
SUB SECRETO 

(ПОД СЕКРЕТ) 

 

УСЕЩАНЕ 

В милиционерското беззаконие  

се усеща за жалост на Рашков „духа”! 

но за радост на винарките  

усеща се и дъха!... 

 

ПРАВОЛИНЕЙНОСТ 

Кирил Петков: Вече няма „наши”, няма „ваши”. 

В.Б.: Прав си, Кире! 

         Всички любовници, кумове, кумици  

         секретарки и съмнителни птици,  

         настанени от теб на държавни постове  

         и прилагащи шуробаджанашки лостове  

         не са нито „наши”, нито „ваши”,  

         но все са нечии аркадаши!  

         И за да няма капка съмнение,  

         че това са хора „твои”,  

         заявявам гръмко,  

         че хората са „мои”!... 

 

 



КИЧ! А БЕЗ ХИЧ? 

Не дочакахме комунизма,  

но ни компенсирахме с рашковизма! 

 

ШОПЪТ ЗА ПРОСТ КИРО 

Я па тоя! 

Ще преминава с краставо магаре Рубикон,  

вместо с расов кон!  

 

ОЛИГАРХИЧНИ ИНТЕРЕСИ СЪС СИНГАПУРСКА ВРЪТКА                                                      

И КИТАЙСКИ ПОСЛЕПИС 

Коалиция от куцо, кьораво и сакато  

в една посока гледа,  

но е крайно време вече  

психиатър да я прегледа! 

 

ОТРОВЕН ДЪХ 

Пиар по време на чума  

лъха от всяка Кирова дума! 

 

КОЙ МИ СР@ В ГАЩИТЕ? 

Кишата, Гришата и международното положение –  

идеално извинение  

за некадърността  

на коалиционното ни управление!  

 

 



ЕМБРИОНАЛНА МАЛФОРМАЦИЯ 

Промяната се изроди  

още преди да се роди! 

Каквото и да прави родния А-ТИМ  

дефекта е необратим!... 

 

сПОлУКА ЗА БЪЛГАРИЯ 

България още не си е взела поука  

от щетите на БСПарската сполука! 

 

ХАРВАРДСКИ СИНДРОМ 

Стратегии, лансирани като проактивни  

често се оказват профиктивни! 

 

КИРОВИЗМИ 

Прост Киро: Висок морал и висока етика. 

В.Б.: Това е на словоблудството апологетика! 

 

ПАК ЩЕ НАСТЪПВАМЕ МОТИКАТА 

Коалицията на ПП-тата е „орел, рак и щука”! 

Кога ли избирателят  

ще си извлече от това поука?!... 

 

СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ 

Показаха на света родните ПП-та,  

че бием италианци и французи  

по ручането на жабета! 



СЛЕПВАНЕТО ПРАВИ ДАЛАВЕРАТА 

Анти Б.Б. – здраво лепило за ПП! 

Лепило суперсилно,  

за залепване на различни „материали”  

с известни нам инициали! 

И слепени – крали, крали, крали!... 

 

МЕЧТА 

Мечтата на всеки токмак –  

на Киро и Асен  

да е зетьошуробаджанак! 

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗ ГП-201 С ДИХАТЕЛ ЦВС 

Осигурява пълна защита  

от бактерии, вируси, отровни вещества  

и от продажни харвардски същества! 

 

РУСОФИЛ 

Той е изявен русофил! 

Винаги с блондинките  

е галантен и мил!... 

 

В КУХНЯТА НА НЕЩАТА 

Вряла и кипяла търси загорял –  

може черен, може бял! 

 

 



МАЙСТОРСКИ ФЛИРТ 

Тя беше бизнесдама важна,  

докато той не я направи влажна! 

 

СЛАВА НА РАШКОВ 

Гласът на вътрешния министър –  

вътрешен глас 

 на всеки от нас! 

 

ОФЕРТИ 

С парочистачка „Шарк Покет Мол” получаваш триъгълна глава,  

а с рóден политик – това не е мълва –  

тъпа квадратна глава! 

Найс, нали! 

Се ла ви!... 

 

АСОЦИАЦИИ 

С действията си правителството асоциации събужда  

за ходене по голяма нужда! 

 

МЕДИЦИНА И БСП ИДЕОЛОГИЯ 

На сериозно заболяване това е епикриза: 

Държавата ни да е на червено,  

въпреки че няма криза! 

 

КОМФОРТ 

За народа – дискомфорт! 



За управляващите – дрискомфорт! 

 

ПОЗИЦИЯ 

Партиецът и политикът  

са две страни на една и съща монета! 

Моето твърдо мнение  

е да извадим монетата от обръщение!... 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ние сме „най-най-най”! 

В какво, обаче, познай! 

Най-корумпирани! 

Най-нещастни! 

Най-бедни! 

Най-намаляващи! 

И за всичко това  

някого другиго обвинаващи!... 

 

ДИАГНОЗА 

Made in BG: 

Много се крещи,  

малко се чете,  

много се яде! 

 

В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

Памперс – любов, игри, спокоен сън! 

И непукизъм за протестите отвън!... 



ГЛАД ЗА ВЛАСТ 

Политиците не са те,  

когато са гладни! 

Но пък винаги са си гадни!... 

 

ПОКОРЯВАНЕ НА ВЪРХОВЕ 

Той на гърдите й се изкачи  

и изцъкли очи! 

 

ПОДБУДА 

Гъз глава затрива,  

за да му се отвори перспектива! 

 

ПОКАНА 

Дами, призовавам ви да ми се доверите! 

Опитайте ме и ще се убедите,  

че съм ароматен и вкусен  

и в любовта изкусен! 

И не само пръстите си, а всичко ще оближете  

и за още и още активно ще се погрижите!... 

 

РАХАТЛЪК 

Чиния, чиния, чиния! 

Тя за него е светия! 

Сателитна, тоалетна и с мезета  

ползва той без притеснение –  

три в едно за улеснение!... 



МАЙСТОР-ЧАСОВНИКАР 

По програма за временна заетост  

на богати летовници  

поправя им биологичните часовници! 

 

АРИТМЕТИКА 

Лесно е  

– твърдеше тройкаджийката Бойка –  

Светата Троица да си направи тройка! 

 

ПРЕХОД 

Злото по време на перестройка: 

999 – числото на Дявола,  

изправил се на челна стойка! 

 

BG ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ КАТО КОВАЧНИЦА 

Политиците чукат зад вратата! 

Избирателите чукат пред вратата! 

Изборите чукат на вратата! 

Всеки и всичко чука,  

вади си, но не поука,  

че с такава ковачница няма сполука! 

 

ВЪРХОВЕН КОМПЛИМЕНТ 

Към ерекцията жените изпитват сантимент,  

защото ерекцията за тях е върховен комплимент! 

 



ВЪЗПИТАНИЕ 

Той не пита жена на колко е години! 

Най-много да се утеши  

с въпрос колко жената тежи!... 

 

АРГУМЕНТ 

Тя промърмори нещо на колене,  

но той използва възражение изпитано,  

че да се говори с пълна уста  

никак не е възпитано! 

 

ПРЪСКАНЕ 

Жените се пръскат от кеф  

и от пръскане с парфюми  

са готови да се откажат,  

ако мъжете в леглото  

мъже се окажат! 

 

ОБЯВА НА РАЗСЕЯНА УЧЕНИЧКА 

Изгубена девственост в кв. „Обеля”  

– колкото и да ми е свидна –  

обявявам я за невалидна!  

 

РЕЦЕПТА ЗА ДАМИ 

Ако покривът ви е протекъл,  

заменете го с любовник потекъл! 

 



МЪДРОСТ 

В бедните страни  

– тази мъдрост клошарите са я дали –  

и снегът вали на парцали! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предупреждението до максималистите не стига,  

че с цената на всичко  

нищо се постига! 

 

ТОВА, КОЕТО НЕ МЕ УБИВА, МЕ ПРАВИ ПО-СИЛЕН 

Споделям без преструвка: 

Това, което не ме убива  

е удобната обувка! 

 

ЗАБОЛЯВАНЕ 

Психиатрите щастието изследват,  

защото го гони параноя,  

че всички го преследват! 

 

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ 

Ако търсиш богата, красива,  

умна и скромна дама,  

вероятността да останеш без жена  

е много по-голяма! 

 

 



ТРИЛЪР 

Тръпки я побиват всяка личност  

щом усети в себе си недостатъчна наличност! 

 

НА УЛИЦАТА 

Някой ме попита през прозореца на „Лада”: 

„Брато, десети на коя дата се пада?”! 

 

ДРАМАТА НА БУДИТЕЛЯ 

Разпускаше във център спа  

и времето, в което трябваше да действа,  

изцяло го проспа! 

 

БОЙ-НО 

Надскочи си боя  

и … си изяде боя! 

 

ОГНЕБОРЕЦ 

Няма да се уморя да повтарям до втръсване,  

че гася дамски пожари в слабините  

с мощно аварийно впръскване! 

 

ДИАЛОГИЧНОСТ 

В името на диалога обидата преглъща! 

И както ясно се вижда –  

ведно с този, който го обижда! 

 



АМБИЦОЗНОСТ И МЕТАМОРФОЗА 

Той жените гони до дупка! 

Така попада в капана  

на всяка подгонена дама, 

защото дамата от подгонена,  

превръща се в разгонена!... 

 

СПЕШНА ПОМОЩ 

Откликва той 

на дамски помисли грешни 

с разкрепостени ласки спешни!... 

 

ТЕРЦА МАЙОРНА 

Дама със самочувствие на ас в любовната игра 

вече мъже не бройка,  

защото с попа прави си тройка! 

 

ФАКТОЦЕНТРИЗЪМ 

Амбицията на неедин факт  

е да стане фактор  

с еднократен акт! 

 

ТОПОС 

И по време на любовната игра  

прави той всичко  

под носа на своята жена! 

 



НИЕ СМЕ АВТОБУСА 

У нас всичко е автобусно: 

изподраскано, смачкано, счупено,  

тотално изпаднало,  

но наше си дело,  

а не от небето някак си паднало! 

 

НАУЧЕН ЖИВОТ 

Установил е учен след дълго скитосване,  

че мъжете предпочитат секс пред храна,  

а жените – храна пред чифтосване! 

Затова на женските сбирки жените похапват  

и кулинарно се облажват,  

а на мъжките – мъжете активно се ухажват!... 

 

ЗДРАВНА КУЛТУРА 

За чист уринарен тракт,  

цървулите на ближния  

дъвчете с такт! 

 

С ТАНЦОВА СТЪПКА 

Каза им едно врабче,  

че сексуалното образование на Мимето   

се осъществява на парче! 

Оттогава певци с големи парчета  

започнаха да образоват Мимините крачета!... 

 



ЗАЕТОСТ 

Красива отвън, балансирана отвътре,  

търси майстор-дебалансьор  

за къртовска работа вътре! 

 

ВЕРОЯТНОСТ 

Ако пиеш, за да забравиш  

– тук грешка няма –  

вероятността да не си платиш пиенето  

е много голяма! 

 

АКЦЕНТ 

Бедният не е свободен,  

но акцентът ми до това е сведен,  

че свободният не може да е беден! 

 

БАРТЕР 

Сексът – печи го, вари го –  

кара кокошката да заменя  

танто за кукуригу! 

 

НАДАРЕНОСТ 

С гърди тежка категория и двете,  

тя от равновесие вади мъжете! 

 

ЗОВ ЗА СРЕЩА 

Дама с акне, целулит и стрии  



търси мъж на десет ракии! 

 

ДАННИ 

Социологическо проучване  

разваля на началниците кефа,  

с данни, че 99% от подчинените  

имитират уважение към шефа! 

 

ЖЕНСКО ПОСЛОВИЧНО МНЕНИЕ 

На мой гръб и сто ездачи са малко! – 

каза тя с тон на самохвалко. 

 

ВЪЗВАНИЕ 

Дами, ако малко удоволствие искате да вкусите,  

престанете да се мусите,  

зарежете „Своге” шоколад,  

и опитайте мъжествеността 

на Пешо от Кубрат! 

 

УВАЖЕНИЕ В ЛЕГЛОТО 

Мъжът жената уважава,  

като удължено се освобождава! 

 

ТАКТИКА 

Всеки ден тя тръшка  

мъже във сила мъжка  

и в знак на благодарност  



под тях юнашки пъшка! 

 

ЗДРАВЕ 

За чисти пикочни пътища  

и чиста околна среда  

пийте бира в екокола,  

за да отстраните всяка вреда! 

 

ИЗКУШЕНИЕ 

Когато се разпукат люляците и девойките,  

въпреки че вече съм стар,  

усещам миризмата  на сатанински нектар,  

който към богохулство окуражава,  

защото обърква и обезоръжава! 

 

„ЗДРАВОСЛОВНА ДИЕТА” 

Щастлива и секси по време на диета  

очаква чичковци шкембелии,  

но при условие, че са паралии! 

 

САМОДОСТАТЪЧНОСТ 

Дали го харесват му е все едно,  

защото той е задник и гъзолизец в едно! 

 

МЕЧТАТА НА БГ ПЕНСИОНЕРА 

1. На „Пето авеню” в Ню Йорк да си купува кисело мляко. 

2. На „Козуей бей” в Хонконг да си купува хляб. 

3. На „Шан-з-Елизе” в Париж да си купува любов. 



И с остатъка от пенсията да смогне 

на деца и внуци да помогне! 

 

СИЛАТА НА ЛЮБОВТА 

Ексхибиционист и воайор в едно  

е избор труден,  

но не и за този,  

който в себе си е влюбен! 

 

ГАЛАНТНА УВЕРТЮРА 

Срещна ли красива мома  

на бариста преживяване  

я каня у дома! 

 

ПЕРСОНАЛНО 

Елегантна дама  

с крака от отворен тип  

предлага компания  

на мъже от категория VIP! 

 

ГРЕШКАТА Е ВЯРНА 

Ожених се за втори път  

навръх Нова година. 

Приятели ме поздравиха  

с „Честита Нова Гадина”! 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg


ПАРИТЕ ИДВАТ! 
(СВОДКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ) 

 

Юпитер и Сатурн ще навлезат в дома на парите 

и талантите в България. Двете планети в момента се 

движат едновременно. Първо ще дойдат парите. 

После ще се повдигне самочувствието на българина. 

Когато Христос се е родил Юпитер и Сатурн също 

са били в съвпад!  

2022г. е със сбор 6. Шестицата, според Кабала, е 

Христовото съзнание и означава хармония, а 

символът й са пчелите и техните медени пити! 

2022г. е под знака на Водния тигър и ще бъде 

връзка между огън и вода, женската и мъжката 

енергия. Това е страст, която ще помогне на света да 

излезе от застоя! 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 

mailto:vesobos@abv.bg

