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Корони !!!!!

Коя от тези грациозни горгони
крепи най-безупречната корона?

Василиса 
Прасковна  
е неземна монахиня
и религията й е твърде популярна;
короната й е внос, защото е рускиня,
но работи в американска фабрика!

Николета 
Атанасова   
е нескрита консерва -
трудно прощава и гордо хаби нерви;
закърмена е с млякото на безсрамната класа
и си пада по сладострастни пегаси!
 
Мартина 
Златева пък
прощава безрезервно
и според всички е истинска кралица!
Короната й трябва да е много модерна, 
щом вдъхновява психоаналитици!
 
Емилия 
Христова 
е волна принцеса -
не й пука кой я обича и кой не;
носи си с гордост короната на ексцеса
и е в крак с новата мода от малко дете!

А какво да кажем за лъчистата висшистка  
Станимира 
Панайотова -
радикалната ни цветарка? 
Тя е нашата ултра-релевантна комунистка 
и вместо корона носи гребен на пънкарка!

... а вий като сте мили и скромни умници, 
да не би да не сте короновани кралици?

Соц-авангард

“Аз съм толерантен човек към хората, 
които имат своите различия, но на мен не 

ми допада лично манифестацията и де-
монстрацията на подобни ориентации.”

Сергей Станишев

Фризурите им са луксозни орбитални станции
и калкулирани космически екстраваганции,

а веждите им са лудетини в балетна школа
и преподават по Балет на произвола.

При екземпляри с ексцесивно мъжко оперение 
женствеността си е безплатно представление.

Езикът им обрива като розова коприва,
освен ако е временно зает с презервативи. 

На работа са дивни и усърдни рекордьорки,
защото са прикрити компулсивни контрольорки.

Отказват да са горди, дръзновени активистки,
защото са звезди, а не злочести идеалистки.

Запазват класа даже и след изтощителен купон
с торбички под очите от “Луи Вютон”.

Когато са самотни и са в отпуска да страдат,
не трепват нито трепет пред 
     витрините на “Прада”,

а бързо се прибират от разстройващ ресторант,
за ласки вкъщи с Лили и лиричен лубрикант…


