
КЪДЕТО ИМА ХУМОР И САТИРА, 

ТАМ ИМА И ИСТИНА 

 

ПРЕЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НИ 

Толкова сме луднали и взели-дали,  

че ни трябват не клинични пътеки,  

а клинични магистрали! 

 

КАУЗА ПЕРДУТА 

Легна си като тесен социалист,  

събуди се като широк популист! 

Но си остана чугунен комунист!... 

 

ЗÁЛУДО ДЪРДОРЍ, ЗÁЛУДО НЕ МЪЛЧИ 

В неговия ред на мисли  

празен редът се оказа,  

но понеже е печен политик  

да дърдори той не се отказа! 

 

ГЛАВАТА Е ВИНОВНА 

Милее той за българския род,  

защото не му прави разлика главата  

между рода и родата! 

 

ХИГИЕНАТА Е ВАЖНА 

Продължаваме промяната: 



Да си довършим работата! 

Веселин Босаков: 

Да, де, но в това е бедата,  

че не си пускате водата! 

 

БЛЯН 

Захлебил не спира да глаголи,  

че му е мечта да запържоли! 

 

УМ ЦАРУВА, УМ РОБУВА, УМ ПАТКИ ПАСЕ 

Дама руса и сладка  

търси мъж да я опатка! 

 

ПРОИЗВЕЖДАЙ, НО И РЕАЛИЗИРАЙ 

Има огромна разлика между произведена мисъл  

и реализирана мисъл! 

Това повтарям го за стотен път  

без капчица умисъл!... 

 

УПРАВЛЕНЕЦ, ТА ДРЪНКА 

За почтеност и върховенство на закона  

да говори не спира,  

но с всяко свое действие се стреми  

да си осигури келепира! 

 

БОЕЦ 

Винаги е във форма,  



наложи ли се хората да приспива  

с приказки за реформа! 

 

ПРЕДИЗБОРЕН ДИАЛОГ 

- Тоя какво таргетира? 

- Яслата! Където и тя да се намира! 

 

ОЦЕЛЯВАНЕ 

Вече нямам какво да ям! 

Проблем е това голям  

и от яд ще се изям!... 

 

ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ 

Газ глава затрива! 

Търси се алтернатива!... 

 

ЗАГАДКА 

Визионер спореше с прагматик! 

Познайте кой във спора  

получи нервен тик? 

 

ПРАВО, КУМЕ, ТА В ÓЧИ 

Да сме наясно –  

криво-ляво  

го докарахме до право-дясно! 

 

 



ЛЮБОВЕН ОПИТ 

Според задоволените жени  

най-голямата сила на мъжете  

е в техните слабини! 

 

КАРИЕРА 

Хляб. 

Хляб и масло. 

Хайвер. 

Метафора за кариера  

според преуспял мой авер! 

 

ГАТАНКА 

Кой ни е крив,  

че приемаме политическия слугинаж  

за управленски норматив? 

 

ЗА ДА НЯМА ЛУКАНОВА ЗИМА 

Градската десница  

тръгва по села и паланки  

да организира селска десница  

за снабдяване с луканки! 

 

ИЗКУСТВО И РАЕЛНОСТ 

Поетът: Дай газ, Пегас! 

Пегас: Аз съм само крилат кон,  

            за газа питай „Газпром”!... 



ПРИЧИНА ЗА НЕПРОМЯНА 

„Десни” болшевики  

се обединяват  

с комунистически „демократи”! 

Това надеждата за промяна  

в небитието запрати!... 

 

САМОДОСТАТЪЧНИ ПОЛИТИЦИ 

Самодоволни,  

самозадоволяващи се до оргазъм,  

нарциси, изпаднали в маразъм! 

 

ПРЕДАТЕЛСТВО 

Той беше с железен характер и желязна воля. 

Тя – циганка, израснала на воля. 

За кратката им връзка той нея вини  

с аргумента, че го е предала!  

На вторични суровини!... 

 

ТРАДИЦИЯ 

У нас основен поминък е овцевъдството. 

Затова толкова много овце са се навъдили. 

Стигат и за избори, и за референдуми  

–  а и през цялото време –  

за стригане и доене! 

 

 



ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ 

Колкото по-продажен е човек,  

толкова по-евтино го купуват. 

И то без много да умуват… 

 

ОБОРОТНОСТ 

Продажният политик не се продава! 

Той от партия на партия се предава!... 

 

КУМА И ОЩЕ НЕЩО 

Куркума, куркума,  

ти любима си подправка  

за всяка палава кума! 

 

„ЮНАЧЕСТВО” 

Мравка да излее своя яд  

върху гладен мравояд! 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ОЦЕНКА 

Електорат, който не е тревопасен  

е опасен, много опасен! 

 

ИЗИСКВАНЕ 

За да се гмурнеш в дълбоко дамско деколте,  

освен да си наглец,  

трябва да си и добър плувец! 

 



ПРОЗРАЧНОСТ НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО 

Дали жената държи камък в пазвата си  

най-добре се вижда,  

като премахнем всякаква невзрачност  

и въведем в модата прозрачност! 

 

„ГРАЖДАНСКА” КУЛТУРА 

Не спира да протестира,  

защото не му дават черга,  

според която да се простира! 

 

ЗАКАЧКА 

Като ям плодово мляко с маракуя  

винаги ми става… 

Тук пуританите ще изненадам вероятно  

като кажа, че ми става много приятно! 

 

ИЗМИСЛЕНО НА ГЛАДНО 

Не си ти, когато си ти! 

Но когато не си ти си изцяло ти!... 

 

ИЗПИТАНИЕ 

Една мустаката 

ми изпрати оная с косата,  

но аз се справих професионално,  

защото – без да съм позьор –  

съм изключително добър фризьор! 



АРГУМЕНТАЦИЯ 

Спасителят на плажа трябва да е професионалист! 

Като аргумент бих добавил и тоз: 

Професионалист, който в работата си е бос!... 

 

СЕМЕЕН БИЗНЕС 

Той е кръгла нула. 

И тя е кръгла нула. 

Затова семейният им бизнес  

– ако още не сте чули –  

е свързан с „двете нули”! 

 

ТОЛЕРАНТНОСТ 

Неговата партия  

е за нулева толерантност към корупцията! 

И за двунулева толерантност  

– без думи превзети –  

към всички клозети!... 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Изхвърляше се в публичното пространство  

пламенно, с убеждение,  

но го изхвърлиха оттам  

хладно, без предупреждение! 

 

О, ТЕМПОРА! 

Днешният мъж е толкова женствен,  



че децата, за да не ги бият,  

под полите на бащите си се крият! 

Днешната жена е толкова мъжествена,  

че е изцяло естествена  

когато е с панталони и мустак  

и се перчи кат` простак! 

 

ГОЛО ОРЪЖИЕ 

Със съдържанието на своята пазва  

жената властта си над мъжа запазва! 

 

СОЦИАЛНО РАЗСЛОЯВАНЕ 

Пепа се простира според чергата си,  

а Мима – според килима! 

Ленчето пък непрекъснато протестира,  

с искане да получи чердже,  

според което да се простира!... 

 

ИНДОКТРИНАЦИЯ 

Преди години ме вкараха в правия път,  

но правият път се оказа  

– и това времето го показа –  

задънена пътечка, при това кална,  

водеща до безпътица локално-глобална! 

 

ТРЕЛИ ЗА СИТРОЕНА 

Ситроен, ситроен,  



в тебе е свален  

неедин сутиен! 

 

ТРЕЛИ ЗА МЕРЦЕДЕСА 

Всичко дава Деса,  

щом влезе в мерцедеса! 

 

ТРЕЛИ ЗА ФИАТА 

Фиат, фиат,  

на жените действащ като опиат! 

 

ТРЕЛИ ЗА ПЕЖОТО 

Пежо, пежо,  

в теб дамите се вихрят  

по френски, като във легло! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Лолита, Лолита,  

и теб те дебне целулита! 

 

ОБИКНОВЕНО 

Обикновено мъжете предпочитат  

жената да е временна,  

а не бременна. 

 

БАЩА СЪВЕТВА СИНА СИ 

Жена ако ти се натиска, оправи я! 



Инак няма оправия!... 

 

ДА СИ „АНТИ” Е МОДЕРНО 

Стрии, акнé, целулит  

са новия антиестетичен хит! 

 

ТРИ ПЪТИ МЕРЍ, ВЕДНЪЖ РЕЖИ 

Тя три пъти мéри  

и ако размерът я начумери,  

куртоазията зарязва  

и мъжа веднага отрязва! 

 

СКЪПЕРНИЧЕСТВО 

Той е толкова стиснат,  

че във връзка с това  

отказва да дава фира! 

 

РАБОТОХОЛИЗЪМ 

Когато съм самотен работя върху себе си! 

Но когато съм с жена 

 – да твърдя смея –  

работя изцяло върху нея!... 

 

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ 

Отпадъкът става ресурс! 

Затова родните институции  

– под какъвто и да ги гледаш ракурс –  



са пълни догоре с ресурс!... 

 

ПАРОЛЕ, ПАРОЛЕ, ПАРОЛЕ! 

„Дума дупка не прави!”. 

Затова той на избирателите си даде дума,  

че дупките по улиците ще оправи!... 

 

АКО… 

Ако си избегнал всички дупки,  

значи си шофьор със опит стар! 

Ако не си избегнал всички дупки,  

значи си непридирчив женкар! 

 

ЖЕНИТЕ ЗНАЯТ ЗАЩО 

Дами, ако искате  

да поддържате гласа си с квалитетни яйца,  

собственик на такива – с най-чисто намерение –  

винаги е на ваше разположение! 

 

АЛТЕРНАТИВЕН ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА 

„Дами, от мен тлеещото въгленче е,  

а от вас – духането! 

Така огънят ще пламне буйно!”  

Това са думи 

на мъж от Долно Уйно... 

 

 



ВИДИМО И НЕВИДИМО 

Чрез масова видимост на формите  

тя привлича мъжкото внимание  

и така постига невидимо влияние! 

 

МЪЖКИ ИЗБОР 

Пред голата истина  

– ще споделя без да се мая –  

предпочитам голата Мая! 

 

ВТЪЛПЯВАНЕ 

Че обича жените  

си го е навил не само на пръста,  

но и на нещо под кръста! 

 

ЖЕНСКА ДИЛЕМА 

Богат старец  

или здрав паламарец! 

 

ВИТАЛНОСТ 

Не ми дреме,  

че изгрях в черно-бяло време! 

Преодолявам тези мрачни светове  

като залязвам в хармония от цветове!... 

 

РАЗГОРЕЩЯВАНЕ 

Той я гардира,  



тя го гърдира  

и така закачката им  

в емоции градира! 

 

ИМАНЕ В НЯМАНЕТО 

Няма си хал хабер от политика,  

но си има вуйчо владика! 

 

НАЧАЛО И КРАЙ 

Той в секса не се колебае  

и за да е всичко наред  

смело продължава напред! 

Надеждата му е тая,  

че все някъде ще му излезе края! 

 

ТЕРАПИЯ 

Ако политиците са спечени  

– и това го потвърждават показателите –  

трябва да бъдат разтройвани от избирателите! 

 

МЕКО КАЗАНО 

Той е с мек характер  

и говори меко,  

но тази мекота я компенсира леко  

щом жена във флирт го заговори  

и очаква с твърдост да й отговори! 

 



ЗДРАВЕН СТАТУС В НАУКАТА 

Всеки втори хабилитиран  

не е рехабилитиран! 

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН МЕТАБОЛИЗЪМ 

В Парламента пак и пак  

се натъкваме на ак! 

 

СОЦИОЛОГИЯ НА ЛЮБОВТА 

За химиците любовта е химия,  

но за изкуствоведите  

– имам това чувство –  

си е чисто изкуство! 

Тук няма да започвам нова строфа  

какво е любовта за философа!... 

 

МЪЖЕ, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НАСТИНКА 

Не започвайте свалка,  

в която сте в течение на нещата,  

защото от течението ще настинете 

и ще ви заболи главата!... 

 

ДАМСКО ОБЕЩАНИЕ 

Мъже, трябва да сте наясно,  

че в любовната игра  

ще ви хвана натясно! 

 



СТИМУЛ – РЕАКЦИЯ 

Колкото по-големи  

и естествени са „очите” на жената,  

толкова по-често мъжете  

– грях не грях –  

вторачват се в тях! 

 

MADE IN BG 

Бидон със зеле и казан за ракия  

компенсират българската немотия! 

 

НАЙ-ДОБРО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЦЕНА И КАЧЕСТВО 

Тежък махмурлук на цена  

на една лека жена! 

 

ТОЧКА ПО ВЪПРОСА 

Мечтата на всяка точка  

е отколешна и патогенна –  

да стане точка ерогенна! 

 

ЗА ВАЖНИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА 

Важното е, че имам късмет!  

– казах на един „галош”.  

Нищо, че е лош!... 

 

РАЗБРАХ, ЧЕ… 

За да си в крак с времето  



не са нужни крака,  

а умна глава и лека ръка! 

 

ИДЕНТИЧНОСТ 

Запален по жени  

кротко догаря,  

но нрава си не мени! 

 

ВЯРА И РАЗУМ 

Подхождам към проблема философски: 

Така и така сме в каменната ера,  

но поне камъните да са „Сваровски”!... 

 

КОСВЕНИ ЖЕРТВИ 

Хрумна ми мъдра мисъл една,  

но умря горката от самота! 

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

Ако искате косата ви да се изправи,  

не ползвайте преса за коса,  

а четете преса, водеща ви за носа! 

 

НЕНАСИТНОСТ 

Лакомите хора не искат да имат просто склероза! 

Лакомите хора искат склероза в огромна доза! 

Най-добре да е множествена склероза!... 

 



FESTINA LENTE 

Тя не обичаше бързата работа в леглото! 

Затова си легна  

с доказана флегма!... 

 

СВАЛКИ 

Тя боксерките му свали  

и … доверието си от него свали! 

 

НАПОМНЯНЕ ЗА ВСЕКИ МЪЖ 

Ако къмпингуваш с жена и тя е сладка,  

опъни не само вашата палатка! 

 

ЛЕК СРЕЩУ ОПЪНАТИ НЕРВИ 

Той опъне ли жена  

нервите й се отпускат,  

а фантазиите й не спират да препускат! 

 

ЛЕНИВЕЦ 

Не му се ходи по жени! 

Предпочита върху тях да лежи!... 

 

НЯМА ОПРАВИЯ 

Легне ли – му става. 

Стане ли – му се ляга. 

А когато седи,  

мислите му са изпълнени  



с дамски гърди! 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН ПОДХОД 

Тя си пада по дебели неща  

и точи по тях лиги! 

Но сред тези дебели неща  

определено няма книги!... 

 

СКРОМНОСТ 

Тя не се прави на важна! 

Предложат ли й достатъчно „сухо”,  

веднага става влажна! 

 

ОБЕКТИВНА ПРЕЧКА 

Няма как мъжът да е на косъм от еякулация,  

ако жената е след лазерна епилация! 

 

ОТКРИТИЕ 

Засукана, от пръстите си изсмукана  

откри, че работата й е спукана! 

 

СЕРИОЗНА РАБОТА 

Ако мюсюлманин се прекръсти,  

значи не гледа на политиците ни през пръсти! 

 

СРИНАТА ИМУННА СИСТЕМА 

Тя се появи в живота му като треска страховита 



и остана като кашлица! 

Кашлица суха, отнемаща на всичко колорита!... 

 

ФАСАДНОСТ 

Ако зациклиш  

и това отнеме ти мобилност,  

представи застоя си като стабилност! 

 

ВРЕМЕТО ЛЕКУВА 

Като млад той се лекуваше с „Момини сълзи”! 

Но остаря  

и на „Бабини зъби” се спря!... 

 

ЛЯТНА ФИЛОСОФИЯ 

Това не са мъжки стойки –  

просто лятото не ходя с кубинки, 

а с французойки! 

 

БЕЗПОКОЙСТВО 

На американците им трябва петрол  

и с мерак  

нападнаха Ирак! 

Това е сериозна угроза! 

Ами ако им дотрябва  

една българска роза?! 

 

 



ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ 

Поочукана от употреба дама  

търси майстор тенекеджия,  

който да я изчука! За двама!... 

 

УСТНА ТРАДИЦИЯ 

Дами, силата на мъжката гордост е в това  

да се носи от уста на уста  

и да се поддържа така от мълва! 

 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА 

Той беше началник в сфера промишлена,  

но го подведоха под отговорност  

за стопанственост и то умишлена! 

 

СОЦИАЛНО И ПРИРОДНО 

Родните политици пак сложиха каруцата пред коня! 

Горкият кон! 

Кобила трябва да е пред него  

по природния закон! 

 

ШЕРШЕ ЛА ФАМ 

Проблемите на мъжа  

винаги идват със стройни дамски крака! 

Това едно на ръка. 

Но както още експертът твърди,  

тези проблеми затискат мъжа с големи гърди! 



ОВКУСЯВАНЕ 

Ключ сол търси пиперлива ключалка! 

Влезе ли в нея ще разберат всички,  

че става въпрос за пикантни игрички!... 

 

ВЯТЪРНИЧАВА ДАМА 

Тя духа със сто километра в час  

и мъжките портфейли отвява завчас! 

 

МУЗИКАЛНОСТ 

Предложих на голяма дневна красавица  

да слушаме „Малка нощна музика”! 

Оказа се тя музикална  

– това не е комплимент –  

във владеенето на духов инструмент! 

 

ИЗГУБЕНИ В ПОЕЗИЯТА 

 „Я надуй, бабо, кавала!” –  

дядото се провикна,  

но бабата не откликна! 

 

ФИНЕС 

Преди ни хвърляха прах в очите,  

а днес родните политици  

ни хвърлят фини прахови частици! 

 

 



НАПРЕДНИЧАВО МИСЛЕНЕ 

По-добре да имаме стереотипи,  

отколкото монотипи! 

 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 

Блондинки отишли на мач,  

за да видят поне един гол! 

Уви, на разочарование били обречени,  

защото там всички били облечени!... 

 

„ДОБРОТО” НА ДОБРОТО 

Доброто при социализма беше сигурност и строителство. 

     Корнелия Нинова 

 „Доброто” при социализма беше Държавна сигурност и партийно строителство. 

     Веселин Босаков 

 

ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ 

На апетитни дами след връзки мимолетни  

той плаща с пачки! Балетни!… 

 

СХОДСТВО НА ХАРАКТЕРИТЕ 

Локомотив Весо най се кефи,  

когато влиза в гара Яна! 

Яна Весо поема  

и прозата превръща се в поема!... 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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