
СМЕХЪТ Е ЗАРАЗЕН! 

ЧЕТЕНЕТО НА ЕПИГРАМИТЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКА!!! 

 

МЛАДА, А НЕ СТАРА 

Не искам да съм в полите на Стара планина! 

Искам да съм под полите на млада мома!... 

 

ДОБРАТА НОВИНА 

Ако единият ви крак е в гроба,  

новината, добрата  

е, че никой няма  

да ви се мотае в краката! 

 

БЕЗГРИЖИЕ 

Преди клатех жената,  

днес си клатя краката! 

 

ПРЕЦИЗИРАНЕ 

На съседа не свалям шапка! 

На съседа свалям жена му Капка!... 

 

ГОСТОПРИЕМСТВО 

При мен няма ала-бала! –  

похвалил се канибала. 

Общувам без умора,  

но само с печени хора!... 

 



УСЛОВИЕ ЗА ЩАСТИЕ 

Има ли дъхави сливи  

мъжете са щастливи! 

 

ДА СЕ ЗНАЕ 

Дори когато умолява,  

жената повелява! 

 

ЗНАНИЕТО ТРУПА ПЕЧАЛ 

Той е РАЗстроен,  

защото знае,  

че еднократно бил е строен! 

 

НЕМОТИЯТА – МАЙКА НА МИЗЕРИЯТА 

Сред рибарите има пестеливци едни,  

които събират бели червеи за черни дни! 

 

ПОДАНИЧЕСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ 

И при ония, и при тия  

все е немотия! 

 

ФРИЗЬОРСКА 

Той е коафьор,  

Затова не парафразира,  

а без да вдига пара  

не спира да фризира! 

 



ЗОВ ЗА ЯХВАНЕ 

Протестът на някои млади дами  

до това се свежда –  

богат политик да ги яхне  

таят голяма надежда! 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ 

Огъня гори, луната мига.  

Но на протестиращите  

това не им стига! 

 

ОВЧО ОТКРОВЕНИЕ 

Не пей ми се,  

не смей ми се,  

но много блей ми се! 

 

БГ ПРАВОВА ДЪРЖАВА 

Право в Свободния варненски университет,  

право в Техническия университет,  

право в Бургаския,  

право в Русенския,  

право в Благоевградския,  

право в Пловдивския,  

право в Търновския,  

право в Нов българския ... 

Толкова много право,  

че чак – казано бодливо –  



да ти стане криво! 

 

БОРЧЕСКА 

Не БОКОхулствай! –  

съвет на израсла  

на „борческа” ясла. 

 

ПРАВЕДНО ПИТАНЕ 

Красотата на живота е в малките неща! 

Малка заплата (пенсия),  

малка гордост (мъжка),  

малко жилище,  

малка доза големи неприятности,  

малка надежда. 

Абе, не е ли грехота  

да се живее в толкова красота!... 

 

ПАТРОНАЖ 

Под патронажа на президента се осигуряват патрони  

– с цел превъзпитание –  

за Велико народно въстание! 

 

СТИМУЛ-РЕАКЦИЯ 

Почне ли за цените на газа  

да говори газовик  

от устата ми – без да съм циник – 

винаги излиза нецензурен вик! 



„ИЗОЛИРАН” СЛУЧАЙ В „ИЗОЛИРАН” НАУЧЕН ИНСТИТУТ 

В дебата всяка негова мисъл е сприхава  

и към дискутирания проблем се отнася  

като отнесена от вихъра! 

 

РАЗДВОЕНИЕ 

Дефиле ни Гучи или филе „Елена” –  

за всеки пенсионер сериозна дилема! 

 

ПРИОРИТЕТ 

„Цице в цице!” –  

мислеше си цицоманът,  

гледайки „Лице в лице”! 

 

БГ СТРАДАНИЕ 

Сблъсъкът между източна тирания и западна демокрация  

роди източна демокрация! 

Това на тоталитаристите допадна,  

защото тази демокрация е фасадна! 

Такава е истината безпощадна,  

която на хората надеждите открадна! 

Цена за плащане – грамадна! 

Накратко: Ситуацията е много гадна!... 

 

БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ 

Протестиращите: Не искаме мафия олигархична! 

Мафиотите: Ще ви предложим мафия демократична! 



Веселин Босаков: Ако не беше толкова тъжна,  

                              ситуацията щеше да е комична!... 

 

G-ТОЧКА 

Много дами са с нагласа  

да се възбуждат от автомобил  G-класа! 

 

НЕГОДУВАНИЕ 

Абе, тоя ескалатор къде се намира! 

Непрекъснато напира да ескалира!!! 

 

ПОДЛАГАЙТЕ НА СЪМНЕНИЕ ВСЯКО ЕДИНЕНИЕ 

Съединението прави силата –  

припомниха си тъмните сили,  

здраво се съединиха  

и така светлината подчиниха. 

После нови зулуми причиниха,  

но за тях познайте кого обвиниха?!... 

 

СВАЛЯНЕ НА ЗВЕЗДИ 

Във всяка една филмова звезда  

търсете нейното „да”,  

но задължително без  

излишното за вас „звез”! 

 

ИЗУМЛЕНИЕ 

Я, па тоя! Пасе трева! 



Търси си задълженията,  

а не само свойте права!... 

 

РОДНА МОДИФИКАЦИЯ 

Приказка: ... И каляската се превърна в тиква в полунощ. 

Реалност: Джип, превърнал се в тиква ощ`  

много преди полунощ! 

 

МАГАРЕШКИ ИНАТ 

Правя каквото трябва,  

пък да става каквото ще! 

Дори и да няма споделена дефиниция на „каквото трябва”  

и мнозинството ставащото да не ще! 

 

ГРАЖДАНИ, БДЕТЕ! 

Внимавайте с какви хора имате взимане-даване,  

за да не получите вместо съединение – съешаване! 

 

ВИДИМО И НЕВИДИМО 

Хунтаджийска орка в униформа: 

Дали е полицай или президент-генерал  

зависи от това, дали невидимото си видял! 

 

РАЗВИТИЕ „ОТ-ДО” 

От „България на морета”  

до „България на мекерета”! 

 



ТОЙ 

Той е женолюбец, той е пчелар! 

Той знае до подробност най-малка  

табиетите на всяка бръмчалка!... 

 

ТЯ 

Тя е красива, тя е нежна! 

Тя на морето емоции е дала! 

Всяко нейно къпане в него  

вдига вълнението му над пет бала!... 

 

ПО ВРЕМЕ НА ТВ РЕПОРТАЖИ ОТ ПРОТЕСТИТЕ 

Едни си разливат ракията от гняв,  

а пък други – от смях! 

А трезвениците, опиянени от емоции? 

Абе, не ми се говори за тях!... 

 

РАДИКАЛИЗАЦИЯ 

Стълбите решиха  

в ескалатор да се организират,  

за да могат исканията им  

видимо да ескалират! 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

 

mailto:vesobos@abv.bg

