
BOSAKOV NON SEMPER BOSAKOV 

(БОСАКОВ НЕ ВИНАГИ Е БОСАКОВ,                                                 

т.е. И МЪДРЕЦЪТ МОЖЕ ДА СГРЕШИ) 

 

 

СЕМИОТИКА 

Ако на остров Бали  

мигаш на парцали,  

това е стопроцентов знак,  

че си истински бедняк! 

 

ДЖЕНТЪЛМЕН 

Когато жена го задърпа към леглото  

той се дърпа като магаре на мост,  

за да загатне надареността си  

по начин изискан, а не прост! 

 

СНИЗХОДИТЕЛНОСТ 

Гад, гад,  

но богат! 

 

ДЕПУТАТСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ 

Ако трябва да влизам в устата на хората  

– това го няма в парламентарните стенограми –  

предпочитам тези хора да са дами! 

 



ЯКО КЛАТЕНЕ 

Интереса клати феса! 

Клати и Деса! 

Ако интереса е в банката,  

клати и ушанката! 

Интереса – според другарите от колоната пета –  

клати и каскета! 

За да не се прецака,  

клати и калпака,  

а отдавна е прието  

да клати цилиндъра и бомбето!... 

 

НЕВЪЗМОЖНОСТ 

Както клошарят  

не може да си проверява авоарите,  

така и богаташът  

не може да си наляга парцалите! 

 

ОСИНОВЯВАНЕ И ОДЪЩЕРЯВАНЕ 

Искам да увелича семейния тим: 

Осинових дъщеря,  

а сега ще одъщеря и син! 

 

ЕНТУСИАЗЪМ 

Признавам си без заобикалки,  

че храня ГОЛЕМИ надежди  

с доходи МАЛКИ! 



ПЛАВЕН ПРЕХОД 

Лека-полека стана тежко! –  

утешаваше андрешковците Андрешко. 

 

АЗ И ЕРП-тата 

Често получавам просветление  

и така съм независим  

от електрическото осветление! 

 

НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР 

Дами, предлагам мъжка гордост на дребно! 

Ако сте вещи в игрите,  

можете да я уедрите!... 

 

ЗВЕЗДЕН ЛЮБОВНИК 

Той е проникнал в асцедента  

на астралното тяло на Виктория! 

И то не къде е,  

а в нейния дом, втория!... 

 

ЕВРООПТИМИЗЪМ 

Обиграла се е дибидюс: 

Гледа на карти  

на страни от Европейския съюз! 

 

ВРЕМЕТО КАТО ФАКТОР 

Нижат му се годинките,  



нанизват му се и блондинките! 

Изнизват му се блондинките,  

но продължават да му се нижат годинките!... 

 

ВДИГАНЕ 

Види ли красива дама,  

веднага го вдига! 

Вдига го високо и стръвно  

пустото му кръвно!... 

 

МЕНЮ НА ДЕНЯ 

Супа „VX”. 

Кюфтета „Зарин”. 

Кремкарамел „Новичок”. 

Подобно меню  

би ужасило дори и Хичкок! 

 

ТЕНДЖЕРА ПОД НАЛЯГАНЕ 

Ако тенджера с тиган си ляга  

и тиганът по цели нощи я наляга,  

тя в тенджера под налягане ще се превърне  

и едва ли към битността си  

на проста тенджера ще се върне! 

 

РУСА МОТИВАЦИЯ 

Тръгнала е дибидюс гола  

на футболен мач с мъже бол,  



за да види поне един гол! 

 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОРЦИОНА 

Готов е Отечеството си да хвърли за продажба  

срещу голяма и редовна дажба! 

 

ЗАСЕГА 

Родната ни действителност ентусиастите обори,  

че са в състояние да изринат авгиевите ни обори! 

 

КОНТСТАНТНОСТ НА ПРОМЕНИТЕ 

Той навремето с лудо-младо се събра! 

Младото постепенно остаря! 

Сега с лудо-старо живее,  

без да знае накъде  

лудостта ще го отвее!... 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО 

Палачът на жертвата прави внушение  

тя сама да иска приношение! 

 

ВРАГ 

Той е попадал в Лубянка,  

по обвинение, че СТОИ на седянка! 

 

СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО 

Сподели ми дама – IT help Desk оператор –  



че на фитнес ходи с вибратор! 

 

ГЛАДЕН ХРАНИТЕЛ 

Храня Надежда,  

храня Лиляна,  

храня Биляна,  

подхранвам ставния си хрущял  

и не помня кога последно съм ял! 

 

МУЗИКАЛЕН ИНВАЛИД 

Немузикалността ми се превръща в драма: 

Искат ли ми тон за песен,  

давам  максимум пет килограма! 

 

ПРИМЕР ЗА ГРАЖДАНСКА СЪПРОТИВА 

Ако всички луднем,  

това ще е ефективно противодействие  

на опитите на политиците  

да ни подлудяват със своето бездействие! 

 

ЧЕРВЕНО РОДЕО 

Разгоненият комунист  

яхва жените, мъжете,  

бика и конете,  

православието, родолюбието, конюнктурата  

– а за да не се изложи –  

и себе си дори, ако се наложи! 



САМОЧУВСТВИЕ 

Той е наркобос надут,  

защото вечен не е бос! 

От известно време е обут!... 

 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕСНОГРЪДИЕТО 

Той е широко скроен! 

Веднъж се мисли за Шопен,  

а друг път – за Диоген!... 

 

НЕЩО ЛИЧНО 

Навремето, за да вдигна самолета ми помагаше Деси! 

После – най-различни стюардеси! 

Днес гравитацията ме е приземила  

и да вдигна самолета нямам сила!... 

 

ВЪЗХИЩЕНИЕ 

Преди да каже „б” каза „я”! 

Найс, а?! 

 

ПРИВЛИЧАНЕ 

Краварова на Биков налетя  

и стана каквато стана тя! 

 

ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО 

Бодибилдинг за незнаещи издига неговото реноме – 

по цял ден активно той вдига рамене! 



ЗАПАЛЕН ОРАТОР 

Обилно лее думи голи  

и не престава да глаголи! 

 

ЗА ЗДРАВЕТО НА НАУКАТА 

Работата ми в БАН ме доведе до констатация,  

че хабилитираният състав на неедин институт  

се нуждае от рехабилитация! 

 

ПАЗАРНО ОБЩЕСТВО 

Сложили сме цена на всичко,  

но си оставаме в нищетата,  

защото не ни пука  

за стойността на нещата! 

 

БАЛАНСИРАНА ПРАГМАТИЧНОСТ 

Тя за себе си извлича ползи  

като застава в най-различни пози! 

Така задоволява нагона  

на този, този и този! 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ В РЕЖИМ НА УТОЧНЕНИЕ 

Дами, извадя ли го  

ще ме заобичате! 

Става въпрос за късмета,  

ако решите все пак да надничате!... 

 



ОБЪРКАНОСТ 

Ако съм от Грозни, но съм красив!  

Това актив ли е, или пасив?! 

 

ВЪПРОС НА ЛЮБОВНА ИГРА 

Тя повдигна въпроса,  

а той твърдо навсякъде го постави,  

взривявайки така пуританските нрави! 

 

ЗА ВОДЕЩИЯ И ВАДЕЩИЯ 

Водещ, който изводи си вади,  

в любовната игра ще води,  

дори и при липсата на дамско боди! 

 

МИСЛОВЕН НАПЪН 

Той има голям кусур! 

Сега мисли как „су”-то да отстрани  

и кусура в предимство да промени!... 

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 

Истината е толкова крехка и уязвима, 

че около нея винаги гъмжи  

от охрана от лъжи! 

 

СТАХАНОВЩИНА 

Как да е успешно,  

когато всичко ни е спешно! 



ДАМСКИ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Тя сърцето му разби професионално 

и в безсърдечност обвини го персонално! 

 

ВТЕЧНЕНА МОДЕРНОСТ 

Трезвеник с вид на алкохолик,  

все по-често ни натрапва своя лик! 

 

НАСИЛИЕ С ЛЕТАЛЕН КРАЙ 

Шегата от шегобиец беше бита,  

а от шегоубиец – убита! 

 

БОЯТ НАСТАНА, ТУПКАТ СЪРЦА НИ 

Бие го жената,  

бият го децата,  

а отскоро – бие го парата! 

Поука: На националната лотария  

не затваряйте вратата! 

 

ВСЯКА РАЗЛИКА С  КЪНЕВ Е СЛУЧАЙНА 

Той не е от тия  

дето предизвикват бъркотия! 

Името му е Радан  

и е спец по дармадан!... 

 

ЛОГИКА 

Ако НАТО е около Русия,  



значи Русия е в НАТО! 

Такава беше логиката  

не само на Тато!... 

 

УСКОРЯВАНЕ 

В любовната игра с много хъс  

той препуска, а не се движи в тръс,  

за да не забележи партньорката,  

че му е къс! 

 

ДАННИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 

У нас всеки трети да е първи се напъва,  

но всеки втори обикновено го препъва! 

 

РАЗВИТИЕ 

Простотията си попълни  

като хранеше ПРАЗНИ надежди  

с глупости ПЪЛНИ! 

 

ПРЕЦИЗИРАНЕ 

Той не иска да влиза на вълка в устата! 

За да са ясни нещата, 

той иска да влиза  

на съседката Вълка в устата! 

 

БЕЗ ВИНА ВИНОВЕН 

Пред жена си мига като мишка в трици,  



ако е сънувал сочни цици! 

 

ИНАТ 

Не можеш го мръдна,  

ако е на висок пост,  

защото държи се  

като магаре на мост! 

 

ЩЕДРОСТ 

Парцаливият с удоволствие  

ще  даде парцалки  

– по причина разбираема –  

на руса кукла,  

пък било то и надуваема! 

 

КОНФИДЕНЦИАЛНО 

Ще ви кажа под секрет,  

че хремавият нос  

е пълен със секрет! 

 

ИЛИ-ИЛИ 

Ако една жена  

непрекъснато се надява на нещо,  

или не губи надежда,  

или на друга мисъл  

поведението й ме навежда! 

 



HAND MADE 

Футболист, бивш баскетболист,  

прехраната си заработва  

като ръчно голове изработва! 

 

 МРАК И  БРАК 

Едни гледат мрачно,  

други гледат брачно,  

като че ли друг им е виновен  

за провала им редовен! 

 

„О” ДО „О” = „ОО” 

Той нулевата толерантност към корупцията удвои  

и така с предимство за тоалетната се сдоби! 

Се ла ви!!! 

 

РЕЦЕПТА ЗА ЩАСТИЕ 

Ако искаш да построиш щастието си  

върху чуждо нещастие,  

не се жени,  

а на приятелите си пак и пак  

ставай баджанак! 

 

ОБЪРКАНОСТ 

Умът ми е в излишък,  

но парите не ми стигат! 

Или май беше обратното?! 



С тази обърканост  

все нещо е загатнато… 

 

МЕМЕНТО 

Пийте „Билоба” и то „Гинко”,  

за да не забравяте безчинствата  

на ловеца на мигранти Динко! 

 

КАЛИБРИРАНЕ 

Всяка риба тон  

с хиляда килограма цаца е във тон! 

 

СЕРИОЗЕН КОНФЛИКТ 

Финансовото ми дередже на една мисъл ме навежда –  

ако храня семейство, как ще храня надежда! 

 

КАУЗАЛНОСТ 

Дибидюс облечена  

е на разсъбличане обречена! 

 

ДЕЙСТВАЙ НА ЕДРО, А НЕ НА ДРЕБНО 

Да се хвалиш пред жена с ерекция на дребно  

не е полезно, а вредно! 

 

ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ 

Баскетболистът работи ръчно,  

футболистът труди се крачно,  



а жриците на любовта печелят разкрачно! 

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 

Внезапно озари ме хрумка: 

Да задължим мръсниците  

да гледат сапунка! 

 

ОРИСИЯТА НА ЖЕНКАРЯ 

Най-приятните неща  

все по-често правят го баща! 

 

ЛИПСА НА СМЕЛОСТ 

Животът за гърлото го стиска,  

защото на него не му стиска  

от живота да си поиска  

той да не го задушава,  

а с пълни шепи да му дава! 

 

ГЛОКАЛНО 

Чакам глобалното затопляне  

– с нетърпение всеки ден –  

белким разчупи ледовете  

между жена ми и мен! 

 

СТРАТЕГИЯТА НА ЕДИН ЖЕНКАР 

Навремето не пропусках нито една фуста в града! 

Но днес модата е вече различна  



и промених стратегията си лична: 

Скъсах с времената юнашки  

и днес не пропускам дамските прашки! 

 

НЕУСПЕХ ПО ВЕЛИКДЕН 

Върви ми, но тук ще направя вметка,  

че козунакът ми не е бухнал  

като банковата ми сметка! 

 

СТРАШНИЧКО Е 

Много жени няма нужда да се гримират,  

за да плашат мъжете! 

Но я им го кажете!!! 

 

НАКРАТКО 

В творчески застой  е, 

като върховенството на закона в България,  

но това е дълга тема. 

Накратко – никакъв го нема! 

 

ЗАГУБА НА КАЧЕСТВО 

Отворен ум да мисли не спира,  

но като дълго отворена бира  

и той се дегазира! 

 

НАДЕЖДАТА ИЗЧЕЗВА С ХОРАТА 

Людоеъдът е най-обезнадежден,  



когато е обезлюден! 

 

ИЗНУДВАНЕ 

Всеки заспал политик  

може да бъде изнуден  

да се представя за буден! 

 

БЛЯН 

Много мъже хранят надежда,  

че обръща ли им гръб жена  

може да е с цел да се навежда! 

 

ЛЮБОПИТСТВО 

От какъв пол  

е Европол? 

 

АЛИЛУЯ 

Мирослав Иванов: Лена, жена, в която се таи сила на хиляда слънца! 

Веселин Босаков: Хора, вадете си поуки – 

                              ако науката е слънце, 

                              Лена владее хиляда науки! 

 

ПОСТЪПАТЕЛНО УМЕНИЕ 

Без съмнение  

тя притежава постъпателно умение –  

стъпка по стъпка  

мъжа си стъпка! 



ТИТАНИЧЕН УМ 

Невежеството си за да не издаде,  

той си отговаря на въпроси,  

които още не знае как да си зададе! 

 

ПРАЗНЕНСТВО 

При закрити врата  

и затворен прозорци  

се състоя тържествен парад  

на задкулисната смрад! 

 

ТРАДИЦИЯТА ИЗГРАЖДА ИДЕНТИЧНОСТ 

Пред бюста на Емили Ратайковски  

неедин хамалин   

предпочита да носи бюста на Сталин! 

 

МИТОЛОГИЯ И МОДЕРНОСТ 

Трансграничната престъпност  

е застигана от Евроджъст,  

но не под формата на златен дъжд! 

 

РАЗСЛЕДВАЩ ЖУРНАЛИСТ 

Да търси под вола теле не спира  

и много често го намира! 

 

КОТАРАЦИ 

Статистическите данни сочат,  



че депутатските котки  

и покритото мляко го лочат! 

 

ПРОМИВАНЕ НА МОЗЪКА 

Съзнанието на много хора  

– проблесна ми искраца –  

е устойчив продукт  

на „правилната” медийна матрица! 

 

ДОНОС... 

Той се изказва много точно,  

даже – многоточно! 

 

УУУ...РАА... 

Картите добре си изигра –  

в зависимост от конюнктурата  

крещеше или „УУУ!”, или „УРА!” 

 

ПИСМЕНО И УСТНО 

Тя заяви писмено,  

че в любовната игра  

мотивацията й ще бъде обмислена изкусно  

и представена устно! 

 

МЕЖДУ ЕЛЕКТОРАЛНИ ЕДИНИЦИ 

– Абе, тия политици какво ги скара? 

– Не могат да се разберат  



      кой да ни продава въздух на скара! 

 

МИЛОВИДЕН МЪЖ 

Жените казват за него,  

че много е мил! 

И това е вярно,  

защото в различни ресторанти  

мияч на чинии е бил!... 

 

НАДЕЖДА 

Живея в „Надежда”,  

но не губя надежда  

някой ден да се преместя в „Младост”  

без жена ми Надежда! 

Извод: Всичко се свежда  

до раздяла с някоя НАДЕЖДА!... 

 

ЖИВОТЪТ Е ВКУСЕН 

Едни книги пишат с резюмета,  

а други мислят само за кюфтета! 

 

ЗА СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

Учени от БАН изчислиха  

къде ще му излезе края! 

Краткият отговор е: Накрая!... 

 

 



СВЕТОВЕ 

Тия от подземния свят  

пращат тия от земния свят  

на оня свят! 

Абе, направо да ти се завие свят!... 

 

ТЕ И ХЕРАКЛИТ 

Покрива ми тече,  

жената ми изменя,  

успокояват ме те: 

Това мисълта на Хераклит не отменя,  

защото всичко тече,   

всичко (се) изменя! 

 

КЕФ 

В политическата пустиня  

неедин депутат се чувства  

като прасе във тиня! 

 

„ПП” И МЕЧО ПУХ 

Мечо Пух: Колкото повече, толкова повече! 

„Продължаваме промяната”: Колкото повече непукизъм,  

                                                  толкова повече непотизъм! 

 

ДИСКОМФОРТ 

За да изпаднете в познавателен дисонанс,  

ще ви кажа, че трансформацията  



е формация, изпаднала в транс! 

 

ОТ ТРИБУНАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

Дрънка, мрънка –  

дрънкало та дрънка! 

 

ЧОВЕК Е ТОЛКОВА ГОЛЯМ, КОЛКОТО ГОЛЕМИ СА МЕЧТИТЕ МУ 

Тунингована дама мечтае за богаташ,  

с когото да се гуши  

с едничка цел да се нагуши! 

 

ЖИТЕЙСКА МЪДРОСТ 

Цуни-гуни,  

дай парите  

и ... бегуни! 

 

ЗНАНИЕ, ПОЛУЧЕНО В ЖИВОТА 

Чуе ли обикновеният българин за „добри сили”  

от опит знае,  

че някой се готви да го изнасили! 

 

„ПОСТИЖЕНИЯ” НА „ДОБРИТЕ СИЛИ” 

Подхода им радикален  

увеличи дълга  

и намали резерва ни фискален! 

 

 



„ВКУСНО” 2023 

Ако сте гладни и/или храните някаква надежда,  

не правете икономии, 

а овкусете празната тенджера с лют студ,  

горчиви сълзи и кисели физиономии! 

Осолете със солени цени, колкото поеме  

и превърнете деня си от проза в поема! 

 

НАДЕЖДА В МИНАЛОТО ОСТАВЕТЕ 

Правната култура на Йорданова  

на мисъл ме навежда  

да престанем да храним НАДЕЖДА! 

 

ПРИСОСОБЯВАНЕ 

Избягва драми лични  

с ценностите си калейдоскопични! 

 

МЪКА 

Непрекъснато гледа да не се прецака,  

но времето тече, не чака,  

затова неговото бреме  

е, че да си гледа кефа  

не му остава време! 

 

СПОРЕД МЕН 

Социиалистически ПЛЕНУМ, според мен,  

е ум, попаднал в плен! 



НЕПОКОЛЕБИМОСТ 

Реших за кой ли път  

да не карам никой път  

кола по роден път,  

за да не напусна земния си път! 

У нас подобна решимост  

все още си е кът!... 

 

ОПИСАНИЕ 

Кучи син,  

но наш кучи син! 

И не е откровен –  

уж син, а пък е червен!... 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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