
ЕПИГРАМИ,  

ПИСАНИ НА ЧЕЛНА СТОЙКА 

 

КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА 

Дами, вземете препоръката ми присърце: 

Ако имате хубави крака, ходете на ръце! 

 

ТРАДИЦИЯ 

Това е древна българска халтура: 

На всеки да му дреме на чучура! 

 

ФОРМА НА ПРОТЕСТ 

Благодаря на „Хил Клиник”  

за гарантирано силната струя,  

защото не ми остана слюнка да ги плюя! 

Вече вместо да се боря и викам  

просто на политиката ще им пикам! 

 

ПОДТИК 

Беше той атеист,  

от живота сериозно наказан!  

Сега се стреми да намаже  

като стане богопомазан! 

 

ХУБАВИТЕ НЕЩА СТАВАТ БАВНО 

Всяка жена е хубаво три пъти да (го) мери, 



преди любовник да си намери! 

 

ПОХОТЛИВОСТ 

С отделните народи блудства  

Международното положение  

и то без капка притеснение! 

 

ПРОБЛЯСЪК 

Ако жената е само дива  

това не значи, че е самодива! 

 

МЪЖЕСТВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Дами, в меките и къси зимни дни  

нещо твърдо и дълго  

добре ще ви се отрази! 

 

КЪДЕ ЗИМУВАТ РАЦИТЕ 

Разделението на Чехословакия  

– по данни на папараците –  

е вдигнало ПРАГА на чехите  

и е свалило Братислава на словаците! 

 

ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ 

Пепа Петолевката  

минава от ръка на ръка  

с мощните си крака! 

 



РИТУАЛИ 

Глухарите токуват  

без да умуват!  

Избирателите ги таковат,  

а те на нетаковани се преструват! 

 

ЧИФТ = ТЕК 

Бос е по аритметика,  

но от това не прави драми! 

Доказателство:  

Чифтосва се с нечетен брой дами!... 

 

РАЗВИТИЕ 

Изнасяме регресия  

и внасяме рецесия! 

 

ДРАМА 

„Често онова, което не търсиш, е под носа ти!” 

 – напомнили мустаците на своята дама.  

Подобно напомняне винаги е заредено с драма!... 

 

ГЛАС МЪЖКИ, ГЛАС БОЖИ 

Види ли хубава жена  

в боксерките му мощен глас се надига  

и с двайсетсантиметрова сила  

нецензурни въпроси повдига! 

 



БЕЗОТПАДЪЧНА НАГЛАСА 

Оперирана от свян  

не оставя мъжка сила  

да отиде зян! 

 

„НЕ” НА РАЗДВОЯВАНЕТО 

Не се чифтосвайте със себе си,  

защото от памтивека  

това е чиста характеристика на тека! 

 

МЕРЕНЕ НА СИМУЛАЦИИТЕ 

Жените – ако не са изпаднали в маразъм – 

умеят да симулират оргазъм! 

Но си мисля – без мисълта ми да е дръзка – 

че мъжете перфектно симулират връзка!... 

 

СПОРТНИ ВЪПРОСИ 

– Кой ще спечели златната топка? 

– Лионел Меси. 

– Кой ще спечели големите топки? 

– Пепа и Деси. 

 

РАЗГОНВАНЕ 

Във всеки негов акт  

налице е екстракт! 

 

ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО 

Има професури  



на ниво анални фисури! 

 

ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ИЗБОР 

Дамски дрехи най-лесно се свалят  

– ако не сме диваци –  

със парични знаци! 

 

ПАЗАРНА НИША 

Ако усещаш парене и често уринираш,  

с нашите хладилни памперси 

 ти облекчение ще намираш! 

 

РЪСТЪТ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ 

Тя търси мъж, може да е нисък,  

но в леглото да е на висота,  

за да разсейва нейната самота! 

 

„НЕ” НА УНИНИЕТО 

Мъже, казвам ви го от опит, а и от сърце: 

Ако в секса разчитате само на себе си,  

значи сте се взели в ръце! 

 

ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ 

Да вляза не смея 

 в контакт с нея! 

Възпират ме следните факти: 

Изискване за големи щепсели  



при осъществяване на контакти!... 

 

ЗАТЯГАНЕ НА КОНТРОЛА 

Поезията премина в прозаичност: 

Влизането в Цеца  

вече става с документ за самоличност! 

 

НЕЖНО ОБЕЩАНИЕ 

Дами, попаднете ли в ласките на мойте „лапи”, 

ще ви изненадам като първи сняг АПИ! 

 

ПОВИШЕНА БДИТЕЛНОСТ 

Летищната охрана едрогърди дами цомби! 

Причина: задействан е сигнал за бомби!... 

 

НАДЦАКВАНЕ 

Тя го цака с 90/60/90! 

Но той това очаква  

и след като с мерките й окото си оплаква  

с трийсет сантиметра я надцаква!... 

 

ЧИСТА РАБОТА 

Любовниците му са като съставките 

 на прах за пране Savex: 

Ароматни и ефектни, 

страхотни поотделно,  

заедно – перфектни! 



ПРЕДПРАЗНИЧНО 

Търся жена, способна да духа и да го повдигне! 

Да го издуха от прахта 

 и да ми го повдигне! Духа!... 

 

ПРЕДИМСТВА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ОТ „АЛЦХАЙМЕР” 

Всяка среща със жена му за него е първа! 

А и не помни да има свекърва!... 

 

НЕ САМО В ЛЕВИЯ ЪГЪЛ 

Млад кравар търси краварка! 

Във всеки ъгъл – гарантирана заварка!... 

 

ПОКАНА ЗА ОБИЧ 

Млада хубавелка  

с катеричка рунтавелка  

търси юнаци игриви, 

обичащи животинките скокливи! 

 

„ЧУКАЙ, ЗА ДА ТИ ОТВОРЯТ!”  

(или възмущението на порноактьора) 

Непрекъснато чукам, но не съм им от аверите, 

затова не ми отварят вратата към далаверите! 

 

ПОВОД ЗА ЛИКУВАНЕ 

По пощата получи тя голяма пратка! 

За нейна радост някой морално пропаднал  



беше „р”-то откраднал!... 

 

ЗОВ ЗА НАТИСК(АНЕ) 

Млада, закръглена свидетелка  

търси мъже здрави, прави, корави, 

които хем да й оказват натиск,  

хем да знаят как това се прави! 

 

БАРТЕР 

Стара мома заменя алергени  

за млади атлетични ергени! 

 

РАДОСТ 

За моя радост  

се разведох с моята Радост! 

Затова от радост съм на градус!... 

 

РАЗМАХ 

Млада напориста разпоретина  

гордо пори без да се озори  

мъжките простори! 

 

ВЪЗКЛИЦАНИЯ 

3 в 1 – Егати кафето! 

1:3 – Егати пишлето!... 

 

 



ВРЪЩАНЕ КЪМ ТРАДИЦИЯТА 

Писна ми от секс дигитален! 

Копнея за секс вагинален!... 

 

ПОКАНА 

Пешо Жребеца – повече от това, което виждате! 

Затова, дами, Пешо посетете  

и със сетива други му се насладете!... 

 

МЯУ-МЯУ 

Русо маце с черно коте  

търси мъж със топки, 

който да обича котки! 

 

ПАРЕНА КАША ДУХА 

(ЗА РАДОСТ НА МЪЖЕТЕ) 

Опари се Маша  

от гореща каша! 

И прозря, че на жената й е вродено  

да духа и когато е студено!... 

 

СЕКСИ СЕКС 

Дами, една мисъл ще ви изкажа на екс: 

Ако ще правим секс,  

искам да е секси секс! 

 

 



ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

Сутрин, още с отварянето на очите си,  

тя краката си затваря  

и прозореца отваря! 

После отключва на спалнята вратата,  

връща се в кревата  

и отваря си краката!... 

 

КОМПЕНСАЦИЯ 

Жена ми не смуче,  

прахосмукачката не смуче,  

но животът така ме е засмукал,  

че тотално ме е усукал! 

 

РАСТЕЖ 

Работата ми порасна! 

Причина: С дама съм красива и страстна!... 

 

РЕПЛИКА 

– Местан е управлявал еднолично! 

– А Доган управлява двулично!... 

 

НЕДОУМЕНИЕ 

Делото му е от добрите,  

а попадна в новините! 

 

 



ПРИВЛИЧАНЕ ПО ИНТЕРЕСИ 

Тя: Искам да влезеш в светая светих! 

Той: А аз – да се качиш на стърчая стърчих! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Модата да се носят две различни обувки  

– казвам ви го искрено, без преструвки –  

ще доведе до фалит на магазините за обувки! 

 

ПРЕПОРЪКА 

Ако си boss (бос) в своята работа,  

цървулите си пази  

и в блатото на завистта не гази! 

 

СЪВЕТ КЪМ МЛАДИТЕ ДАМИ 

Три пъти мери,  

веднъж си го сложи! 

 

РЕКЛАМАТА ЛЪЖЕ 

Доскоро мислех че „Жилет” е най-доброто за един мъж! 

Но осъзнах после изведнъж,  

че всеки мъж  

пред хладния „Жилет”  

ще избере горещата Жанет! 

 

ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

Приоритет й стана изведнъж  



да си намери високодоходен,  

но нискоразходен мъж! 

 

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 

Ако една жена не се овлажнява  

и духа от дъжд на вятър,  

ще трябва често пред мъжете  

тя да разиграва театър! 

 

УВЕРОНОСТ 

Дами, в секса съм изряден! 

Ако да проверите се каните,  

ще видите, че няма за какво да се хванете!... 

 

ЕМАНЦИПАЦИЯ 

1. 

Станах свидетел и на това: 

Пиронкова Чуков закова! 

2. 

Котков с Мишева се заяде,  

а Мишева Котков за закуска изяде! 

3. 

Напук на всички нагони  

Зайкова Вълков подгони! 

 

ЖЕРТВА НА БЛЯСЪКА 

Нонстоп бастуна лъскаше  



до блясък ослепителен! 

И ослепя от този навик разрушителен!... 

 

КАРИЕРА 

Пола вдига, рокля сваля  

и пробива във живота Валя! 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

Софийското сдружение на магистралките  

търси енергични и платежоспособни мъже  

да запълват дупките по Околовръстното шосе! 

 

МЪЛЧАЛИВА „БЪБРИВКА” 

Тя в любовната игра  

не стои със затворена уста! 

 

 

доц.д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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