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ИНФО ЗА НАМРЪЩЕНИТЕ 
 

Хуморът е ефект, при който способността или качеството на хора, 

обекти или ситуации поражда чувства на развеселеност и смях у други 

хора. 

Сатирата е литературен похват, който осмива хора или явления, 

разобличава и критикува социални и човешки пороци. Целта често е да се 

провокира промяна. Това се постига с използването на различни средства 

– хипербола, алегория, ирония, сарказъм или насмешка.  

Смехът, според модерната неврофизиология, е свързан с 

активирането на вентромедиалния префронтален кортекс в мозъчната 

кора, което води до отделяне на ендорфини. При силен смях хормонът 

серумен кортизол, който се отделя в стресови ситуации, значително 

намалява. Смехът също увеличава продукцията на антитела в тялото, 

което може да помогне за доброто здраве на артериите и да намали 

възможността за сърдечни удари. Учени са оценили, че сто засмивания се 

равняват на физическото натоварване от 10 минути на гребен тренажор 

или на 15 минути на ергометър (велотренажор). При смеха се упражняват 

диафрагмата, коремните, дихателните, лицевите мускули, както и 

мускулите на краката и гърба. Клинично доказано е, че смехът стяга 

корема.  

По свидетелства на Платон, Сократ казва, че нелепото се 

характеризира с проявите на непознаването на себе си. Франсис 

Хътчисън в своя труд „Мисли за смеха“ (1725) изразява схващането си, 

което после поставя основите на теорията на комичното, а именно, че 

смехът се ражда в отговор на възприятието за нелепост.  Артур 

Шопенхауер пише, че възприеманата нелепост е несъответствието между 

дадено абстрактно понятие и реалния обект, който го въплъщава. Почти 

същото разбиране споделя и Хегел. За Фройд смехът е „икономически 

феномен“, чиято функция е да освободи „психическата енергия“, която 

погрешно е мобилизирана от измамни очаквания. 

 

ОТ ХУМОР, САТИРА И ЗАБАВА,  

ЗНАЙТЕ, ЧЕ НЯМА ИЗБАВА 
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ОТГЛЕДАН В РИТАНКИ 

Той не ръкомаха.  

Той кракомаха. 

И с това е опасен,  

защото рита наляво и надясно,  

ако не е съгласен! 

 

ПРАВО, КУМЕ, ТА В ОЧИ 

У нас нещата, когато си идват на мястото  

– казвам го направо, без да лъкатуша –  

това място обикновено е под кривата крушаа! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

По рамото всяко потупване  

може да прерасне в поотупване! 

 

ХИГИЕННА МЯРКА 

Политици, когато се разгащите  

едно електорално поотупване  

ще е полезно не само за гащите! 

 

СВЕТЛИНА, ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА 

За да светите на Доброто в себе си,  

мислете за Доброто,  

не се надявайте на Злото! 

 

НА ЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

В дебата най-голям вървеж  

имаше „научния” брътвеж! 

 

ЛЕНОСТ 

Как да покорява върхове  

като границата не прекрачва  

и върху по-високо от жена  

мързи го да се качва! 

 

РЕЗЕРВИ 

Държавата си има резерв фискален,  
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а на жена ми резерва е пискален! 

 

АРОМАТЕРАПИЯ 

Когато политик  

в публичното  пространство се натрапи,  

той насища атмосферата  

с аромат на канализация и мръсни чорапи! 

 

АКТИВИЗЪМ НА СЪГЛАСНИЯ 

Ни чул, ни видял,  

но лоялно мнение за нещата дал! 

 

ЗА ДА ВИ ВЪРВИ ПО ВОДА 

Рак, Скорпион и Риби,  

водни зодии с които  

– надявам се да не ви кънти на кухо –  

няма да останете на сухо! 

 

ОТТЕНЪЦИ 

Едни си плюят на ръцете,  

други – на петите,  

а трети се заплюват във сурите! 

 

ПОЛИТИЦИ-ОБИРДЖИИ 

Обраха лаврите,  

обраха каймака,  

напълниха си гушите  

и си обраха крушите! 

 

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА 

Добрата поетеса винаги има цикъл! 

За да парирам просташките  умотворения,  

пояснявам, че има цикъл от стихотворения! 

 

НА ИНАТ 

Топи ми се заплатата. 

Топи ми се надеждата. 

Но килограмите се инатят  
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и въобще не се топят! 

 

ГАБРОВСКА МЪДРОСТ 

Габровецът е убеден  

– и така гостоприемството заобикаля –  

че е по-добре да гони гостите,  

отколкото да гони Михаля! 

 

СПЕЦИФИКА 

Стройна се Калина вие! 

Тъщата дебела вие! 

Това го казвам аз! 

А вие? 

 

НЕФОРМАЛНА АТЕСТАЦИЯ 

Този учен е голяма гад –  

няма мисъл или книга,  

която да е сурогат! 

 

РАЗПУСКАНЕ 

В режим на настроение неделно  

с жена ми изпаднахме в безвремие разделно! 

 

УВАЖЕНИЕ 

Чалгата ако не ме убие,  

към класическата музика  

ще се обръщам аз на „Вие”! 

 

ДЕН ЗА ДЕН 

Той е дълголетник с творчески прищевки  

да създава низ от еднодневки! 

 

ВЕЩИНА 

С опит, придобит във физкултурата  

правеше кълба назад в литературата! 

 

БОГАТ РЕСУРС 

Влагаше цялата си вещина  
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в производство на зловещина! 

 

КАТА ДЕН – СТРОФА 

Всяка негова строфа  

е катастрофа! 

 

ХЕЙТЪР 

Ако можеше, всяка дума блага  

той щеше с данък да облага! 

 

ПРЕДОЗИРАНЕ 

Той е печен! Много печен! 

Толкова печен, че чак спечен!.. 

 

ПРАВОВА ДЪРЖАВА 

У нас всеки има право! 

Тук ще добавя игриво –  

всеки има право да му е криво! 

 

МЕГАЛОМАНИЯ 

И тези, които са на колене  

си имат свойте богове! 

И без да са изправени  

си мислят, че по образ Божий са направени!.. 

 

СТЪРЧАНЕ 

Големият човек не умира! 

Причина:  Него гроб не го побира!... 

 

АЛЪШ-ВЕРИШ 

Той ги ласкае с хвалебствени думи,  

те осигуряват му царски друми! 

 

НАПЪТСТВИЕ 

Ако сгазиш лука,  

с това недей се фука! 
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ПРИОРИТЕТИ 

Не щем да четем! 

Щем да ядем!... 

 

ЕДНО И ДРУГО 

Едно е сам да се зовеш велик,  

а друго – времето да оформя твой лик! 

 

ЦЕНА 

Към всяка разпродажба  

той умело се нагажда! 

И ясни знаци подава,  

че е с цена „Не се продава”! 

 

ЛОВЕЦ 

Гол като пушка  

„отстрева” заможни дами  

и ги ошушква до шушка! 

 

СМЕХЪТ Е САКРАЛЕН 

Той е винаги засмян,  

затова от него намръщените бягат  

като дявол от тамян! 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ДОПИТВАНЕ 

В царството на слепите  

всеки първи е убеден,  

че не му трябва Видовден! 

 

ТРУДОВО ПРАВО 

Ако шефът те прати по дяволите,  

смелостта си не потискай  

и веднага командировъчни му поискай! 

 

ЩЕТА 

Драматург без драма  

е като сватба без булка,  

като „ин” без „ян”... 
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Абе, направо си е зян! 

 

ИЗПИТАНИЕ 

На море във Варна  

жената да е вярна! 

 

РАЗМИНАВАНЕ 

Уж от Добрич, а добричка не е! 

Само лошотия лее!... 

 

„МАЛКО” НЕ МУ ДОСТИГА 

Говори разпалено и шумно,  

остава само да е умно! 

 

РЕЛИГИЯ, ВЯРВАНИЯ, СВЕТОГЛЕД 

По волята Божия  

науката не може я! 

 

ПРИВИЛЕГИЯ 

Той не пише книги! 

Причина: Зает е със интриги!... 

 

ЗЕЛЕНО РАЗМИШЛЕНИЕ 

Някои чакат пролетта, 

за да се хванат за зелено,  

а други определено  

на сериозно се взимат,  

защото през цялата година  

долари си имат! 

 

СТРАХ 

Намръщеният знае,  

че ще пожъне това, което посее. 

Затова намръщеният не смее  

никога да се засмее! 

 

РАЗНЕЖВАНЕ 

Мили родни картинки: 
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Едни имат цели,  

а други – само половинки! 

 

ИЗКУСТВЕНА РЕАЛНОСТ 

След 3D принтирани пържоли  

и безалкохолна бира  

в секс с надуваема жена  

удоволствие той намира! 

А след секса – електронна цигара! 

Какво повече на човек му трябва,  

мама му стара!... 

Напълно излишен е коментара!... 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВО 

Ако не си взел,  

а само си дал, 

значи си голям абдал! 

 

ДОНКИХОТЩИНА 

Казват, че е тъпотия  

да бориш духовната немотия! 

Не на мен, обаче, тия! 

Въпреки че и аз като Киро – на кирия!... 

 

СВЕТЛА ЛИЧНОСТ 

Със своя светъл лик  

той в тунела на живота е светлик! 

 

РОМАНТИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

Александър Дюма-син –  

една приключенска творба  

на Александър Дюма! 

 

БЕЗИЗХОДИЦА 

От хумор, сатира и забава  

знайте, че няма избава! 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 


