
ШАРЖОВЕ СЛОВЕСНИ  

ЗА СЪБИТИЯ (НЕ)ИЗВЕСТНИ 

 

ПОДПРАВКИ 

Пицата подправям си с босилек,  

но речта си – само с Ран Босилек! 

 

ПРЕВЕНЦИЯ 

Науката е слънце,  

но това за управляващите не е проблем,  

защото те ползват слънцезащитен крем! 

 

НЕСЪГЛАСИЕ 

Несъгласните не са съгласни  

съгласните да станат гласни! 

 

ПРИЗОВАВАНЕ 

Ако в живота си печен, или врял и кипял,  

заповядай, добре си дошъл  

в менюто на всеки канибал! 

 

ПОКОЛЕНЧЕСКА 

Това го казват често младите, а не старите хора: 

По-добре е да си уморен от почивка,  

отколкото – починал от умора! 



В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ПЕРНАТИТЕ 

Гащат петел търси да сгащи  

кокошка без гащи! 

 

ПО СИГНАЛ НА БДИТЕЛНИ СЪСЕДИ 

В колата на Данчо Галантното  

– Мерцедес-Бенц комби –  

бяха открити три бомби! 

От полицията не уточняват дали  

бомбите сексбомби са били! 

 

МРАЗИТЕЛИ 

Ботевите думи „Силно да любят и мразят”  

днес от силно любещите да мразят се газят! 

 

БАБА И ВНУЧЕ 

Тя навремето си падаше по туист,  

а днес дъщерята на дъшеря й  

е луда по татуист! 

 

УПРАВЛЕНСКО РАЗГОЛВАНЕ 

Горнището  

е тръгнало по нанадолнището! 

 

ДЕКАРТ НЕ Е ПРАВ 

Мисля, следователно (няма дълго да) съществувам! 

Защото мисля публично властта да псувам!... 



ВИЗУАЛИЗИРАНЕ 

Оставяйки подробностите настрана,  

пингвинът е нелетяща птица  

със своя светла и тъмна страна! 

 

РАВНОСМЕТКА 

Понякога позеленявах от яд,  

често почервенявах от срам,  

зимата посинявах от студ,  

а неотдавна видях, че от грижи съм побелял! 

Затова съм сигурен,  

че след като камбаната ритна,  

ще ме обявят за личност колоритна!... 

 

КРИВА СМЕТКА 

При моите възходи и падения,  

а и неравности в живота  

– тук е нужна вметка –  

няма как да си направя РАВНОсметка! 

 

ЦИЦОМАН 

Щом тръгне накъдето му видят очите  

винаги се озовава в пазвата на жените! 

 

ПРИЗИВ ОТ МОКРИЯ БЮФЕТ 

Мокра и секси  

търси мъж със сухо! 



Призивът е гласовит,  

а не отправен глухо 

с цел да не се остане на сухо... 

 

УЛИЧНА ДЕМОКРАЦИЯ 

„Демократичен” призив: 

Управляващите са позор! 

Оставка и затвор! 

Още „по-демократичен” призив: 

Управляващите са змия, а не орел! 

Оставка и разстрел! 

 

ПАРАЛЕЛ 

Одрал кожата на баща си,  

метнал се на майка си! 

Тук фройдистите за Едипов комплекс ще говорят,  

но пепел им на езика,  

защото става дума 

само за лика-прилика! 

 

МАРКСИСТ-ЛЕНИНСКА 

Заменя се бюста на Катя  

– обявата е на вехт ергенин –  

за бюста на Ленин! 

За по-голям фарс,  

аз ще добавя – и за бюста на Маркс!... 

 



МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ КЪМ БУДНИТЕ ГРАЖДАНИ 

Будни бъдете,  

но от инсомния се пазете! 

 

ЛЮДОЕДСКА 

След като ги храносмели,  

призова ги да са смели! 

 

РОДНО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Българска мъжка гордост  

– с екстри през деня и нощта –  

за френски дамски уста! 

 

БЕЗЗАКОНИЕ 

Един чупи рекорди,  

друг бие тревога,  

трети рита камбаната,  

четвърти удря джакпота,  

пети убива си времето,  

шести смила кафето,  

а мнозинството се вайка! 

Извод: Жална ни майка!... 

 

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 

Бог е сценарист и режисьор на живота ми,  

но в главната роля съм аз,  

което значи – без да абсолютизирам –  



че мога да импровизирам! 

 

ОГОРЧЕНИЕ 

Дамите отидоха на футболен мач,  

за да видят поне един красив гол! 

Но бяха на разочарование обречени,  

защото там всички бяха облечени!... 

 

РАБОТОДАТЕЛ 

Той жена си облече в любов,  

но шифъра за събличане не даде  

и така работа на любовника й създаде! 

 

ГОРДОСТТА НА ХЕЙТЪРИТЕ 

Скейтът вече е олимпийски спорт! 

Много е назад скейта,  

защото световен спорт отдавна е хейта! 

 

НАПЪНАЛА СЕ ПЛАНИНАТА И РОДИЛА МИШКА 

След устрем огромен – труд многотомен! 

Труд многотомен,  

но откъм идеи – повече от скромен!... 

 

БАЛЕТНА СТЪПКА 

С балетната си стъпка  

тя караше мъжете да изпитват тръпка! 

С балетната си стъпка  



тя стъпка по стъпка  

всичко по пътя си стъпка!.. 

 

ПРОГРЕСИРАЩО ВРЪЩАНЕ НАЗАД 

По камъните в пазвите на българите  

– мнението е на един пройдоха –  

виждам, че живеем в каменна епоха! 

 

СТИМУЛ 

Вече за кой ли път  

в ремонт е житейския ми път! 

Затова кривнах от пътя  

и водата на управляващите  

с епиграми мътя!... 

 

БЕЗДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО 

Един се метнал на майка си,  

друг – на баща си кожата одрал,  

а обществото не реагира  

и да заравя глава в пясъка не спира!  

 

СТАТИСТИКА 

Съдейки по мъжки откровения се оказва,  

че по празниците не само София се изпразва! 

 

СЪВЕТ НА РАДИО ЕРЕВАН 

Трябва да си твърдоглав и упорит като шоп,  



ако си решил от арменец да се оплакваш  

на арменския поп! 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

От трън, та на влог! 

Възклицание на блогър,  

засенчен от влогър. 

 

ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР 

Сутрин: Ерекция след кешова инжекция! 

Вечер: Ракиена фиеста  

на келеши, опорочаващи протеста! 

 

ЗВУКОВА КАРТИНА, РИСУВАНА ОТ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ 

Всяко подпръцкване през мегафон  

ароматизира включения вибрафон,  

който осъществява вибрато-ефект,  

характерен за политклозет! 

 

ИЗИСКАНОСТ 

Че е бияч галантен  

по обноските му личи –  

възпитано и нежно  

запека ви ще облекчи! 

 

ЛЪЖЛИВИТЕ ОВЧАРЧЕТА 

Ще повтарям без умора пак и пак,  



че по дългите носове се познава  

родния политически скрап! 

 

СЕМЕЙСТВО СВАЛЯЧИ 

Тя сваляше килограми,  

а той – засукани дами! 

 

РЕКЛАМА НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР 

Яйца и червени домати  

за инакомислещи журналисти и депутати! 

 

ЧУПИ-КУПИ 

Той рекорди чупи! 

Сега ще трябва да ги купи!... 

 

ИЗНЕНАДА 

Входът беше свободен,  

но изненадата ми се оказа голяма,  

когато открих, че изход няма! 

 

ИЗХОД-ВХОД 

Не трябва да си ирландец,  

нито добро момче или шофьор на такси! 

Не трябва ди си вълк от Уолстрийт или разярен бик,  

за да разбереш, че след края на комедията  

отлитат невинните години,  

но остава цвета на парите и бандите на Ню Йорк,  



а от другата страна – злокобен остров и мълчание. 

Не трябва и да си Мартин Скорсезе,  

за да възкликнеш след дълги протести: 

И к`во излезе,  

пак ни влезе!... 

 

НАПОМНЯНЕ 

Внимавайте какво избирате да ви е мило,  

за да не страдате,  

ако в немилост изпадате! 

 

ОБИГРАНОСТ 

Политик без гащи  

да се разгащи! 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ 

Тя пръска чар и сексапил,  

а той – ругатни след като е пил! 

 

ПРОГЛАС КЪМ ... 

Голи са без Книги всичките народи! 

Но голи са със книги и на нудисткия плаж! 

Странен камуфлаж, достоен за колаж!... 

 

ПЛАХА НАДЕЖДА 

Надявам се плахо все пак,  

след големия пик на протестите  



да няма голям ак! 

 

ВРЪЗКИ 

Връзката между парите и щастието е временна –  

твърдят психолози. 

Връзката между липсата на пари и нещастието е постоянна –  

контрират ги социолози. 

 

ПРЕДВИДЛИВОСТ 

За да не го хванат по бели гащи,  

той беше подготвен съответно  

като носеше бельо цветно! 

 

КИНЕМАТИКА 

Това е положението! 

Разстройство форте – радостта от движението! 

 

ЦЕЗАР ПЕНЧЕВ ОТ СЕЛО НЕДОКЛАН 

Дойдох! 

Видях! 

Завидях! 

 

ПОДВЕЖДАЩО 

Ако жената винаги е права,  

а мъжът – никога,  

вярно ли е тогава,  

ако мъжът каже,  



че жената винаги е права? 

 

ПРОПРАВЯНЕ НА ПЪТ 

Тя повлече крак,  

крак дълъг, апетитен на изискана дама. 

Мъжете бяха очаровани,  

а жените с физиономии отровени  

съскаха, че не е изискана дама,  

а най-обикновена повлекана! 

 

ТЕЖЕСТ 

Написал е само един том,  

но с идейна тежест  

много повече от тон! 

 

доц. д-р Вселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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