвоена личност,  

                                нарушила българската Конституция! 

 

СЛЕД „ПРОМЯНАТА” 

При слаба държава  

и ошашавен давещ се народ  

трудно се намира брод! 

 

ЗНАНИЕТО ТРУПА ПЕЧАЛ 

Ако все още не знаете как  

държава се забива в кьор сокак,  

Прост Киро ще ви светне,  

но да не вземете да мрънкате сетне! 

 

НЕ Е ДЕБЮТ 

Рашков инструктира  

кой кога да се профилактира. 

Рашков дамаджани дегустира,  



след което инспектира  

дали ефективно се профилактира. 

Рашков с лъжи обществото инжектира,  

кошаревски свидели намира,  

напоително ги инструктира  

и така си гарантира,  

че милиционерския му филм  

още ще се прожектира! 

 

ЗАГРИЖЕНОСТ 

За да спести на хората очакването,  

Министерският съвет увери,  

че непрекъснато ще му е оакването! 

 

ПАНТА РЕЙ 

Лена Бориславова: Истината е, че всичко в тази държава тече. 

Веселин Босаков:  Да, тече простотията на Прост Киро! 

                                Да, тече милиционерщината на Рашков! 

                                Да, тече реваншизма на криптокомунистите! 

                                Да, тече шуробаджанащината при заемане на държавни постове! 

                                Да, тече фАрсмажора на Корнелия Нинова! 

          Да, тече меката сила на Асен Василен!  

За да не ме обвинят в дадаизъм,  

няма да изреждам повече „Да”,  

но вече е ясно,  

че управляващите господа  

носят на промяната предимно вреда! 



ПРАВОСЪДЕН ВОПЪЛ 

Не назначавайте за правосъден министър  

секретарка с името НАДЕЖДА! 

Това законността уврежда! 

Аргументацията ми в случая е строго нагледна –  

справедливостта ще бъде надживяна,  

защото НАДЕЖДАТА умира последна!... 

 

ФИЗИОНОМИЯ НА ПРОМЯНАТА 

Бойко Рашков: Преди известно време не само прокуратурата  

                          можеше да образува    досъдебно производство,  

                          а и разследващият орган можеше.  

                          Тогава се постигаше процесуална икономия (23.03.2022г.). 

Веселин Босаков: На тоталитаризма анатомията  

                               показва, че при него  

                               е най-голяма икономията! 

 

НЯМА СПАСЕНИЕ 

Търсим отговори на въпроси,  

без да сме намерили самите въпроси! 

Така Българинът  

несвободата си проси!... 

 

ДЕЖА ВЮ 

Дежа вю –  

управляващи без IQ! 

 



ПОЖЕЛАНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ 

Господ здраве да ви дава,  

ний ще ви го вземем за едната слава! 

 

ПРИЧИНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКО НОМАДСТВО 

Неудобството при сгъстеното междуредие е,  

че се затруднява четенето между редовете! 

Затова политиците ни предпочитат  

да душат между ветровете!... 

 

ОТЛИКИ 

Вярващите избиратели са на пост и молитва,  

а политиците – само на пост! 

Но изпадат в амок,  

ако постът не е висок!... 

 

УСЛОВИЕ 

Дами, за да ви се усмихне късмета,  

не се чумерете,  

а бързо му пуснете! 

 

ВЪРВЕЖ 

Тя е достъпна като въздух  

и директна като лъч,  

затова в живота върви й на калъч! 

 

 



УРА 

България е на първо място в ЕС по ранно начало на полов живот! 

Дерзайте, тийнейджъри,  

вие сте истински рейнджъри! 

 

ПРОГЛЕЖДАНЕ 

Откакто получих на макулата на окото дегенерация,  

започнах да виждам недостатъците на моята нация! 

 

БЕЗТЕЛЕСНОСТ 

Чрез практики тантрични  

към оргазми титанични! 

 

СТАБИЛНО ПРИСЪСТВИЕ 

В дискусията  усеща се на шефа духа! 

За съжаление усеща се и дъха!... 

 

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЗАПАСИТЕ 

Тя е толкова сладка,  

че една нощ прекарана с нея  

ви дава необходимото количество захар  

за години напред, да твърдя смея!... 

 

ТЛЪСТОТО НЕ ВИНАГИ Е ВРЕДНО 

Стройна като фиданка  

консумира тлъста сметка вú банка! 

 



ПРОЗРЕНИЕ 

Малките неща са тези,  

които имат значение за твоите съдбини! –  

каза  й той, загледан в своите слабини! 

 

СЛУЧКА В СОФИЙСКИЯ КВАРТАЛ „МЛАДОСТ” 

Падна тавана на пенсиите Петкови! 

Пенсионерите се отърваха  

с леки наранявания и силна уплаха!... 

 

АЛПИНИСТ 

Той изкачи Венериния й хълм  

– лелеян за него връх –  

и строполи се там,  

останал без дъх! 

 

ХАРАКТЕРИ 

Той имаше зъб на жена си,  

а тя в амбицията си да не му се даде,  

имаше на него чене! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Любовниците са извинението на Господ за жените,  

с които в брак е обвързал мъжете, горките! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШИВАЧКА 

На професионализма си тя не изневери –  



намери си мъж с големи „макари”! 

 

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА БЕЗОПАСЕН ТРУД 

В един институт на БАН  

(откъде ли това го знам!?)  

на социологически дебати и философски семинари  

някои ходят с тапи в ушите  

и каски на главите! 

 

НИМХ ПРЕДУПРЕЖДАВА 

Ако при среща с мъж  

вълнението на жената е по-силно от пет бала,  

значи тази жена  

огромна сексуална енергия е събрала! 

 

ШУШУ-МУШУ 

Ако мъж с жена започне шушу,  

да е готов ще трябва и за мушу! 

 

ПРАЗНИЧНО 

Дама с красив свещник  

приема мъже със свещи,  

дълги и дебели,  

черни и бели! 

 

ЛЕГАЛНИ ЩЕНИЯ 

Писна му да лежа върху лаврите си! 



Времето го промени –  

днес мерак му е да лежа върху жени!... 

 

ОЧАКВАНИЯ 

Жената не иска от секса да е доволна! 

Това доказва го всяка анкета произволна! 

Трябва да разберат мъжете от нашата Вселена,  

че жената иска от секса да е задоволена!... 

 

ОТСАМНО ПРЕДИ ОТВЪДНО 

Некрофил търси свалка  

с клиент на катафалка! 

 

БАЗА И НАДСТРОЙКА 

Мъж с леглова база  

търси дами с разкрепостена надстройка,  

готови за любовна спойка! 

 

КОСМАТ КАПАН 

Тя легна върху гърдите му  

с цел любовен глад да засища  

и се оплете като пате в кълчища! 

 

BG ЧУДЕСА 

Без гъз гъзар  

и баба с 4G мрежа на пазар! 

 



ТРАДИЦИЯ В УСЛОВИЯ НА МОДЕРНОСТ 

Пример за нелепост: 

Разкрепостени защитници на крепост! 

 

БИТИЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО 

Мъж с шавливо битие  

приема задръстени моми  

съзнанието им за да промени! 

 

ПРОДАВАЛНИК 

Продавам легло с матрак,  

видяло много мерак  

на разгонен юнак! 

 

ПО АНАЛОГИЯ 

Желязото се кове докато е горещо! 

Известно е това нещо. 

Но по аналогия всеки мъж се сеща,  

че и жената трябва да се чука докат` е гореща!... 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

Тя не просто слага точка на любовната игра! 

За да предотврати всякаква отсрочка,  

в любовната игра използва тя G-точка!... 

 

ЕТИКЕТ 

Ако в компанията ти има гей,  



за да няма викове „Мейдей”  

не се дръж като задник  

и всичко ще е ОК! 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

Дами, ако не съм ви по вкуса,  

ще го овкуся, за да го опитате! 

Сигурен съм, че и за още ще питате!... 

 

ПОКАЗНО 

Той й показа, че с любов готви,  

а тя му показа, че òза любов се готви! 

 

ОБНАДЕЖДАВАЩО 

Ако нямаш вкус,  

не прави от това драма,  

защото вероятността да си с жена  

е много по-голяма! 

 

ЩУРЕЦЪТ И МИРА 

Щурецът свирейки умира  

за разлика от палавата Мира,  

която със свирки дарбата си рекламира 

 и така в живота път намира! 

 

РАЗПУСКАНЕ 

Мисъл еротична осени ме  



както си седях на стола: 

Писна ми царят да е гол! 

Царицата искам да е гола!... 

 

РАЗГЕЛЕ 

Тя най-после разбра,  

че в любовната игра  

нищо не развива фантазията така добре  

– това и в нета върви –  

както невзрачното пишле и малките гърди! 

 

СЕИЗМИЧНО 

Откритието предизвика в диетите трус, 

защото категорично показа,  

че и в плюскането има плюс! 

 

УВЕРЕНИЕ НА ВЕСО ÓПРАВНОТО   

Дами, оправя ли ви,  

прическите ви ще са развалени,  

но вие ще сте доволни и засмени,  

защото без съмнение  

ще сте и с оправено настроение! 

 

ТЕРЗАНИЕ 

Мъжката ми гордост  

мина метър в любовната игра! 

Сега нямам идея 



да страдам, или да се гордея!... 

 

3 В 1 

Сателитна чиния с мезета,  

поставена в клозета! 

 

ГЛАВЕН ПРОБЛЕМ 

Дали ще е държавен глава или ядрена глава,  

въпросът си остава правен,  

а проблемът – главен! 

 

ТЕНДЕНЦИЯ 

Ако всичко отиде на майната си  

– прогнозната тенденция от статистиката сме я взели –  

Пловдив ще се пренасели! 

 

ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ 

„Простенáл перфект” на вашето внимание! 

Лекарство за перфектно стенание!... 

 

ОБИР 

Бившият й любовник  

открадна биологичния й часовник! 

 

 РАЗБРАЛИ СЕ 

– Наталия как е? 

– На талия пълнее, но за реванш  

отслабва на ханш!... 



ПОЗНАНИЕ 

Не знаех, че са без фъстъци!  

– възкликнала фолкдивата Рени  

при вида на Витошките МОРЕНИ. 

 

НАПРЕД, НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ 

Развивайки марксизма  

се обогатяваме със знанието,  

че небитието определя  безсъзнанието! 

 

КОЙ? 

Кой ще ми плати неустойка,  

че за да вървят нещата  

изправям се на челна стойка?!... 

 

ДЕВИЗ НА ПИЯНИЦАТА 

Шерше  

ла шише! 

 

ГНЯВ 

Сънувах цяла нощ  

– какъв разкош –  

че уикенд-ът е шестдневен! 

Събудих се …  

и а познайте, защо съм гневен?!... 

 

 



ЗВЕЗДНО 

На попфолк звезди  

сваляше падащи звезди! 

Оттогава, според мен,  

вижда звезди посред бял ден! 

 

ПОВДИГАНЕ НА ВЪПРОС 

Ако Ивет Лалова я подгони параноя,  

въпроса, който трябва да се повдигне,  

е дали параноята ще я настигне? 

 

ЖЕНСКИ ХИТРОСТИ 

Измислили са го хитрушите – 

колкото по-космати са краката,  

толкова по-летни са ботушите! 

 

ОБРАТ 

Животът е странен и суров: 

Те се ожениха по бебе,  

а после роди им се любов! 

 

БРЕМЕ 

Това е мойто бреме: 

За всичко закъснявам да подраня,  

затова за всичко отивам навреме! 

 

 



ИЗОБИЛИЕ 

С налетите й форми  

мъжете си плакнат не само очите! 

С налетите й форми  

мъжете си къпят душите!... 

 

КОМПЕНСАТОРЕН МЕХАНИЗЪМ 

Светът е малък  

– две мнения за това няма –  

но в него злобата е голяма! 

 

ЗДРАВОСЛОВНО 

Помолих музата на историята Клио: 

„Ако ще е ябълка на раздора,  

поне ябълката да е био!” 

 

КОМПЛЕКС ЗА МНОГОЦЕННОСТ 

Комплексът ми се задълбочава ден след ден,  

виждайки, че смартфонът ми е по-глупав от мен! 

 

АДРЕНАЛИН 

Днес денят ми започна  

със сигнал за сексбомба в офиса! 

Отправям молитви плахи  

за още такива заплахи! 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


ВНИМАНИЕ 
 Издателство „Прозорец” уведомява своите 

читатели, че преиздава книгата Ангелите на 

войната  с автор Сергей Кислов под ново 

заглавие, което е Ангелите на специалната 

военна операция с автор Сергей Кислов .  

Описание:  

Тази документална повест разкрива редица 

нелицеприятни истини за некомпетентността и 

неспособността на висшето държавно и военно 

ръководство на СССР в управлението на 

конфликти и проблемни ситуации през 80-те и 

90-те години на XXв. – Афганистан, Чернобил 

и др. 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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