
ТЪПИ ЕПИГРАМИ, 

ОКРИЛЕНИ  

ОТ ПЪЛЗЯЩИ РЕКЛАМИ 
 

 

ОТНОСНО ДАВАНЕТО 

Red Bull дава крила! 

А след пристрастяване, ти даваш фира! 

 

КИСЕЛИ ГРИМАСИ 

Оцет „Кулинар” на салатите е цар! 

Но републиканците се мръщят  

и гръб на „царя” обръщат!... 

 

ПРЕЦИЗИРАНЕ 

Истината не е в съдебната зала!  

Истината е в пакета!  

За справки: В рекламата на кафета. 

 

ДОКОГА,БЕ 

Мъже, не ви ли писна вече 

в леглото жените да казват: 

А1 ми дава повече, човече! 

 



РЕКЛАМА НА МАКС 

Хрема на МАКС! 

Температура на МАКС! 

Кашлица на МАКС! 

Това не е просто настинка, 

а на кекавия Максим картинка! 

 

ПРЕДВИДЛИВОСТ 

Той винаги носи със себе си Троксевазин.  

Затова всичките му любовници са с красиви крака,  

 без разширени вени 

и еротично разкрепостени! 

 

РОДНО ЛЯВО И ДЯСНО 

Лявата партия ЗАЛИВАШЕ избирателите с обещания! 

Дясната партия ОБЛИВАШЕ избирателите с обещания! 

Лявата партия ОКЪПВАШЕ електората в популизъм! 

Дясната партия ИЗМИВАШЕ електората с популизъм! 

Днес те споделят само една обвивка и един тесен път! 

За n-ти пореден път!... 

 

ПРИЯТЕЛИ 

Мини кроасан Seven Days –  

най-добрият приятел на кафето! 

Макси наденица One Year –  

най-добрият приятел на флирта в кафенето! 

  



КОРЕКЦИЯ 

„ТЕО” – за неустоимо мека и хидратирана кожа! 

Аз бих добавил в режим на корекция: 

За неустоимо мека и хидратирана ерекция!... 

 

ДНЕШНО 

За да дишате пълноценно,  

не ви трябва Отривин, пък бил той и с ментол!  

За да дишате пълноценно и успешно 

ви трябва „Терминал 2” и то спешно! 

Ако не беше тъжно, щеше да е смешно! 

 

BLACK AND WHITE 

Оптихепам Слим – бели дни за твоя черен дроб! 

Софийски въздух – черни дни за твоя бял дроб! 

Инфо за здравето ти: След хвърляне на боб!... 

 

ГОРЕЩО 

Хюндай 130N влиза със замах  

в сегмента на „горещите” хечбеци!  

Мара 90/90/90 влиза със замах  

в сегмента на горещите кючеци! 

 

ОТНОСИТЕЛНОСТ 

Рексона няма да ви изневери! 

Но за Роксана същото не важи!... 

 



„НЕ” НА ЗАСТОЯ 

Ако икономиката е в застой  

и искате да промените положението,  

намажете се с Волтарен  

и ще усетите радостта от движението! 

 

ЕВТИНО И ЕФЕКТИВНО 

Ако искате комфорт и защита, не ви трябват пари,  

охранителни системи и дебели в съда връзки,  

а ALWAYS дамски превръзки! 

 

ПИРИНСКА Е МОМАТА 

Открий символа под полата  

и се сдобий със свежест от планината! 

 

КРАЙНО ВРЕМЕ Е 

Вземи Лопедиум!  

И без колебание 

излез от Народното събрание!... 

 

ЗОМБИРАНЕ 

„И сега внимание! Любимата марка на българите е … 

майонеза „Краси”! 

Голяма тъпотия, баси!... 

 

АЗ ЯМ И АЗ ПИЯ 

Кренвирши „Аз ям”  



и ракия „Аз пия”  

е менюто ми сутрин, обед и по икиндия! 

 

НА ЧЕРВЕНО ОБИКНОВЕНО СЕ СПИРА 

С микровъзглавнички и странични прегради  

тя солидно се запаси  

и така любовния му плам угаси! 

 

ЗА ХУБОСТ, ЯРКОСТ И АРОМАТ 

–  Гаджето ти ново ли е? – попитаха ме в столичен мол. 

Отговорих: Не, прано е с Perwoll! 

 

ВКУСОВЕ 

Узо Паралия – с вкус на Егейско море! 

Весо Мераклия – с вкус на бюджетна заплата 

с обещания обилно полята! 

 

ГОСТОПРИЕМСТВО 

Пречистени до съвършенство мръсници  

предлагат водка Аляска по цици! 

 

ОТНОСНО БАЛАНСА 

Подуване, дискомфорт, диария! 

Нонстоп рекламна ТВ ария!... 

 

 



ОБЕЗВОДНЯВАНЕ 

Хидролесс слим – за да няма драми  

от разводнени партийни програми! 

 

УСТЕН ИЗПИТ 

Не позволявайте на афтите да ви затворят устата! 

С Анафтин търсете си правата! 

Но с политиците по-сложни са нещата! 

Те устата ще затворят  

на всички отказали се да се борят!... 

 

ПРИ КОСТИПАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ                                                        

(на вниманието на спечени управляващи) 

Дулколакс БОСАКОВ –                                                                                                                                      

в студ и пек  

експерт по запек! 

 

ГАРАНЦИЯ ФРАНЦИЯ 

Детралекс – френска лекота за вашите крака! 

И рекламна тъпота за вашата глава! 

И то от първа ръка!... 

 

ПРЕВРЪЗКИ, НОСЕЩИ УВЕРЕНОСТ 

Мъже, ако сте неуверени, ползвайте EveryDay frеsh!  

Без странично протичане,  

дори и при продължително  

след жени тичане!... 



ПРИЗИВ 

Да се насладим на истинските неща в живота.  

Пиринско – свежо от планината!  

 И дама – свежа под полата!... 

 

ОСВЕЖИ МОМЕНТА 

1. Тик-Так  

по време на брак! 

2. В час пик и в час ак  

 

на помощ идва Тик-Так! 

 

БЕЗ ИЗБОР 

В ЛИДЛ не избираш между цена и качество,  

защото получаваш и двете! 

И това ако не е обирачество: 

Висока цена и ниско качество! 

 

ЗАРЕЖИ БИРАТА 

Разликата между новата Болярка  

и новата секретарка е ярка! 

Новата секретарка на шефа –  

перла в короната на кефа! 

 

ПРАКТИКАТА – КРИТЕРИЙ ЗА ИСТИНАТА 

Тя: Не, токова нещо не слагам в устата си! 

Той: Опитай и пак ще си говорим! 

Мачовска наденица! 



Без съмнение 

вече сме на едно мнение! 

 

САПУНКА 

Използвайте сапуни Тео                                                                                                                      

–  това го казвам на мъжкото войнство –  

за неустоимо хидратирано и меко достойнство! 

 

ПОТВЪРДЕНО ОТ ОМИР, БРАД ПИТ И ДР. 

Когато мацките ти се изплъзват,  

влез в ритъм с вафла Троя! 

С вафла Троя  

всяка дама ще е твоя!... 

 

СОЧНА СВЕЖЕСТ 

Жена ми се казва Флорина.  

Мъжките отзиви за нея са: 

100% сок – както ти харесва! 

В нова опаковка за всеки вкус и настроение! 

Удоволствието е наше! 

Абе, тия не бъркат ли мойта синьорина  

със сокове Флорина?!... 

 

ЗА ДОБРА ПАМЕТ 

Тебокан – да помниш, че трябва да забравиш,  

че заплатата ти е малка! 

Това за паметта е чудесна закалка!... 



ИЗ ДНЕВНИКА НА ЕДИН БОЛЕН 

Боли ме, че нямам пари! 

Кетонал – живей без болка! 

Нямам пари за Кетонал! 

Продължава да ме боли!... 

Омагьосан кръг, нали? 

 

БЕЗ ШАНС ЗА УСПЕХ 

Тик- Так – мисли свежо! 

Но всеки, който не е глупак  

знае, че мисленето в парламентарния батак  

не може да се освежи и с тонове tic-tac!... 

 

АКО СВЕТЪТ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТЕБ, ВЗЕМИ „СЕЛЕНОГИН” 

Селеногин – против световъртеж! 

След този рекламен брътвеж 

всеки любител на чашката 

изправя своя вървеж. 

 

EASY CREDIT 

Да делиш един апартамент с жена си не е лесно! 

Да си купиш собствен апартамент е лесно! 

С кредит, който ще изплащаш и в Царството Небесно! 

 

ЗДРАВЕТО ПРЕДИ ВСИЧКО 

Уринал Акут – за да не ти пари когато,  

протестирайки срещу кликата,  



им пикаш на политиката! 

 

ПОКОЛЕНЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ 

Това е бай Ставри.  

Той е на 80г. и всеки ден изяжда по две кофички кисело мляко.  

Това прави майка му много щастлива, а баба му е във възторг.  

Само прабаба му между две ракии мърмори                                                                                         

– и критика в мрънкането влага – 

че с това мляко Ставри се излага… 

 

ТЪЩАТА ПРИСТИГА НА ГОСТИ 

Ммм…, струва си да станеш по тъмно, защото влакът й пристига в 6,00.  

Аз пия! Направено като за мен!  

Новата серия скоросмъртница Аз пия! 

Така пред тъщата ще бъда куражлия!... 

 

УСЛОВИЕ ЗА СВОБОДА 

Мажи се със Диклак,  

ако искаш свобода да видиш! 

Диклак – свободата да се движиш! 

 

„БОНИ” – ПРЕДПОЧИТАМЕ МЕСО 

Предлагам кренвирш Бони  

на всяка дама  

с дупе на шотландско пони! 

 

 



ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО 

Mental Help – срещу неволно изпускане на мисли. 

Намалява стреса, 

на властта пази интереса  

и на тиранията осигурява прогреса! 

 

ЧАЙ „БИОПРОГРАМА” – НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ КЪМ ПРИРОДАТА 

Тя пи чай. 

Той пи чай. 

Така задръжката им падна 

и природата в леглото ги грабна! 

 

СЛАДКИ ВРЕМЕНА 

Дами, ако сте готови за удоволствие,  

зарежете Нутела-та  

и за перфектна наслада  

се свържете с Весо Шоколада! 

 

АХ, ТЕЗИ ДЕЗОДОРАНТИ 

Очаквах жена ми да ми изневери,  

защото тя е шавлива персона,  

но ме изненада изневярата на любимата ми  Rexona! 

 

ВКУСОВЕ 

Кренвирши Леки –  

за всеки! 

Наденица Яка –  



за всяка! 

 

РАЗГОНЕН ФЕН НА ВАФЛА „БОРЯНА” 

Облизах Боряна без да се колебая – 

от самото начало до края! 

 

СТОП НА СПИРАЛИТЕ 

Предлагам дързък любовен обем  

и то без спирала Мейбълин! 

За справки: От кръста надолу при Веселин! 

 

3XXL 

Дами, мъжкото ми достойнство  

е три пъти по-голямо от вафла Хипер! 

Затова, ако искате да си изкарате супер,  

зарежете кварталния супер!... 

 

ВСЯКО НЕЩО С ВРЕМЕТО СИ 

Нема да ревеш! 

Пари вземи от City Cash! 

Като ги връщаш, 

 тогава ще ревеш!... 

 

СЛЕД ПЕТ БИРИ 

Мнение на неедин мъж: 

Адриана – с вкус на „може още веднъж”! 

 



ПАРИ И ПАРИЙ 

Ако не искаш да откриеш себе си,  

вземи потребителски кредит от банка  

и преди да го върнеш се скрий! 

Така ще си останеш парий!... 

 

КОНСПИРАТИВНО МНЕНИЕ 

Оптихепан Слим – бели дни за твоя черен дроб! 

И начин лекарствата да те превърнат в техен роб!... 

 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

С Ибутоп крем  

болката не е проблем! –                                                                                                                        

каза на жертвата си той  

и подаде й крема  

преди да я прободе в корема! 

 

ТРЕЗВО ПОГЛЕДНАТО 

Тя е мастита пещерска красавица!  

Казват – страст на кристали!  

Но вместо окото да гали,  

видът й предизвиква мигане на парцали!... 

 

ЗАРЕЖИ КАПАЧКИТЕ НА БИРА 

Проверявай под полите на жените,  

защото всяка може да ти донесе  

код за незабравимо лято! 



Найс, а? Стани част от мъжкото ято!... 

 

ГМУРКАНЕ 

Реклама на бира: 

Да се гмурнем в лятото  

с бомбичката само за 70 стотинки! 

Реклама на Кичка: 

Да се гмурнем в пазвата  

на Кичка Сексбомбата – зодия Дева –  

само за 70 лева! 

 

FESTINA LENTE 

Тялото ви е идеално настроен инструмент,  

но при диария то работи прекалено бързо!  

Затова незабавно 

започнете да бързате бавно! 

 

УМЕНИЯ 

Цървули на ближния Аз дъвча  

и кренвирши Аз ям  

са нещата, които българинът  

умее да прави сам! 

 

КРЕМВИРШЪТ Е ВАЖЕН 

В любовната игра  

с Leki  

може всеки! 



МММ…  

Новата млада Мира е тук!  

Неопитомена! Непастьоризирана! Свежа по природа!  

Запазена марка! 

Консумирай с удоволствие и мярка! 

 

АСОРТИМЕНТ 

Red Bull дава крила,  

а жените засега –  

само рога! 

 

ЩАСТЛИВИ ПОЛИТИЦИ 

С Molfix щастлива е нощта! 

Щастлив е и денят,  

затова политиците ни  

тези памперси носят и ценят!... 

 

КЪДЕТО Е ТЕКЛО ПАК ЩЕ ТЕЧЕ 

За по-суха и по-малко увиснала пелена отпреди! 

Къде отиде „пиш” и „ак”? 

Българино, не се тревожи!  

Политиците ще го направят пак!... 

 

СИЛАТА НА ПРЕВРЪЗКИТЕ 

Като жена от нея се очаква да е нежна! 

Но в леглото тя трябва да е силна! 

Затова, мъже, имайте едно наум,  



защото тя е с ALWAYS PLATINUM! 

 

С МИСЪЛ ЗА НОЖА 

Прасе се мие със сапун Тео – 

за неустоимо мека и хидратирана кожа,  

за да може при щавене  

да се кефи ножа! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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