
A POSTERIORI 
(ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НАТРУПАНИЯ ОПИТ) 

 

ВАКХАНАЛИЯ 

Голата истина и голите факти  

спретнаха си голо парти,  

за да поиграят със открити карти! 

Поканиха и разследващи журналисти  

за ужас на съдии, прокурори и антинудисти!... 

 

ОРТИКАРИЯ 

В българските институции  

винаги получавам сърбеж,  

защото са с посттоталитарна структура  

и псевдодемократичен пълнеж! 

 

КАК Я КАРАМЕ СПОРЕД СТАТИСТИКАТА 

Тия горе я карат горе! 

Тия долу я карат долу! 

И така всички я карат горе-долу!... 

 

ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО 

Няма бум  

на политици с отворен ум! 

Но затова пък има – знам го от първа ръка –  



изобилие на политици  

с отворени за лапане уста! 

 

РАЗМИСЪЛ С ВПЕРЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОГЛЕД 

Само честите смени  

могат да профилактират  

цялата гама от патогени! 

 

КАРДИНАЛНА ПРОМЯНА 

Той реши да започне начисто! 

Как – сам си избра. 

С чисто нови мръсни номера!... 

 

АСОЦИАТИВНОСТ 

Когато прахосмукачката смуче,  

а вентилаторът духа,  

във фантазиите на мъжа  

това носи разтуха! 

 

МЕЧТА 

Мечтая някой да ме обори,  

че не сме в Авгиеви обори! 

 

ПРИЧИНА 

Благородният елен  

е елен, роден за блага,  

затова кошутите му слагат  



разкошни рога! 

 

СЛАДОСТ 

След любовно приключение  

с пчелар в гората  

на мечката й капе мед от устата! 

 

КОМПАНИЯТА ПРИВЕТСТВА КАМПАНИЯТА 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”  

активно се включи в кампанията  

„Ден на отворените врати”  

за радост на престъпните среди! 

 

НАГОРЕ – НАДОЛУ 

На някои жени им трябват сутиени с повдигащ ефект,  

а на мъжете с еректилна дисфункция –  

боксерки, които увеличават всеки пакет! 

 

ЕТАПИ ЗА ПОДГОТОВКА 

Готови са за секс: 

Той – морално,  

тя – орално! 

Остава той  

да се  подготви материално!... 

 

НЮАНСИРАНИ ПЛЮНКИ  

Едни плюят на всичко без да умуват,  



а други всичко си заплюват! 

 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 

Дами, не завивайте, а продължете направо  

и ще се натъкнете на нещо  

здраво и кораво! 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ BG ДЕСТИНАЦИЯ 

Вени, види цици  

и продажни политици! 

 

ПУРИТАНСКО ВЪЗМУЩЕНИЕ 

О, времена! О, нрави! 

Днес призовават  

всичко прозрачно да се прави!... 

 

ПЛАТЕНА ОБЯВА 

Сочна и харна  

мома от Варна  

на мъжете се услажда,  

защото им угажда! 

И за да няма недоразумения,  

а всичко да е видно,  

угаждането става  

след заплащане солидно!... 

 

 



ДРЯМКА 

Улових мига,  

а той се вкопчи в мен  

като удавник за сламка… 

Добре че навреме  

излязох от своята дрямка! 

 

ВЪЗДИШКА 

Ех, ако интелектуално проявените  

бяха наполовина от криминално проявените,  

щяхме рязко да дръпнем напред  

и да сложим нещата си в ред! 

 

КЪСМЕТЛИЯ 

Той е роден в риза! 

По информация предварителна  

ризата е усмирителна!... 

 

РАБОТОХОЛИЗЪМ 

Млада и сръчна шивачка,  

свикнала да бачка,  

търси мъж да я дари  

с големи „макари”! 

 

УТОЧНЯВАЩ РАКУРС 

Той не е над нещата! 

За сведение на неговото его,  



нещата са позиционирани под него!... 

 

ЗАБАВЕН РАЗМИСЪЛ 

У нас забавата е всекидневие! 

Но за огромно съжаление  

забава като забавяне,  

а не като забавление!... 

 

ПРЕТОВАРВАНЕ НА ВЕСТИБУЛАРНИЯ АПАРАТ 

Той участваше в толкова много съвети,  

че накрая, уви,  

съвет му се зави! 

 

ПРИЗИВ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ 

Не ми се завива свят! 

Ако светът иска да не настива,  

нека сам си се завива! 

 

ИЗКУКУРИГВАНЕ 

Той си купи гребен! 

Сега остава да го надигне,  

та петльовщина да постигне!... 

 

НЯМА КАК ДА ОТКАЖЕ 

Жена му го навива за секс  

с мощен глас, заглушаващ 

 четири тиранозавъра Рекс! 



КАСТИНГ 

След като я съблече с поглед  

и огледа я гола,  

той се отказа да я облича в мола! 

 

ТЪРСАЧ НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ 

Добре облечен  

търси добре съблечена,  

която в леглото да е печена! 

 

ПЛЮС 

Той в леглото не е способен,  

но има плюс особен –  

много е платежоспособен! 

 

ПАЛАВА ПОКАНА 

Мъж, похапнал аспержи и стриди,  

гарнирани с шоколад, авокадо и смокини,  

кани апетитни дами  

да ги черпи с ендорфини! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА ЕДИН ВАТМАН 

– Намалявам скоростта, но клатенето пак ще се усеща! 

– Клати, клати! – окуражава го дама гореща. 

 

УСЛОВИЕ 

Дами, ако искате късмет да извадите,  



 трябва да ми го извадите! 

 

ЮНАК 

Той е смел, направо безстрашен! 

Въобще не се страхува  

над нещата да не умува!... 

 

ГЕРОИЧЕН НАРАТИВ 

Българите сме юнаци! 

Това „историята” ни го доказва  

и юнашките приказки на маса показва!... 

 

НАУЧЕН ЖИВОТ 

Учени от пазара „Красно село” доказаха,  

че боевете на Шипка са били люти,  

защото опълченците са яли люти чушки „шипка”,  

а не някаква си там „рибка”! 

 

ОТДАДЕНОСТ 

Истински ариец е! 

Вярва в идеите си безмерно! 

Затова никога не пие кафето си черно!... 

 

СЛОЖНА СИТУАЦИЯ  

За работодателя усложняват се нещата: 

Наемайки китаец как да разбере,  

дали още има жълто около устата! 



ФИЛОСОФСКИ ПОДХОД 

Преди дебат за безтелесност  

той с надарени жени спи, яде и пие,  

за да се отврати от телесността  

и в дебата безкомпромисно да я убие! 

 

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

За да заработи за спортна кола  

тя запретва не ръкави,  

а рокля, респективно пола! 

 

УБЕЖИЩЕ 

Ако видиш зор,  

скрий се в надзор! 

 

БЕДСТВИЕ 

Тъщата и жената са му оформили картина,  

много по-катастрофична  

от тази на Ирма и Катрина! 

 

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ ИЗТОЩЕНИЕТО 

Съединиха се той и тя  

в любовната игра! 

От това съединение  

той се изтощи и заспа! 

 

 



 СВАЛЯЧ 

Кодирано е в гените му юнашки  

да сваля не правителства,  

а сутиени и прашки! 

 

КРЪВНА КАРТИНА 

Тя е АБ положителна! 

Иначе тя  

е на „не” от „а” до „я”!... 

 

СИЛАТА НА НАВИКА 

Ако не си свикнал да отвикваш,  

ще си останеш на брака в безкрайната степ,  

а тъщата и жена ти  

ще продължават да властват над теб! 

 

ОЦЕЛЯВАНЕ 

В стремежа си да получи повече женска топлина  

той хвърли на кладата тъща си и нейната дъщеря! 

Така, освен с топлина, сдоби се и с виделина!... 

 

ОТ ИЗВОРА 

Идолът на садиста  

– както и човек да го обръща –  

изумително прилича на моята тъща! 

И това ви го казва  

не някой „X”, „Y” или „Z”,  



а аз – дългогодишният заврян зет!... 

 

НЕ Е ЗАРАЗНО 

Зле е – казвам ви го за кой ли път –  

че умните идеи не се предават  

по въздушно-капков път! 

 

ИНДИКАТОР НА ПРОБЛЕМА 

В човешкия род има натрупани грешки,  

щом толкова много хора  

ми пречат да постъпвам човешки!... 

 

ПОЗНАНИЕ 

„За нещата не може да се съди само отвън!” –  

ми каза Джак Изкормвача,  

попаднал за кратко в кошмарния ми сън!... 

 

СОЦЗАКАЧКА 

Дами, ако искате да имате загоряло спортно тяло,  

войник от спортната рота е ваш изцяло! 

 

ТЪПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ако искате вълнуващо преживяване  

с дама във луксозен бар,  

трябва да извикате „Алах акбар”!... 

 

 



МИСИОНЕРСКАТА ПОЗА ГО ДОКАЗВА 

Ако тя е подполковник,  

значи той е полковник! 

 

НЕПОНОСИМОСТ 

Може да ти се доповръща от някои хора  

– лансирам тази мисъл навред –  

и без да си людоед! 

 

ТОЛЕРАНТНОСТ 

И на Маркс, и на канибала  

– това хората приемат го тежко –  

не им е чуждо нищо човешко! 

 

ИЗНЕНАДА 

Тя очакваше да получи пръстените на Сатурн,  

но той докрай запази в тайна,  

че подаръкът е десет гривни от Украйна! 

 

БЪРЗАЙ БАВНО ОСОБЕНО В ЛЮБОВНАТА ИГРА 

Бавното е сигурно. 

Сигурното е бързо. 

Бавното е бързо. 

Този силогизъм  

е  бариера пред цинизъм,  

затова Festina lente,  

неопитний студенте! 



БУКВАЛЕН СЪВЕТ 

Ако вместо „т” изговаряш „ч”,  

ще е умно  

да не споделяш шумно,  

а само на интимни срещи,  

че обичаш питки горещи! 

 

ДВОЙНО ПРЕЖИВЯВАНЕ 

Да ядеш кус-кус  

с Кадир Кадир  

в Баден-Баден,  

след което в Бора Бора  

да се насладиш на кан-кан  

и  изпълнение на Дюран Дюран! 

 

ОНАГЛЕДЯВАНЕ 

Хубавелката Сийка е като виждането на Сашо Йовков за БНТ –  

обща за всички и своя за всеки! 

Нещо като кренвиршите „Леки”!... 

 

ПУБЛИЧНА ЛИЧНОСТ 

Изявите й винаги са публични  

и са безчет! 

И с работата й са в унисон,  

защото тя работи в публичен дом! 

 

 



„АКАДЕМИЧЕН” ДЕБАТ 

Аргумент: Слънцето изгрява от изток! 

Контрааргумент: Слънцето залязва на запад! 

Мнение от чата: Както в неедна диагноза се е рекло  

тия слънцето бая ги е напекло! 

 

ПРЕЦИЗИРАНЕ 

Инертни материали –  

депутати, яслата избрали! 

 

ПРОЗРЕНИЕ 

Възкликнал атеистът след поредния грог: 

Един Господ знае има ли Бог! 

 

МИСЛИ ЗА МИСЛЕНЕТО 

Крум Зарков: Някой може да си мисли в главата, че... 

Веселин Босаков: Но някой може да си мисли и в краката, че ... 

Извод: Мислете преди да говорите, 

  но не си мислете, 

   че имате мисли в коленете! 

 

ИСКА ЛИ ПИТАНЕ 

Поставям въпроса си с острота: 

Престъпник ли е човек,  

който убива враговете си с доброта? 

 

 



ПРИМЕР ЗА КОЩУНСТВО 

Без дупедавство  

всяко депутатство  

е светотатство! 

 

ЧРЕЗ СЕЛСКИЯ ТРАНСПОРТ КЪМ МАСОВ СПОРТ 

Въпрос: Какво ще стане с градския транспорт в София след първи юли 2022г.? 

Отговор: Градският транспорт ще стане селски!  

                  Ще ходим пеша  

      и така транспорта  

      ще подпомогне спорта!... 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ПРИЧИНАТА ЗА ПОЛИТНОМАДСТВОТО 

Парите и постовете осигуряват активизация  

на депутати и политици с „правилна” мотивация! 

 

ЗДРАВА БОЛЕСТ 

Здравият разум изисква  

да подкрепяме на Кирил и Петков амбициите болни  

и да се правим на доволни! 

 

УСТАТА Е ВАЖНА 

Нерде Йоан Златоуст,  

нерде управник хлевоуст! 

 

ЛОГИЧНО 

Кирил Петков: Мафията загуби коалиционния си партньор. 



Факт: ПП загуби коалиционния си партньор. 

Извод: Така към своята биография 

  ПП добави, че е мафия! 

 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ „ПРОМЯНАТА” 

Борислав Сандов: Поне до приключване на войната да имаме стабилно правителство  

                               и  най-вече – работещ Парламент. 

Логично продължение: А след войната – нестабилно правителство  

                                         и в режим на експеримент –  

                                         неработещ Парламеннт! 

 

ГНЯВ 

Трябва да са много тъпи,  

за да си мислят, че държава  

се управлява със стартъпи! 

 

ПОРНО АКЦЕНТИ 

Голата истина лъсна! 

„Бастуна” на лъжеца! 

После с духане  

осигури ветреца!... 

 

ЗОМБИ ВРЕМЕ 

Отвратителни са им постъпките,  

но мнозина им вървят по стъпките! 

 

 



ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПП 

Издевателства, правени от морални съображения –  

пряк път към авторитаризъм с дълбоки поражения! 

 

СИНДРОМ НА УМОПОМРАЧЕНИЕТО 

„Борим с с мафията” звучи клиширано-патетично,  

но вкопчването във властта си е реално-клинично! 

 

СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

В началото бе физиката,  

посде появи се химията между тях,  

последва я биологията,  

а преди философията  

се развихри психологията! 

 

ЛЮБОВНА ТЕХНИКА „ЛЕКИ” 

(ОБДУХВАНЕ – ОБЖАРВАНЕ – ОПУШВАНЕ) 

Тя го обдуха,  

за да го обжари,  

а той с муши-муши  

задръжките й о(т)пуши! 

 

КУЛТУРЕН ЖИВОТ 

Кóпаница и троóпаница  

с оркестър „Народни избраници” –  

всеки ден в Праламента! 

Гледайте до момента,  



в който ви кипне от таз' мента!... 

 

ОКОЛОВРЪСТНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА 

Магистрална жрица на любовта  

спечели първо място по съчетание с топки! 

Състезанието е организирано от ТИР-шофьори  

и в него не участват аматьори!... 

 

ИЗГУБЕНИ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА 

Той говори й за Кант,  

тя пък мисли си за лубрикант! 

 

ПРИОРИТЕТИ В ОПРАВЯНЕТО 

Не Лена,  

а България  

от Киро е занемарена! 

 

ЕФИРНО 

Журналист: За българския народ има ли полза от този Парламент? 

Настимир Ананиев: За мене има полза. 

Извод: За да има мир  

             Парламента ще работи  

             на ползу Настимир! 

 

ВНИМАНИЕ! МАЙМУНИ! 

Експертите: Маймунската шарка се предава след дълъг контакт лице в лице. 

Веселин Босаков: Да му мисли Цветанка Ризова  



                                кой в предаването й да гостува  

                                и как с маймунджилъци да общува! 

 

ГРЕШКАТА Е ВЯРНА 

Всичко е въпрос на геЙополитически интереси! 

Пригответе си студените компреси!... 

 

АСОЦИАЦИЯ 

Автокефален – това не са религиозни нрави –  

е човек, който сам кефа си прави! 

 

 

доц. д-р Веселин Босаков 

vesobos@abv.bg 
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