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КАЗАНА ЕПИГРАМА – ХВЪРЛЕН КАМЪК 

 

 

 

ВЪЛНЕНИЯ 

Задниците винаги взимат присърце 

ситуации, в които не са налице! 

 

КИНЕТОЗА 

Как да пътувам към себе си, 

като на пътя непрекъснато 

– агресивно и без капка милост – 

ми се изпречва моя милост! 

 

ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ 

Вместо култура 

мисленето му произвежда макулатура! 

Но той не се свени, 

а я предава на вторични суровини! 

Огромни количества на изгодни цени!... 

 

ТАКА ДА БЪДЕ 

Колеги, помните ли моите гадни номера? 

Ако ли не – селеногин! 

Аконе ви помогне – аналгин!... 

Амин! 
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СПОРАДИЧНОСТ 

Ако си РАЗумен, 

значи еднократно бил си умен! 

 

МЪДРОСТТА НЕ Е УМОРА 

Младите: 

Ще изчистим авгиевите обори! 

Херкулес: 

Политическият скрап ще ви обори! 

Сизиф: 

Трудът е тежък и непрестанен, 

а не романтично спонтанен! 

Йеремия: 

Ох, ще се разплача! 

Босаков: 

Тук неедин проблем изскача... 

 

ГРАНТОМАНИЯ 

Простичка е нейната програма – 

грант след грант 

от обожатели неедин и двама 

да я превърнат в гранТдама! 

 

ЦЕННОСТИ 

С мобилното приложение на efbet 

тръпката е навсякъде! 

С мобилната фантазия на петела 



 3 

навсякъде е не тръпката, 

а на кокошката трътката!... 

 

ПРЕОТКРИВАНЕ 

Останахме си вкъщи, за да се върнем у дома! 

Преоткрий България! 

Въпреки честото й попадане в авария!... 

Останах с жена си, за да се върна при любимата! 

Преоткрий жена си! 

Въпреки нейните гримаси!... 

 

ПЛОЩАДНА ИМПРЕСИЯ 

Усещам енергията на младите и се радвам! 

Но факта, че сме зле с енергийната ефективност 

ме преследва неотлъчно. 

И ми става мъчно, много мъчно!... 

 

ОБЛЕКЧЕНИЕ 

На определена възраст 

мъжът трябва да е твърдо решен да омекне! 

Така ще му олекне! 

И никоя жена за това 

няма право да го упрекне!... 

 

ПОДОБИЕ 

Диня без семки 

е като мъжко племе 
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без семе! 

 

ПОДТИК 

Глупостта му няма изгледи да секне – 

за да си придава тежест 

не се стреми да му олекне! 

 

ПОДБУДА 

Причина за действие, 

което да те постави над Буда! 

 

ЕФЕКТ НА ДЪНИНГ-КРЮГЕР 

Глупостта ражда увереност, 

увереността – самочувствие, 

самочувствието – глупост прим! 

А ние продължаваме да търпим! 

Машала! Ашколсун! Аферим!!! 

 

ХА НА БАС 

Ние сме в Европа, 

но според народопсихологическия ни атлас 

Европа не е в нас! 

 

ЗАДАНИЕ 

Ако три яйца на ден 

спасяват от камъни в жлъчката, 

колко яйца на ден 
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– дори и диета да спазвате – 

спасяват от камъни в пазвите? 

 

НАУЧЕН СЕМИНАР 

Тема: ДУХ – ДУША – ТЯЛО. 

Монолог на докладчика 

за щяло и нещяло. 

Участие  на присъстващите – вяло. 

За всеки дремещ осигурено е одеяло!... 

 

НЕ ПО ВРАТ, А ПО ШИЯ 

Това е когато тя си ляга не с мъжа си, 

а със своя комшия! 

 

УПОРСТВО 

Тя не се навива, 

той врат навива! 

 

ЖЕНАТА Е КОВАРНА 

Той едно правило от каменната ера спазва – 

винаги проверява жените 

какво държат в своята пазва! 

 

МЕТАФОРА 

Ер малък (ь) става ер голям (Ъ) 

– това на посредствеността е амбиция – 

окаже ли се на властова позиция! 
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ЛЯТО Е 

Гореща и слънчева жена 

търси еротично изпотен 

паралия супермен! 

 

НАСОЧВАНЕ НА УМЕНИЯТА 

Дами, за да получите химия, 

честоти и вибрации, 

няма нищо лошо 

да се обърнете към химика Гошо, 

който е опитен модератор 

и често ще ви посещава с вибратор! 

 

ИЗКРИВЯВАНЕ 

Полицейската му природа мълчаливо крещи 

да подслушва и собствените си уши! 

 

НАЧАЛО 

Ако си порноактьор и ти е крив, 

значи налице е появяване 

на професионално изкривяване! 

 

САБОТАЖ 

В царството на грозните 

красотата се бойкотира. 

Затова там скромността не се котира! 
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БРЪТВЕЖ 

Доходите на властимащите 

– чух един мъдрец да си мърмори – 

ги правят глухи и слепи за хорските неволи! 

 

ФИКСАЦИЯ 

По време на любовна спойка 

с поглед той жените фиксира 

и така за липсата на финансова упойка 

извинение си намира! 

 

УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХ 

Солидният бакшиш 

хваща винаги дикиш! 

 

АВГУСТ 2020 

Меркурий в Лъв: 

Очаква ни вулкан от емоции и страсти, 

но само политическият скрап ще похапва пасти, 

ще е весело и шумно, 

но за съжаление – и безумно! 

 

ПРОТЕСТ СРЕЩУ СТАТУКВОТО 

Вече n-ти ден 

жена ми блокира 

бикини зоната си за мен! 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Продукт от алпийски клек 

произвежда всеки клекнал в Алпите човек! 

 

ПОКАНА ЗА ДЕБАТ 

Под голям силикон 

не винаги голямо сърце се крие! 

Това от опит аз знам. А вие? 

 

ТОП-ТОП 

Тя не само е в топ форма, 

но и топлес униформа! 

 

ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 

Будни граждани 

в палатки по кръстовищата спят 

и са принудени 

недоволството на други хора да търпят! 

 

ЛА ДОННА Е МОБИЛЕ 

Тя прегърна лятото, 

после флирт започна с есента, 

преспа със зимата 

и пристана  (не)очаквано на пролетта! 

 

НОВО, СТАРО И ОЩЕ ПО-СТАРО 

Орел, рак и щука 
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борят се за слука, 

затова надеждата за промяна 

така слабо блешука! 

 

СБЛЪСЪК 

Хората без професия 

нямат професионално изкривяване, 

затова винаги са ПРАВИ, 

което на мнозина се не нрави! 

 

ИЗКУСТВО НА ПРОТЕСТА 

За да не отиде всичко на кино, 

театрото трябва да продължи! 

Това не само изкуството, 

но и протеста ще омаловажи! 

 

ПОКАЖЕТЕ РЕКВИЗИТА 

Като слушам 

организационните призиви за революция 

се питам с чия ли са резолюция! 

 

БЕЗПАМЕТНОСТ 

Ако малолетна девойка девичество не помни, 

значи – по мои изчисления скромни – 

пораженията са огромни! 
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ГАРАНЦИЯ-ФРАНЦИЯ 

Кисело зеле с боб 

– давам ви гаранция – 

осигурява спазване 

на физическа дистанция! 

 

ЧЕРНО НА БЯЛО 

Във всяка бяла страна 

къмпингуването е разрешено 

на строго определени места! 

 

УДАРЕНИЕТО Е ОТ ВАС 

Примата Гошо 

си пада по примата Пенка! 

Съвременна любовна сценка!... 

 

КАЧЕСТВО НА КАРТИНАТА 

Няма леви, няма десни! 

Всички са бесни! 

Но как да участвам в революция 

с толкова ниска резолюция?! 

 

ПРОТЕСТЪРСКИ ВАЛС 

Започнаха с малки яйца (пъдпъдъчи), 

продължиха с по-големи (кокоши) 

и ако всичко (не) е наред 

на щраусовите идва ред! 
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ХУДОЖЕСТВЕНА (И НЕ САМО!) ГИМНАСТИКА 

Девойки правят съчетания с топки и въже, 

но само на платежоспособни мъже! 

 

СМАЙВАНЕ СЛЕД ВАДЕНЕ 

Тя до него се курдиса, 

а той кураж извади, 

с който я същиса! 

 

А, Б, В, Г, З 

И с мен като при буквите е, братко! 

Казано накратко: 

След сватбата си всяко „и” е „й”! 

 

ИГРИВА МЪЖКА ПОКАНА 

Дами, ако си падате по игри с топки 

и сте палави, а не кротки, 

заповядайте при мен 

да си играете по цял ден! 

 

 

 

доц.д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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