
ДРАМИ В ЕПГРАМИ 
 

РЕКЛАМАЦИЯ 

Ако не харесваш това, 

което виждаш в огледалото, 

огледалото смени 

и вина за образа 

на производителя вмени! 

 

НОВО РЪКОВОДСТВО – НОВ КЪСМЕТ 

За оздравяване на атмосферата в държавата 

са осигурени тонове крем „Здраве”! 

така че спокойно и...наздраве! 

 

ИЗВЕСТНОСТ 

Едни стават известни с перото, 

а други влизат в Гинес с теглото! 

 

ПРЪВ СРЕД РАВНИ 

Той слуга е на много господари, 

но така осъществи идеала си стар 

сред слугите да е господар! 

 

(НЕ)ОЧАКВАНА СИТУАЦИЯ 

Той е лесно (не)предвидим, 

но мъчно, много мъчно поносим! 



ЕФИМЕРНОСТ 

Той – корифей. 

Тя – просто фея. 

Но всичко се върти около нея! 

 

ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ 

Безсъвестните нямат съвест, която да ги мъчи! 

Но според един древен мислител, 

съвестта на съвестните е техен мъчител! 

 

КРИЗА 

Докъде докараха страната – 

Пепеляшка да търси пепел, 

с която да си посипе главата! 

 

ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ 

Прогнозата е катаджийска и е профи – 

до събота остават само двеста катастрофи! 

 

ПОХАБЯВАНЕ 

От майка си тя красота е взела, 

за да заприлича на газела! 

Но във времето на много мъже е дала 

и днес е гаЗЕЛА-ДАЛА!... 

 

ДАРБА 

Той изследовател е кух – 



винаги минава между вълните 

и от Океана на науката измъква се сух! 

 

ДЕЛОВИТОСТ 

Влезе му в положението, 

взе каквото можа 

и излезе веднага! 

 

ВХОД СВОБОДЕН, ИЗХОД НЯМА 

Влезе му муха в главата 

да влезе на хората в устата! 

От такова влизане 

няма излизане!... 

 

ДВИЖЕНИЕ „ПЪТ НА МЛАДИТЕ” 

В своята област той беше пионер! 

Чавдарчетата го прецакаха 

и сега е пенсионер! 

 

ГНЯВ 

Тоя съвсем се забрави! 

Със своя пита помен прави!... 

 

ДЪРВЕН ФИЛОСОФ 

Книгата му е дървена, 

защото, според мнозина, 

погълнала е много дървесина! 



НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

Тя – муза, той – муз! 

Всеки в свой профсъюз!... 

 

ВИК БЕЗ ДЕЦИБЕЛИ 

След много разочарования 

идва ред и на мълчания! 

Но все още не е безопасно 

да мълчиш гръмогласно!.. 

 

РАЗЧУПВАНЕ НА РАМКИТЕ 

Афоризми? 

Абе, стига с тия „изми”! 

 

ПОКАНА 

Мъже, ако търсите коварство, 

заповядайте във Женско царство! 

 

ИМПЕРАТИВНО ИЗИСКВАНЕ 

Изисква интелектуалната позиция 

на властимащите да си в опозиция! 

 

УКАЗАНИЕ 

Ако постоянно си ОН ЛАЙН, 

следвай моя съвет: 

Вземи „Лопедиум” 

и излез от интернет! 



ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ 

– Защо руснаците идват в България? – попитах децата. 

– За да хапнат руска салата! 

 

ПО ДЕФИНИЦИЯ 

В Лондонското Сити няма гладни! 

Всичките са сити! 

Някой би добавил – И бандити!... 

 

ЧЕРНО НА БЯЛО 

На расизма това е последния писък – 

опонентите си да вкарваш в ЧЕРЕН списък! 

 

НАУЧНА АТМОСФЕРА 

Като учен е сред първите, 

но минусите му са следните: 

Като доносник и слагач е сред последните! 

А това създава проблеми на духовно бедните!... 

 

МАНИ, МАНИ 

На всичко махаха с ръка, 

но с изненада ахнаха, 

когато ги махнаха! 

 

МЕГА ЯКО, ГИГА ТЪПО 

Ако искаш да си неизвестен сред днешните дами, 

не спирай да пишеш епиграми! 



ЛИПСА НА ОПОРНИ ТОЧКИ 

Никоя жена не може да му се опре! 

Ще попитате „Защо?”. 

Защото просто няма на какво!... 

 

ПОЛОЖИТЕЛНО РАЗВИТИЕ 

Пей, сърце, пей! 

Станах единствен експонат 

в собствения си музей!... 

 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА НЕВЪЗМОЖНОСТ 

Как да стане учен ВИДЕН, 

сред колеги от интриги отгледани 

и в пъпа си загледани! 

 

ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ 

Той гледа проблемите да не вижда, 

защото проблемните ситуации 

дълбоко ненавижда! 

 

КЛАСОВО ДЕЛЕНИЕ 

Не е достатъчно да си учен от класа! 

Има учени с нагласа 

да са в трета класа! 

Изводът е ясен: 

Ако си учен от класа, 

стреми се да си първокласен!... 



ТРУДЕН ИЗБОР 

Да бъдеш автор елитарен 

или само популярен! 

 

ДОБРЯК 

Той натура е блага! 

Ако се налага, 

приема всякаква облага!... 

 

ДА Е ПРИВЛЕКАТЕЛЕН, ЗАНИМАТЕЛЕН, НО И ЛЮБОЗНАТЕЛЕН 

Дама търси мъж любознателен, 

който носа си да пъха навсякъде 

и с това да й доставя удоволствие. 

Донякъде!... 

 

СВИДЕТЕЛСТВО 

Една графиня е графоман, 

ако за манията си по графове 

написала е неедин роман! 

 

ЕДИН НИ ТРЯБВА 

Днес от гении – аман! 

И нито един Томас Ман!... 

 

ЗНАНИЕТО Е ДИСКОМФОРТ 

Ако всичко ни е ясно, 

ще се озовем натясно! 



МОЛБА 

Ако морално паднали 

в епиграмите ми са попаднали, 

моля веднага да напуснат, 

преди неморално те да се изпуснат! 

 

ТЪРСИ СЕ 

Има хора, които никъде ги няма! 

Дори и в моя епиграма!... 

 

ЕЗИКЪТ НА ЦВЕТЯТА 

След целувки с Карамфила, Здравка, Роза 

почувствах аз езика на цветята 

и с поезия замених досегашната си проза! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Боксьорът винаги е прав! 

Това може да се констатира, 

но само преди някой да го нокаутира!... 

 

БЕЗСЪРДЕЧЕН УДАР 

Ако безсърдечен те удари, 

макар и в конфликт да си въвлечен, 

радвай се, че не е ударът сърдечен! 

 

ПАДАЩИ КАМЪНИ 

Камък му падна от сърцето, 



след като греховете си изкупи! 

Но камъкът падна върху крака му 

и на две места го счупи!... 

 

ИНФОРМИРАНО ДЕЙСТВИЕ 

Преди да жегнеш някого в сърцето 

– това урок е вечен – 

провери да не е безсърдечен! 

 

ДОБРОДУШИЕ 

Той е с меко сърце – 

разнежва се дори когато безсърдечен 

го прегърне „от сърце”! 

 

ХАБИТАТ 

DM – Тук съм човек, тук пазарувам! 

НС – За тук съм избран, тук мързелувам!... 

 

ЕМОЦИИ 

Крещи един: Демокрацията у нас е под въпрос! 

Репликира го друг: Я па тоз! 

Нещо, което не съществува 

няма как да е под въпрос!... 

 

НЯМА УГОДИЯ 

В науката е бос, 

но дето се вика, 



пак го стяга чепика! 

 

ИМУНОСТИМУЛАТОР 

Ако за нещо продължава да ти дреме, 

значи е крайно време 

да започнеш да люпиш семе! 

 

В КРАК С ВРЕМЕТО 

Ако те стяга чепика, 

ако те стяга шапката, 

ако те стяга яката около врата, 

значи си стегнат човек, 

пасващ на двайсет и първия век! 

 

СОФИЙСКИ ТРЕПЕТИ 

Според служители на академичен институт 

с философски и социологически статут 

да работиш на „Сердика” 4 е едно, 

а съвсем друго – на „Дондуков” 1! 

 

НАДГРАЖДАНЕ 

Той е не само умен, 

но и скудоумен! 

 

ЗДРАВОСЛОВНО РАЗБОЛЯВАНЕ 

Дума не обелва електората, 

защото са му втълпили, 



че витамините са в кората! 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Направиха от дума на дума 

пиар по време на чума! 

 

ДЕБЕЛА РАЗЛИКА 

Според мнението на утвърдени експерти, 

а не на познавачи начинаещи, 

има разлика между умни хора 

и хора многознаещи! 

 

КАПАН 

Да прекара с нея цяла нощ 

му предложи фолкпевица популярна 

без да уточнява, че нощта ще е полярна! 

 

СЕГА Е МОМЕНТА 

(ЮЛИ 2020) 

Всеки мъж, който мечтае да е французойка, 

сега е момента на площада да протестира 

с искане за неустойка! 

 

СТРЕС ОТ КОРОНАВИРУСА 

Физическата дистанция от два метра 

и носенето на маски 

затруднява мъжко-дамските ласки 



и със сигурност създава комплекс 

у любителите на груповия секс! 

 

БОГАТ УРОЖАЙ 

Българинът бере страх, 

неуморно бере грижа 

и се радва на рекорден добив, 

без да съзнава, 

че с това го взимат на подбив! 

 

ОБЩУВАНЕ 

Хенри Сенкевич: Кво вадис? 

Пешо от Перник: Винкел! 

Веселин Босаков: Подобно общуване 

вещае на духовността боледуване! 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

Според сведенията на внедрен агент 

в царството на четвъртинтелигентите 

и полуинтелигента е интелигент! 

 

ПОХВАТ НА РОДНА ПОЧВА 

Създадоха му образ безобразен, 

за да бъде от хората мразен! 

Този механизъм на манипулация 

се котира в нашата нация!... 

 



МАЙСТОР НА СКАЛЪПВАНЕТО 

Ако го оставиш да импровизира, 

той и безхарактерен ще охарактеризира! 

 

ХОРИЗОНТ 2020 

Ново 20! 

Ковид-19... 

 

КАЛПАВОСТ 

В некадърността си той е с традиции здрави – 

и сянка на слънце не може да направи! 

 

НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ 

Редовно си прави слънчеви бани, 

но не къде да е, а в БАНИ
1
! 

 

ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ДЕМЕНЦИЯ 

Ако имате проблеми 

с паметта и концентрацията, 

ще е добре за нацията 

да напуснете БАН 

и да започнете да взимате Тебокан! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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