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На моето приказно момиче,  

което ме подкрепяше и ми даваше сили, 

чиято усмивка сгряваше душата ми в трудни мигове, 

което не спря да вярва в мен. 

На Юли с признателност и огромна обич. 

Без нея нито една мисличка нямаше да се роди. 

Б. И. 
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ВМЕСТО УВОД 

 

Идеята за тази книга дойде 

изневиделица. Точно както всяка 

полугениална, полунелепа 

светкавица в мозъка ми. Хей така, 

от нищото. 

Но едва ли има значение, как се е 

родила идеята за тази малка 

книжчица, събрала в себе си 

напъните ми да кажа нещо 

значимо с минимум думи.  

Малкото думи са факт, 

значимостта е съмнителна.  

Защото тези „Мислички“ бяха родени и предназначени за забавление 

преди всичко на самия мене си, а след това и на хората, които следят моята 

фейсбук стена и изобщо „изявите“ ми в тази социална мрежа.  

Обичам иронията и самоиронията – за съжаление често пресичам 

границата и се озовавам в страната на сарказма. Изобщо от малък 

обожавам да нарушавам граници. Нищо, че винаги ме хващат и ме връщат 

там, от където съм дошъл. 

Реших да събера мисличките си в една книжчица, за да не се разпилеят и 

забравят – не че сега тези неща не са възможни. И все пак, знае ли човек! 

На всички, които решат да осмислят сивото си ежедневие с моите 

„Мислички“ – приятно четене. На останалите – е, можете да завиждате, 

макар книгата да остава на един клик разстояние. 

И понеже, читателю, съм убеден, че си достатъчно интелигнетен, след като 

отделяш време за това четиво, няма да ти разказвам, как е структурирана 

книгата. Грамотен си, ще разбереш. 

Надявам се всеки, който отвори този файл, да открие за себе си поне една 

мисличка, която ще го накара да се усмихне. И тогава тази книжчица ще е 
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имала смисъл да се роди. Защото това е книга за усмивката. Онази 

усмивка, която ни прави мъничко по-добри. 

И помни, читателю любезни: „Аз съм този, когото срещна твърде късно...“. 

А може би все пак точно на време? 

 

 

Божидар Ивков 
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(4.10.2017)  

С напредване на живота, все по-ясно и - често - доста болезнено разбираме, 

че животът престава да бъде прост, въпреки че всичко може да бъде много 

простичко.  

**** 

Аз съм този, когото срещна твърде късно...  

**** 

Случвало се е моят обикновен ежедневен живот да бъде нещо 

изключително за друг. 

**** 

Тези, които са спрели да мислят, най-вероятно са опознали силата на 

мисълта си... 

**** 

Още докато кажа „Да”, вече знам, колко пъти ще ми се наложи да кажа 

„Не”. Цената на всяко „Да” винаги е несъразмерно висока... 

**** 

Винаги ми е било интересно, какво свързва хората без общи интереси?! 

**** 

Дълбоко в себе си съм сигурен, че в процеса на мастурбация се проявява 

нашето най-развинтено въображение. Така че ако Ви трябва човек с 

въображение търсете млади и самотни хора. 

**** 

Има хора, чиято хигиена е такава, че сякаш се къпят от потоп на потоп. 

**** 

Добре е да се храните умерено, защото не знаете, колко широки са вратите 

на Рая... или Ада. 

**** 

Дълбоко Не-уважаеми политици, отговарям за всичко, което казвам или 

пиша, но не и за това, което Вие сте разбрали.  

**** 
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Политиците и бизнесмените са единствените, които могат да създават 

досега несъществували проблеми. Ех, какво ли не правят парите! 

**** 

Понякога ми се струва, че доверието е като клечка кибрит - запалва се само 

веднъж... и изгаря. 

**** 

Не си заслужава да отлагаш себе си за утре.  

 

 
https://pixabay.com/bg/%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-

%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-

2799370/ 
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(5.10.2017) 

Много рядко се интересувам от изяви и изказвания на български 

политици. Не е необходимо непрекъснато да ми се напомня, че живота без 

мозък е възможен. 

**** 

Усмивката на жената към Вас може да не означава любов, а например 

представата й, че горите в пъкъла... 

**** 

По-добре е да вървите непрекъснато напред дори и да падате и да се 

наранявате, отколкото цял един живот да стоите на едно място.  

**** 

Уж е много простичко, уж е тривиално, дори досадно, а непрекъснато ми 

се налага да повтарям, че да си образован още не означава, че си 

интелигентен. 

**** 

Мислех да посетя психиатър. Но осъзнах, че съм развил тежка 

интелектуална алергия към политическата идиотия. Така че спестих някой 

друг лев и ще си купя новото издание на „Българска Психиатрия”. 

 

 
https://pixabay.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

BF-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-kaleydograf-1696491/ 
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(6.10.2017) 

Още не съм виждал и не познавам идеална жена. Но познавам стотици, 

които умеят да прикрият собствените дефекти с бюста си. И после мъжете 

не били лапнишарани?! 

**** 

По-добре е да имаш безплатни врагове, отколкото платени приятели. И 

най-малката криза ще те направи самотен. 

**** 

Мълчанието на овцете не е само метафорично продължение на романа 

„Мълчанието на агнетата”. В България то е действителност – тишина, 

огласявана от воя на вълците. 

**** 

Странно защо границите на абсурда съвпадат идеално с границите на 

България?! 

**** 

Никога не съм имал задни мисли по отношение на красивите жени. Просто 

по рождение съм с развинтена еротична фантазия. 

**** 

Ако един мъж види красива, според него, жена и първата му мисъл не е за 

секс, той е или за сексолог, или за психиатър. 

**** 

Направило ли Ви е впечатление, че котките, за разлика от хората, лижат 

само собствените си задници? Неведоми са пътищата на разума... 

**** 

Препоръчвам на мъжете и жените с комплекси по отношение на 

големината на пениса винаги да го измерват с термометър. Здравословно 

е... 
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(7.10.2017) 

Семейството е най-интересното доказателство за еволюцията на видовете. 

Събират се да живеят заедно мишлета и писани, катерички и зайчета и 

др.п., а се разделят крави и овни, овци и свине... 

**** 

Не понасям хората-гълъби. Такива например са политиците. Най-напред с 

усмивка ядат от ръката ти, а след това с безразличие серат на главата ти.  

**** 

Не може да се угоди на всички. Затова и не се страйте, не хабете енергия. 

Виж, да вбесите всички – това дори не изисква усилие. 

**** 

Най-сигурният начин да не промените нищо е като не спирате да говорите, 

че трябва нещо да промените . 

**** 

Всеки ден животът ни подарява 24 часа, 1140 минути или 86 400 секунди. 

Използвайте ги рационално и пълноценно, защото те не се натрупват в 

сметка, от която ще можете да теглите време, когато решите.  

**** 

Ако в празнична вечер се чувствате самотни и изоставени спомнете си, че 

е така и всеки друг ден. 

**** 

Хората сме странни създания. През целия си живот чакаме нещо, някого... 

И докато чакаме забравяме да живеем, забравяме да направим нещо, за да 

съкратим чакането. 

**** 

Благородните хора изискват от себе си. Политиците – от другите. Дори 

обещанията им в крайна сметка се оказват изисквания. 

**** 

Никога не забравяйте думите, изречени от пиян или вбесен човек, защото 

това са мислите на трезвите и спокойните хора. 

**** 
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Само човекът е в състояние винаги да придаде значение на безсмислените 

неща и постъпки. 

 

 
https://pixabay.com/bg/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6-

%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-

%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE-2147508/ 
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9.10.2017 

Няма грозни жени, има мъже без въображение. 

**** 

Да бъдеш за някого първа любов – това е прекрасно. Величието на любовта 

е при тези, които са последна любов един за друг. 

**** 

Много от младите българи, които емигрират го правят, защото искат да 

опознаят света. И когато го опознаят забравят да се върнат.  

**** 

Има два начина човек да се справи с жените. Първият го забравих, а 

вторият със сигурност не съществува. 

**** 

Жените никога не могат да бъдат променени. Жалки са мъжете, които 

правят опити в тази посока. Можеш да промениш определена жена, но в 

крайна сметка това до нищо няма да доведе. 

**** 

Малцина осъзнават, че най-трудната житейска роля е да се усмихваш, 

когато сърцето кърви от болка. 

**** 

В природата няма рози без бодли. Но в обществото е пълно с бодли без 

рози. 

**** 

Мисля, следователно страдам. Страдам, следователно не мисля. 

**** 

От опит знам, че най-бедните хора са тези, които имат само и единствено 

пари. 

**** 

Когато не можете да превърнете една надежда в реалност, колкото и 

благородни или обективни да са мотивите Ви за това, просто не я 

пораждайте. Попарените надежди раждат безразличие. 
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12.10.2017. 

Не спирайте да се упражнявате да изхвърляте неприятните проблеми от 

себе си. В противен случай те имат способността да се катерят по 

гръбначния стълб, да се промъкват като крадци в мозъка Ви и да пораждат 

всички миризливи мисли. 

**** 

Предпочитам да слушам ромона на тишината вместо гръмотевиците 

тъпото бръщолевене. Но уви, кой ли се интересува от моите желания...? 

**** 

Казват, че животът е най-добрия учител. Вярно е. Но е и най-скъпият 

учител. 

**** 

И не ми казвайте, че движението е живот. Заекът не спира да се движи и 

живее между 5 и 7 години. Костенурката едва крета и живее 300 години. 

Тогава? На кого да вярвам? На лекарите, или на природата?! 

**** 

Хората, които никога не признават, че са сгрешили най-често допускат още 

една грешка – безгрешността. 

**** 

Когато кравата е нахилена до уши това най-вероятно е от тревата, не от 

доенето... 

**** 

Винаги, когато реша да се променя и от утре да бъда по-позитивен, се 

сещам, че и утре ми предстоят срещи със същите идиоти и ентусиазма ми 

се изпарява.  

**** 

Скъпи ергени и неомъжени жени, спрете да се тюхкате, че още не сте 

открили човека, с когото бихте искали да остареете. И без него този процес 

няма да Ви подмине, но ще запазите свободата си. 

**** 
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Когато Бог създал жената, дяволът изкрещял: „По дяволите, 

конкуренция...“ 

**** 

Алкохолът, във всичките му разновидности, е най-големия вълшебник. 

След всяка глътка приключенията стават не само различни, но и по-

вълнуващи, и по-напрегнати, и по-.... 

**** 

Винаги имам усещането, че заекващите хора благодарят най-точно и 

смислено: „Бла..., бла..., бла..., бла...“. 

 

 
https://pixabay.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

BF-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-

%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2211079/ 
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13.10.2017. 

Никога не обвинявам жените в провинения, за които не съм сигурен, че са 

извършили. Не си заслужава да им се дават идеи – твърде възприемчиви 

са. 

**** 

Всяко щастливо семейство се ръководи от две прости максими: жената 

прави, каквото си иска; мъжът прави, каквото иска жена му.  

**** 

Не знам дали дядо Конфуций е казал точно това, но ако го е казал, е бил 

много прав: мъдрите мисли се раждат след като си теглил майната на 

нещо... или на някого. 

**** 

В природата винаги има равновесие. Ако Ви е дарила с меко сърце, би 

трябвало да ви е дарила с много твърдо седалище. Нямам идея, какво се 

случва ако е обратното... 

**** 

Истинският български филолог вместо да Ви каже „Вървете на майната си“ 

ще ви рече: „Вървете при изворите...“.  

**** 

Никога не лъжете съпругите си. Нямате достатъчно въображение да 

предвидите адът, който ще се изсипе на главите Ви, ако тя започне да 

гадае, какво наистина се е случило. 

**** 

Сега разбрах, защо моята фейсбук стена се посещава рядко и още по-рядко 

някой харесва нещо. Количествените ми проблеми имат качествена 

причина, произтичаща от надписа: „Тук се мисли!“ 

**** 

Никога не съм бил мързелив. Просто много често дебатирам с 

мотивационната си ситема. 

**** 
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Всички сме луди, идиоти, кретени, малоумни... Но не всички сме 

диагностицирани. Спокойно, и това ще стане. Родните ни политици се 

грижат неуморно за това. 

**** 

Доколкото помня (след справка в нета), третият закон на Нютон гласи: 

„Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока 

противодействие“. Интерпретативната социология на семейството ще 

формулира закона така: „Не съдете жена си за килограмите и няма да 

бъдете съден за сантиметрите“. Физика на социологията или социология 

на физиката – както го предпочитате. 

**** 

Съжалявам, че днес обидих мой колега, като го нарекох глупак. И от къде, 

по дяволите да знам, че той не знае? 

**** 

Като видя красива жена подсъзнанието ми бяга в галоп от мен, изчервено 

от срам, поради нежните мисли, нахлуващи в съзнанието ми. 

**** 

Винаги, когато решите да ми кажете, че съм психо или глупак, се уверете, 

че не стоите пред огледало. 

 

 
https://www.shutterstock.com/image-photo/fractal-pattern-stained-glass-style-computer-

136307609?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Hans%20Braxmeier%20und%20Simon%20Steinberger%20GbR

&utm_source=44814&utm_term= 
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(14.10.2017) 

Седя и мисля само за теб. Липсваш ми. Болезнено ми липсваш. Завладяла 

си цялата ми същност, не мога без теб. Искам да бъда непрекъснато с теб. 

Не мога да живея без теб... моя малка мизерна заплато... 

**** 

В пълно неведение съм, какво ми се случва: колкото повече мисля, толкова 

по-малко разбирам.  

**** 

Седя и мисля, мисля и седя. И най-често се улавям, че само седя. Тогава 

защо понякога си казвам, че мисля, че твърде много мисля!? 

**** 

Странна работа е това животът. Днес те гали, утре ти бие шута. Една 

изтървана дума пред олтара – и вече си женен. Обаче... една изтръвана 

дума на сън и... вече си разведен. Нали Ви казвам, странна работа е 

животът. 

**** 

Болестта на Алцхаймер има и много забавни страни. Ако внезапно се 

озовете до гола и непозната жена попитайте (ако се сетите, разбира се): 

започваме ли или свършихме?  

**** 

Скъпи, защо винаги, когато държа чука и поправям нещо в дома ни, из ума 

ми прелитат един такива мисли, които разтреперват ръката, която държи 

чука? 

**** 

Светът днес се променя с бясна скорост. Проблемът е, че нашето разбиране 

за света се променя със скорост, обратно пропорционална на скоростта, с 

която се променя света. 

**** 

Понякога гледам новопоявил се политик и си мисля: „А стига бе, сериозно 

ли на тоя някой му е дал власт, па и го дават по телевизията?“. За 

съжаление винаги е сериозно и никога не е смешно. 



 
18 

**** 

Срамувам се от себе си, когато мисля за красиви жени и... годината ми на 

раждане. 

**** 

Не чета вестници. Не гледам телевизия. Не слушам радио. Не ходя на кино. 

Докато слушам красива и чувствена музика – мисля. Да, аз просто мисля! 

**** 

Мисленето днес е сигурен признак за мазохизъм. Колкото повече мисли 

човек, толкова повече идиоти го клатят... успешно и без да се замислят. 

**** 

Първото необходимо, но не достатъчно условие да може човек да мисли, е 

да има мозък, а не задник.  

**** 

Прекалената алчност винаги е вредна. Рано или късно алчният ще бъде 

принуден да разбере, че е ограбил себе си. А ако не разбере ще се наложи 

да потърси или да му потърсят психиатър. 

**** 

Ако тази вечер не са Ви харесали моите „Мислички“ – знайте: 

гениалността също преминава през кризи. 
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(15.10.2017) 

Всеки статус във фейсбук е част от личния ни психиатричен пъзел... 

**** 

Най-доброто доказателство, че обичаме клюките, независмо какво 

твърдим, е фактът, че винаги се опитваме да подслушваме тези, които 

одумват другите.  

**** 

Не можеш да постигнеш успех, ако спреш да се опитваш да преодолееш 

провалите си. 

**** 

Най-късия и пряк път до развода е да се правиш на Бог пред съпругата си, 

която току що е простряла слиповете ти. 

**** 

Пътят до развода е постлан със... Е, мислете си за елени. 

**** 

Задай ми въпрос, че да разбера какъв си! Отговорите и сам ще намеря. 

**** 

Да пътуваш означава непрекъснато да твориш спомени. Красиви спомени.  

**** 

Не превръщайте любовта в притежание. Не можете да притежавате никой 

и ничия любов. Можете само да я подхранвате и да се надявате, че храната, 

която й давате и здравословна. 

**** 

Обяснение в Наръчника за употреба: „Фейсбук означава социална мрежа, 

а не заповед: „Постави книга на лицето си“.  

**** 

По рождение съм си малко чалнат. Затова не се страхувам да старея – 

скърцащото дюшеме в мозъка с времето се приема за мъдрост или 

нестандартно мислене.  

**** 
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Има едно микро малцинство, което расте и се развива. Има и едно макро 

мнозинство, което само расте... 

**** 

Никога не злоупотребявайте с отказа на съпругата Ви да прави секс с Вас! 

**** 

Докато нямам телевизор, докато имам кафе, мога да изтърпя цялата 

простотия на „обединените патриоти“.  

**** 

Искайте от живота толкова, колкото можете да понесете. 

**** 

Само статистик ще тръгне да мери средната температура на болните в 

болницата. 

 

 
https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/illustration-stained-glass-style-abstract-swirls-

547450765?src=ZFCjzbv5Qw12E0j1NwIHZQ-1-43 
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(16.10.2017) 

Да кажеш на един обединен (със себе си) патриот, че е сенилен означава да 

му направиш твърде щедър комплимент. 

**** 

В есента на моя живот аз се чувствам изключително уютно, защото съм в 

разцвета на собствената си сенилност, а с това допринасям за развитието 

на националната сенилност, която – благодарение и на мен – нараства в 

геометрична прогресия. 

**** 

Ако имаш стъклена глава не замеряй съседите си с камъни (по Б. 

Франклин). 

**** 

Трябва да имаш много силен дух, за да погледнеш в дълбините на 

собствената си личност и да признаеш, че Ти, именно Ти, си този, който е 

лъгал най-често себе си (по Б. Франклин). 

**** 

По хулите, изречени по мой адрес, аз научавам повече за хулителя, 

отколкото Вие за мен (по Спиноза). 

**** 

Позоваването на авторитет не е нито довод, нито аргумент, нито 

доказателство (по Спиноза). 

**** 

Знанието винаги е ограничено от някакви граници. Невежеството никога. 

То винаги е безгранично. 

**** 

Горд съм, че всяко свое колебание превърнах в действие.  

**** 

За всеки миг, прекаран с теб обич моя, съм готов да заплатя всяка цена, 

която бъдещето ми наложи. Но ще изживея тотално и до край „заемът“, 

който ми е отпуснала „банката на времето“ днес и сега. 

**** 
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През целия си живот не съм спирал да гледам небето и звездите и да правя 

опити да летя. И днес, колкото по-немощно става тялото ми, толкова по-

красив и дълъг е полета на душата ми. 

**** 

Животът е пътуване към себе си. 

**** 

България е малка страна, затова тъпотата и невежеството дебнат 

отвсякъде! 

**** 

Аз съм като плод, който няма търговски вид, но веднъж опиташ ли ме ти 

се иска да ме изядеш наведнъж и едновременно с това да ме съхраниш само 

за себе си и завинаги. Скромен съм, нали! 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/182931268 
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(17.10.2017) 

Ако вървите по следите на великите хора се опитайте поне венъж да 

стъпите в страни от тях. Само така някой може и да забележи Вашата следа. 

**** 

Сърцето и разумът много често са в конфликт и нашата роля е да 

поддържаме баланса между тях. Изгубим ли го, губим себе си. 

**** 

Болестта може да разруши световете на човека. Силният човек може да 

изгради нова Вселена от болестта, в която последната няма място. 

**** 

Силата на достойните хора не е в юмрука им, а в протегнатата за подкрепа 

ръка. 

**** 

Единствените хора, които допускам във всяко кътче на душата си, са тези, 

с които разговаряме мълчейки.  

**** 

Не си играйте с чувствата на хората, защото никой, дори собственикът йм, 

не познава до край мощта и посоката им на дйествие. 

**** 

Обичам да правя подаръци. Няма нищо по-красиво и безценно от радостта 

в очите на този, на когото съм подарил дори само една добра дума. 

**** 

Непрекъснато ме преследват гениални мисли. Но – поне засега – винаги 

успявам да им се измъкна.  

**** 

Отворете умът и сърцето си за езика на природата и ще видите 

неподозирано красиви светове. 

**** 

Има хора, които превръщат най-съкровенните думи в парцали, в думи-

паразити. И какво от това, като кажеш „Извинявай“, след като си премазал 

душата и чувствата на някой, или си се подиграл с доверието му?  
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**** 

Най-сексапилното нещо в мъжа, е неговият... ум. Тайна, която съм научил 

от по-умни от мен жени. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/182930877 
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(20.10.2017) 

Българското образование е безотказно лекарство срещу мисленето.  

**** 

Уважението към жената е скъп дар, не го очаквайте от евтини мъже. 

**** 

Една от най-висшите цели при възпитанието на децата, е да ги научим да 

разпознават и познават ценността на нещата, а не да знаят цената им. 

**** 

В една истинска любов изкуството се състои в това да отдаваш на другия 

всичко, което е ценностно значимо. 

**** 

Тишината сближава само хората, които са научили езика й и могат да 

ползват богатството му. 

**** 

Когато сутрин се събуждам винаги се изправям пред дилемата: дали да се 

старая моята усмивка да променя света, или да позволя на света да 

променя моята усмивка. Винаги избирам първото, въпреки че понякога 

второто надделява по независещи от мен причини. 

**** 

Когато обичаш някого истински, верността не изисква никакви усилия. 

**** 

Любовта никога не може да бъде идеална. Стига ми да е истинска.  

**** 

Започна ли да търся нещо в дома си, скоро се усещам, че съм въвел ред... 

**** 

Драги мъже, стратегията на спокойния семеен живот изисква от вас, когато 

съпругата Ви греши, да й се извините. 

**** 

Знаете ли, колко народни представители са необходими, за да завинтят 

една крушка? Не? И аз не знам. И знаете ли защо? Защото никой досега не 

е поверил на тия измамници толкова отговорна работа. 
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**** 

Жените са най-прекрасните създания на природата. Ако поискат могат да 

простят на мъжете дори това, което не са направили. 

**** 

Малцина забелязват, че аз не остарявам. Просто се превръщам в реликва. 

**** 

Няма значение в каква чаша пиете добро кафе. Наслаждавайте се на 

кафето, не на чашата. 

**** 

Има моменти, в които си мисля, че съм направо луд да правя едно или 

друго нещо, да мисля това или онова. И като се огледам, ми минава. Та аз 

пращя от психично здраве. 

**** 

Всичко, което научих за живота, мога да обобщя по следния начин: 

Животът е прекрасен и се случва, независимо дали искам или не. 

**** 

Най-заетите хора са безделниците. 

Божидар Ивков 

(Днес писах, защото един много важен за мен човек ме попита: „Къде са 

„Мисличките“) 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/182931109 

 



 
27 

(21.10.2017) 

Благословен да е този, който не може или няма какво да каже, но въпреки 

това мълчи. 

**** 

Странна работа, в порно филмите има много, много секс и никога, никакви 

деца, а в живота е точно обратното. 

**** 

Старите хора казват, че човек се учи докато е жив. Така е, с изключение на 

годините, прекарани в училище. Но и това не е крайност. 

**** 

Големият зор ражда странни приятелства в леглото. 

**** 

Колкото по-голям е бюста на жената, толкова мъжът по-трудно запомня 

лицето й. 

**** 

Единственото злато, което жените винаги отказват, е мълчанието. 

**** 

Уважаеми дами, ако един мъж Ви предлага неповторим секс, знайте, че 

става дума само за един път. 

**** 

Обикновено, когато мъжът е гневен или бесен, спи сам и най-често не на 

собственото си легло. 

**** 

За да открием добро в живота си, трябва самите ние да ставаме по-добри. 

**** 

Това, от което лишаваме децата си, след това те не го дават на другите, 

включително и на собствените си деца. 

**** 

Катастрофата е много странна работа. Не съществува, докато не се случи. 

**** 
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Търчането по жени никога на никой не е навредило. Виж, когато 

настигнеш някоя... – това вече е друга работа. 

**** 

Меденият месе свършва тогава, когато съпругът престава да помага в 

чистенето на съпругата и започва да чисти сам. 

**** 

Личният ми опит, а и този на човечеството доказва, че по-силната 

половина от човечеството – жените, виждат два основни недостатъка в 

мъжете: първо, през цялото време мислят само за секс и второ – 

непрекъснато правят нещо различно от това, което мислят.  

**** 

Женените мъже са като барометър – могат да предвиждат настроенията на 

съпругите си, но не могат им влияят, както барометъра предивжда 

времето, но по никакъв начин не може да му повлияе.  

**** 

Уважаеми мъже, научете се да миете чиниите – това може да спаси живота 

Ви. В цялата история на човечеството нито един мъж не е бил убит от жена 

си, докато е извършвал това свещенодействие. 

 

(Днес мисличките са провкирани, мотивирани, инициирани, подсказани, 

парафразирани, фризирани... от и по златните мисли, публикувани в 

полския сайт: http://zlote-mysli.dowcipy.pl/. И сега, прочетете първата 

мисличка и решете дали ще ме благославяте, пустосвате или анатемосвате. 

Но със сигурност очаквайте продължение. Ако Ви стиска!) 

  

http://zlote-mysli.dowcipy.pl/
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(21-22.10.2017) 

Нестандартна дефиниция за сарказъм: опит и/или способност да обиждаш 

идиотите по такъв начин, че дори да не могат да си дадат сметка за това. 

**** 

Въпреки всичко аз се опитвам да светя със собсъвената си светлина. 

Взимам пример от слънцето – изобщо не ме интересува дали някой се 

изгаря, дали ослепява или получава някакво друго увреждане.  

**** 

Не спирайте да преследвате мечтите си. Дори и да не ги догоните, дори и 

да не ги превърнете в реалност – заслужава си. Има голяма вероятност да 

отслабнете. 

**** 

В мнозинството случаи слепотата идва с времето. Глупостта е по рождение. 

**** 

Мъжете лесно могат да бъдат направени импотентни. Достатъчно е само 

едно изречение: предпочитам да сме приятели, а не да правим секс. Или: 

да не разваляме това чудесно прителство със секс... 

**** 

Училището развива всички способности на младия човек: невежество, 

глупост, идотизъм... 

**** 

Ултра красивите жени са предназначени за мъжете без капка 

въображение. 

**** 

Препоръка към теолози и религиоведи: винаги, когато сте затруднение да 

отговорите на въпроса, защо Бог е създал първо Адам, си спомнете, че 

всяка дейност започва от нулата. 

**** 

Мили дами, не допускайте най-фаталната грешка в живота си, като 

мислите, че любовта на мъжете минава през стомаха. Няма мъж, който 

ходи при любовницата си, за да яде баница.  
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**** 

Искрено съжалявам хората, които обсъждат личността и живота ми. 

Техните са толкова сиви, еднообразни и скучни, че са принудени да се 

занимават с моите... 

**** 

Животът е толкова кратък, че не си заслужава да го пилееш по жени, 

правещи се на недостъпни, диети и хора без чувство за хумор.  

**** 

Винаги, когато започвам да мечтая за някоя красива жена се сещам за 

несъществуващата си банковата си сметка и... Минава ми. 

**** 

Прибързана оценка – сигурна грешка! 

 

(Предупредих Ви, че ще има продължение. Част от тези мислички са 

резултат от стрелички, попаднали в мен от лъковете на следните сайтове: 

https://pl.pinterest.com/explore/zabawne-cytaty/ // https://www.moje-

cytaty.com/cytaty/smieszne // http://www.temysli.pl/tag/zabawne-ekartki). 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/183296170 

https://pl.pinterest.com/explore/zabawne-cytaty/
https://www.moje-cytaty.com/cytaty/smieszne%20/
https://www.moje-cytaty.com/cytaty/smieszne%20/
http://www.temysli.pl/tag/zabawne-ekartki
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(25.10.2017) 

Времето е истинската „валута“, чрез която се разкрива и оценява 

стойността и ценността на хората. 

**** 

И помнете, че Красавицата се е влюбва в Звяра още докато той е бил звяр, 

а не след като се превръща в красив принц. Това означава нещо... много. 

**** 

Понякога точно, когато казвам: „Добре съм“ имам най-голяма потребност 

от някой, който да ме прегърне и да ми прошепне: „С теб съм! Ще се 

справиш!“.  

**** 

Най-болезнените грешки допускаме тогава, когато мислим вместо да 

чувстваме и чувстваме, когато трябва да мислим.  

**** 

Човек не може да възстанови изгубеното в отминалите дни. Може само да 

се стреми идващите да бъдат изпълнени с радост и усмивка, с 

удовлетвореност и задоволство от себе си. 

**** 

Голямата любов се познава и по това, че този, който те обича ти подава 

ръка, поема ръката ти и е с теб точно тогава, когато имаш най-голяма 

потребост от него да бъде до теб и да... държи ръката ти. Голямата любов е 

в малките неща и жестове. 

**** 

За влюбеният и красотата на Квазимодо е истинска красота. 

**** 

Всички очи говорят, малцина обаче умеят да четат и да разбират езика на 

очите. 

**** 

Щастливата жена винаги е красива и й личи. 

**** 
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Не мога да бъда напълно нормален, когато животът е толкова ценен и 

прекрасен. 

**** 

Четящият книги живее хиляди животи в различни Вселени. 

**** 

Прекрасно е, когато в живота ти има човек, при вида на който винаги се 

усмихваш, независимо колко ти е тежко. Знам, знам, щастливец съм... 

**** 

За да подобрите зрението си, понякога трябва да промиете очите си със 

сълзите на страданието.  

 

 
https://ru.fotolia.com/id/182931239 
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(26.10.2017) 

Който иска да живее дълго трябва да е готов да остарява и да не се страхува 

от старостта. 

**** 

Светът и животът са невероятно красиви. Грозотата е в нашите мисли и 

души. 

**** 

Всеки ден, изпълнен с възможности, е смислен и прекрасен. Сърдете се на 

себе си ако Ви се вижда грозен или безсмислен. 

**** 

Парите могат да ти дадат много неща. Но не могат да ти купят липсващата 

топлина на любимия в студената зимна вечер, не могат да изтрият сълзите 

от болката, не могат... парите не могат да възстановяват загубени 

ценности. 

**** 

Лесно е да поставиш точка. Иска се много сила и въображение да 

продължиш да създаваш възможности, да създаваш утре..., бъдеще – за 

себе си и за някой друг. 

**** 

Единственият избор, който имаме, е да изживеем живота си до край.  

**** 

Има българска поговорка, която казва: „Когато четири очи не се виждат, 

се забравят“. Краткото отсъствие на любимя човек създава мощни вълни в 

океана на любовта. Дългото отсъствие го пресушава.  

**** 

Истински мъртви са не хората, които са погребани, а тези, които не са 

оставили поне една добра следа след себе си. 

**** 

Истинските чувства се изразяват с очите. Затова, когато казвате важни за 

Вас неща гледайте хората в очите.  

**** 
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Споделяй своето знание. Това е един от пътищата или една от 

възможностите да бъдеш запомнен от идващите след теб. 

**** 

Ако нямате, какво да кажете, не го казвайте тук! 

**** 

Обикновено заспиваме с мечтите си, а се будим с реалността, която сме 

създали, стремейки се да ги постигнем. 

 

 

https://ru.fotolia.com/id/181918907 
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(27.10.2017) 

Разликата в думи и дела в личен план вае безразличие, в социален план – 

бунтове. 

**** 

Мнозинството хора изобщо не обръщат внимание на това какво и как 

казват. Не е едно и също да кажеш: Хората са добри или Има добри хора. 

Да не обръщаш внимание на начина си на говорене означава да 

пренебрегваш умственото си развитие. 

**** 

Животът е сцена. От нас зависи как ще изиграем ролите си, дори и да са 

роли на парии. 

**** 

Истинската стойност на човека не е нито в банковата му сметка, нито в 

джоба му, а в... главата му. 

**** 

Малцина са тези, които умеят да видят красотата на ежедневието. 

**** 

Изречените думи са добре измит и огромен прозорец към ума и чувствата 

ни. 

**** 

Очите на влюбения събличат мислите на обичания от него човек. 

**** 

Великите мисли се раждат едновременно от ума и сърцето. 

**** 

Всеки човек преживява мигове, когато в душата му вали сняг. 

**** 

Истински щастлив съм, когато се срещам със себе си – тогава всички мои 

очаквания са се сбъднали. 

**** 

Животът е изпит, който държим непрекъснато... Всяка оценка е крайна и 

няма поправителни изпити. 
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**** 

Не можеш да се движиш едновременно по всички платна на магистралата. 

**** 

Направих салата, сипах по една ракия и седнахме със самотата ми на 

сладка раздумка. Понякога тя умее да разказва чудни приказки, в които 

преоткривам себе си. 

**** 

Самотата може да бъде прекрасен събеседник, стига да ти стиска и да 

можеш да разбираш езика на тишината й. 

**** 

Ако мечтаеш за нещо трябва да имаш сили, както да го постигнеш, така и 

да понесеш несбъдването му. 
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(29.10.2017) 

Когато политиците говорят за светлото бъдеще истина е само това, което 

се отнася до тяхното бъдеще. 

**** 

Никога не пропускайте момента да кажете на любимия човек, че го 

обичате. По-добре е да прекалите с това, отколкото в другия да се породи 

„глад“ за тези думи. 

**** 

Мъдростта и познанието винаги се съмняват в себе си. Невежеството с лека 

ръка си предоставя необезпечени и неограничени кредити. 

**** 

Само невежите имат готово отговор на всички въпроси. 

**** 

Предпочитам да се уча по-скоро от постиженията си, отколкото от 

грешките си.  

**** 

Истинската любов принадлежи на двама. Ако е само на един, е патология, 

ако е на трима е измама. 

**** 

Обикновено споделям изцяло собственото си мнение. 

**** 

Този, който обича истински не се грижи за наградата си, а за това, как да 

бъде още по-добре на човека, когото обича. 

**** 

Човекът, когото обичам с цялото си сърце няма възраст. 

**** 

Ако обичаш някого винаги ще намериш време за него. Ако не го намериш, 

значи не го обичаш истински. 

**** 

Най-лесно губим нещата и хората, за които сме решили, че са наша 

собственост веднъж завинаги. 
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**** 

Преди да решите, каква жена търсите – добра или красива, решете, какво 

искате да Ви предложат: вярност и приятелство или задник! 

**** 

Реших да бъда себе си и светът стана по-добър и по-цветен. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/158326780 
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(30.10.2017) 

Днес реших да посветя своите „Мислички“ на хората с инвалидност. Това е 

моят начин, макар и вероятно слабо ефективен, за противодействие на 

невежеството и популизма на някои народни представители с 

инвалидност. 

„В епохата на информацията невежеството е личен избор“ 

 

 

Хората с инвалидност нямат потребност от съжаление, от социални 

дистанции, от фалшива утеха или социално изключване. Те имат 

потребност от разбиране и от безбариерна среда.  

**** 

Здравите трябва да разберат една проста истина. Думите могат да скрият 

истината, очите – никога. Така че внимавайте как се отнасяте с хората с 

инвалидност, те са твърде чувствителни към неадекватното поведение на 

т.нар. „здрави“. 

**** 
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Животът е изкуство и само най-големите майстори живеят истински, без 

да се интересуват от собствената си или чуждата инвалидност. Те знаят, че 

същността на живота е на друго място. 

**** 

Има два начина да се вижда другостта на хората с инвалидност: единият е 

инвалидността да се възприема като враждебност, заплаха, а другият е 

като учител, дар от небето, позволяващ ни да се развиваме. Другостта на 

инвалидността винаги може да учи и затова винаги избирам да я виждам 

като възможност за развитие.  

**** 

Понякога, когато физическата болка е много силна, имам чувството, че 

собственото ми тяло и Аз живеем на различни планети. Когато болката 

изчезне или се скрие уморена в някой ъгъл на тялото ми, тогава с радост се 

завръщам у дома, в собственот си тяло. 

**** 

В човека с инвалидност ще откриете повече човечност, отколкото в този, 

който се подиграва на момчето с аутизъм, на момичето с Даун, на човека в 

инвалидна количка, на... Да се подиграваш или присмиваш на хората с 

инвалидност означава, че самият ти вече си обречен на най-страшната 

инвалидност – безчовечието. 

**** 

Инвалидността променя ценностите и човекът с инвалидност бързо се 

научава да цени безценните мигове на живота.  

**** 

За това, какво общество сме и какви хора сме, е достатъчно да погледнем 

мръсотията, в която живеем и бариерите, които сме създали пред нашите 

съграждани и съчовеци – хората с инвалидност. Поглеждам и се ужасявам.  

**** 

Всеки човек в дадена ситуация и с определени свои действия може да 

издаде степента и вида на вътрешната си инвалидност.  

**** 
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За мен човекът с инвалидност е най-необикновения обикновен човек. 

Повтарям: Човек! 

**** 

Твърде много говорим за социално включване, за премахване на 

бариерите пред хората с инвалидност и твърде малко правим, за да се 

случи това. Не толкова говоренето, колкото действието е това, което 

манифестира отношението ни към инвалидността и другостта. 

**** 

Капка истинско разбиране и жест на подкрепа е повече от океан лозунги 

или псевдоразбиране. 

**** 

Родната ни администрация, вземаща решения за инвалидността, е като 

бурените – красиви слова, безполезни или липсващи действия, които 

задушават живота.  
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(31.10.2017) 

Хората, които „убиват“ по някой час, досаждайки на другите, обичкновено 

биват „разстрелвани“ от времето. При самозащита! 

**** 

В спомените няма да откриете изгубеното си време. 

**** 

Времето не е лекарство, но помага да свикнем със страданието и болката. 

**** 

Библиотеката е един от филтрите на времето, през който глупостта и 

невежеството не преминават... освен ако самото време не ги пропусне. 

**** 

Времето работи на непрекъснат „производствен“ цикъл. 

**** 

Времето разкрива винаги и най-добре за кого, какво представляваме.  

**** 

Не си създавай очаквания и няма да бъдеш наранен. 

**** 

Времето е най-големия подлец – взима ни силата, а оставя красотата на 

постелята. 

**** 

Болестите обожават нещастните хора. 

**** 

От физическата болка винаги се оплакваме, страдаме, но когато не ни боли 

рядко се радваме и споделяме радостта си. 

**** 

Трябва да се разболеем, за да оценим истински здравето си. 

**** 

Позитивното мислене не е панацея, но винаги е за предпочитане. 

**** 

Истинското богатство е начин на мислене, а не дипломи и нива на 

образование. 
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**** 

Ако човек не познава себе си не може да очаква да заживее в мир със себе 

си. 

**** 

Вярвай и се доверявай на интуицията и спонтанността си.  

**** 

Използвай силата на волята си да се бориш със собствените си 

недостатъци. Само така можеш да промениш света. 

**** 

Всяко развитие е свързано с горчиви преживявания, травми, кризи и 

съмнения, с големи страдания. И въпреки това всяко движение напред 

дава сили и те мотивира да продължаваш напред. 

**** 

Злобата и завистта не създават висша дипломатичност. Извайват 

лицемерие, двуличие и лъжовност.  

**** 

Винаги съм казвал, че глупостта е като парата – не може дълго да стой в 

затворени пространства, защото ще се взриви. Същото е и със завистта и 

злобата. 

**** 

Днес отново разбрах, че стремежа да спреш посредствеността и да дадеш 

път на ясния, чист и разбираем език, се наказва от посредствеността... с 

тояги. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/170822615 
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(2.11.2017) 

В живота има и смърт, и живот. Ние сме тези, които определяме колко 

живеем и колко умираме всеки ден, всеки час. 

**** 

Единствената реална инвалидност, е злобата и завистта.  

**** 

В света има два вида щастие. Малко, когато ние сме щастливи. Голямо, 

когато правим другите щастливи. (По Ю. Тувим, полски поет) 

**** 

Всяка дефиниция е ограничение. 

**** 

Не ми обещавай, че ще ме обичаш „завинаги“. Просто ме обичай всеки миг 

сега, обичай ме всеки ден. 

**** 

Най-много мечтая за тази, която изпълва ума и сърцето ми, деня и ноща 

ми. Най-често сънувам тази, към която непрекъснато се стремя. Най-често 

живея тази, която обичам... 

**** 

Чувствата са слабост. Има хора, обаче, пред които чувствеността ми се 

превръща в могъща сила. 

**** 

Границата между възможното и невъзможното, между великото и 

глупавото, между човешкото и нечовешкото..., е в главите ни. 

**** 

Ако искаш да живееш трябва да спазваш единственото правило на живота 

– искаш или не, длъжен си да се справиш. 

**** 

Моята радост няма граници, като си наумя, че намерих жена, която не се 

стреми към джоба ми, а към сърцето и душата ми.  

**** 

Устните могат да казват много неща, очите винаги говорят истината. 
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**** 

Винаги познавам, когато се приютявам в прегръдката на Човек – не 

спирам да чувствам, да гочувствам, да ме чувства... 

**** 

В гонитба на пари и власт хората непрекъснато обедняват, забравяйки да 

живеят.  

**** 

Не ме интересува какъв пост заемаш и колко пари имаш. Интересува ме 

какъв човек си! 

**** 

Питат ме, каква е тайната на моето щастие. Отговорът е прост: не 

преставам да мечтая, дори за невъзможното. Най-вече за него... 
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(3.11.2017) 

По пътя към върха няма луксозни асансьори. Върви се по стръмни пътеки, 

покрай пропасти и отвсякъде дебнат опасности. 

**** 

Ако аз мисля, че съм щастлив, значи съм щастлив. Ако мисля, че съм много 

щастлив, значи съм много щастлив.  

**** 

Не спирам да изисквам от себе си дори тогава, когато никой не изисква от 

мен. Иначе ще се удавя в блатото на застоя. 

**** 

Ненавиждам някой да ме учи как да живея собствения си живот. Какви 

решения да взимам за него и за себе си. Ненавиждам, когато някой твърди, 

че знае по-добре от мен, какво е най-доброто за мен. И – да не забравя – да 

попитам всички тези мои „доброжелатели“: Някой иска ли да умре вместо 

мен? 

**** 

Ако съм потребен дори само и на един човек, животът ми има смисъл. 

**** 

Да умреш! Та това е твърде нищожен повод да спреш да мечтаеш или да 

обичаш. 

**** 

Не казвайте на ближния си това, което не искате на Вас да Ви казват! 

Защото думите могат да убиват. 

**** 

Върви по пътя си и остави другите да вървят по своя. Тези, които срещаш 

поздрави и подмини. Ако се налага и можеш да помогнеш – помогни. Ако 

си с отворено сърце ще познаеш този, който ще тръгне рамо до рамо с теб 

и взаимно ще се подкрепяте през идните крачки... 

**** 
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Животът ме научи на нещо много просто: сигурно е само едно, че нищо не 

е сигурно. Така че не ми казвайте „Това никога няма да стане“ или „Това е 

невъзможно да се случи“. С живота човек може да се шегува, но с мяра. 

**** 

Когато разбрах, че не трябва да гоня вятъра и тръгнах по житейските 

друмища с подходящата стъпка, стигнах далеч. Сега взорът ми е устремен 

още по-далеч. 

**** 

Човек трябва да прочете много книги, за да разбере, колко малко знае. 
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(4.11.2017) 

Дoкато преследваме кариера, власт, пари, животът се изпарява и не 

забелязваме как губим родителите си. Те просто остаряват... понякога без 

нас с тъгата за нас. 

**** 

Политиката и лъжата са еднояйчни близнаци. 

**** 

Ако човек не може да открива щастието тук и сега, никога няма да може да 

го открие в нито едно утре. 

**** 

Човек или народ, които живеят само с миналото си, нямат бъдеще.  

**** 

Любовта не е състояние. Тя е процес, който изисква непрекъснато 

пресъздаване и създаване отново, и отново, и отново... 

**** 

Тъгата в любовта се ражда заедно със знанието за бъдеща раздяла, макар 

и временна.  

**** 

Повярвай си и ще можеш! 

**** 

В живота и изкуството 2 плюс 2 много рядко е равно на 4. 

**** 

Не съм нито гении, нито най-добрия в делата си. Но имам потенциала да 

бъда нещо голямо и непрекъснато се опитвам да използвам това 

максимално, превръщайки живота си в изкуство. 

**** 

Красивите думи също могат да нараняват, когато се окажат лъжа. 

**** 

Едно от най-великите изкуства на живота, е умението ни да благодарим, 

да сме благодарни: за добрата дума, за усмивката, за жеста, за обичта на 

другия, за живота... 
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**** 

И в изкуството да се живее има два типа хора: творци и зрители. 

**** 

В изкуството на любовта е много важно да не задаваш въпроси, когато 

виждаш, че другият не иска да отговаря. И още по-важно е да не си 

създаваш катастрофични сценарии поради липсата на отговор или 

обяснение. Това може да разстреля любовта внезапно и завинаги. А след 

смъртта й няма значение кой е виновен. 

**** 

Изпитвам преклонение пред жените, които имат благодарение на себе си, 

на ума и таланта си, на духовната си аристократичност. Изпитвам дълбоко 

съжаление към жените, които имат благодарение използването на 

вагината си. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/181918664 

  



 
50 

(6.11.2017) 

Любовта е излечима слепота – всички влюбени рано или късно 

проглеждат. И само малцина се радват на проглеждането. 

**** 

На любовта дори боговете слугуват. 

**** 

Любовта е в състояние да съгради всичко, но и да разруши всичко, дори 

самата себе си. 

**** 

Пазете се от хората с високо его – винаги ще успеят да ви изцапат със 

седалището си. 

**** 

Всяка нова глава в живота си трябва да започваме с умерена наджеда и 

готовност за изненади. 

**** 

Ако не познаваш ценността си не можеш да оцениш ценността на другите.  

**** 

Във всеки от нас има извор на неизчерпаема енергия за обич и доброта. 

Просто трябва да го открием. 

**** 

Ако човек може да мечтае за нещо, то трябва да може да направи всичко 

възможно, за да превърне мечтата си в реалност.  

**** 

Понякога и най-скверните думи в речника ми не могат да изразят това, 

което чувствам към отделни хора. 

**** 

Ако не сме преживели една мъка, не можем да я разберем, когато сполети 

друг човек. Никой не знае колко тежи камъкът докато не го вземе в ръка. 

**** 
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Извинявай, съжалявам... думи, които могат да казват много, когато се 

употребяват рядко. Могат и да бъдат само думи, когато се употребяват 

твърде често. 

**** 

Да знаеш, че знаеш – е благо. Да знаеш, че не знаеш – е още по-голямо 

благо. Да знаеш, че незнанието ти винаги ще е по-голямо от знанието ти и 

въпреки това да не спираш да се стремиш да знаеш повече – е най-висше 

благо. 

**** 

С тези мислички Ви пожелавам лека нощ. Но да четеш мисличките ми 

преди заспиване трябва или да си много глупав, или много самотен. Лека 

нощ самотнико – вече сме двама. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/181918500 
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(10.11.2017) 

Наскоро ме обвиниха в мракобесие и задушаване на свободния порив на 

автора, налагайки вето върху начина му на писане и съдържанието на 

изписаното. В тази връзка искам да попитам: писането на неверни неща и 

на глупости равнозначно ли е на свобода на словото и мисълта? За себе си 

питам, не за приятел! 

**** 

Има хора, които твърдят, че днес било сакрална дата. Някой знае ли защо? 

**** 

Лили Гуцата изгрухтяла нещо против пенсионерите, т.е. срещу хора от 

третата, четвъртата, петата и т.н. възрасти, които със свирепи алчни 

погледи се взирали в бездънната й пазва. Ситуацията била толкова 

възмутителна, че само в родните психиатрии реагирали с разбиране на 

създалото се неловко положение, защото разкодирали погрешно 

грухтенето, което пък било замазано с всенародни празненства. 

**** 

Силно съм притеснен. Не зная какви са сметките на Народното събрание 

за парно, но откакто в него влезе една герберка с размерите на боабаб съм 

сигурен, че залите на НС редовно са студени – докато влезе и излезе, 

залите изстиват. Горките, милите ми депутати. 

**** 

Де-пут-атка мен да ме наричат, първа жадност е за мене. (Из будуарния 

дневник на една цистерна). 

**** 

Председателят на Народнот събрание, след изслушване на жалбите на бай 

Уйно Теслев – майстор-дърводелец, издал заповед банката на Л.П. да бъде 

изнесена извън пленарна зала, защото след всяко заседание се налаго бай 

Уйно да я ремонтира – много мъничка била... банката де. 

**** 

Българската лекоатлетика е в шок. Л.П. щяла да открие 28-те политически 

игри в страната, облечена в костюм на скиорка. Целта било да се 
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рекламира, какво може да стане от всеки, ако стане член на партията на 

цветята... Нещо повече, тя щала да бяга 1500 м гладко бягане под зоркия 

поглед на снайперисти, за да няма неприятни изненади на финала. 

Божидар Ивков – кандидат политзатворник 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/181330942 
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(13.11.2017) 

ПРИ ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА 

 

Искаме или не искаме да признаем, сексът, парите и властта са осите, 

около които се върти светът. И между трите оси само сексът може да донесе 

удоволствие дори тогава, когато е купен. 

**** 

Едва ли има друго човешко удоволствие, каквото е сексът, което да е 

толкова важно и здравословно и едновременно с това претъпкано с табута. 

**** 

Не обичам сексбомбите. Досега никога не ми се е удавало да ги взривя! 

**** 

Когато пенисът на мъжа се активизира, мозъкът му изпада в „кома“ поради 

недостиг на кръв и кислород. Затова понякога това, което малката глава 

направи, след това с години голямата не може да оправи. 

**** 

Сексът е лекарство, което помага дори на глупака – по време на секс 

глупостта излиза в отпуска, макар и за 5-10 минути. 

**** 

Любов без секс е като храна без сол.  

**** 

Желанието за секс нараства успоредно с правенето на секс. 

**** 

Когато сексът липсва, е вреден за здравето! 

**** 

Не ми е известно някой от боговете да е ползвал презерватив.  

**** 

Времето, посветено на секс никога не е изгубено. Иначе човечеството 

отдавна да е престанало да съществува. 

**** 

Модата преминава, сексът остава. 
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**** 

Единствената мотивация без граници, дори на стари години, си остава 

сексът. 

**** 

Познавате ли жена, която непрекъснато мисли за секс?... Аз също не 

познавам такава. 

**** 

Сексът с любимия човек винаги е катарзис. 

**** 

Най-хубавите дни в живота ни са тези, които сме започвали със секс. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/160773810 
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(18.11.2017) 

Тъжно е, че мнозинството хора си дават сметка за ценността на живота и 

на другия човек едва тогава, когато се разболеят.  

**** 

Единствено зъбите на времето не са застрашени от разваляне. Тъкмо 

обратното, с времето те стават все по-здрави. 

**** 

За медицината всеки конкретен живот е важен и лекарите правят всичко 

възможно да спасят или удължът живота. Но само истинските лекари 

знаят, че абсолютизирането на тази философия в определени случаи или 

моменти се превръща в брутален садизъм. 

**** 

Злобата, завистта, болезнената ревност са болести на душата. 

**** 

Никой не знае, колко тежи чуждата болка. Дори и да изпитваме същата 

болка, незнанието си остава.  

**** 

Познаваме и знаем за болката само толкова, колкото сами сме изпитали.  

**** 

Измислената болест не може никой и нищо да излекува. Никакъв алкохол, 

в никаква доза, не може да отстрани „оперативно“ реалната тъга или 

празнотата. 

**** 

Болестта – казва А. Камю – е манастир, който има свое управление, своя 

аскеза, свое мълчание и свое вдъхновение. Да, прав е Камю. Болестта 

„живее“ по свои си закони и изобщо не се интересува от нашето мнение за 

тях. 

**** 

Тялото на стария човек най-често е като многопрофилна болница. 

**** 
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Лекарят лекува болести и понякога успява да ни помогне да се излекуваме. 

Никой освен нас, обаче, не може да ни помогне да се излекуваме от съдбата 

си. 

**** 

Съвременната медицина много често е по-опасна за вашето здраве от 

самата болест. 

**** 

Ако парафразирам Бертран Ръсел трябва да кажа, че съвременната 

медицина е напреднала толкова много, че почти няма здрави хора. 

**** 

Медицинската сестра също може да бъде лекарство, но уви, най-често 

недостъпно. 

**** 

В ръцете на добрия лекар всичко се превръща в лекарство. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/182930861 

  



 
58 

(21.11.2017) 

Наглост и невежество – най-тежката човешка болест, която често погубва 

живота на хиляди хора, особено ако бъде овластена. 

**** 

Не забравяй паролата за своето исконно Аз – веднъж загубена, никога не 

се възстановява, а всяка нова парола е за друго Аз. 

**** 

Ако светът около теб или вътрешният ти свят ти изглеждат сиви, не 

забравяй, че сивото също е цвят. 

**** 

Има хора, за които най-силните сексуални стимули са икономическите, 

или по-точно – финансовите, или най-точно – паричните. 

**** 

Ако човек се взима твърде насериозно дълго време някой трябва да му 

помогне, като го изпрати при психиатър. 

**** 

И на най-горещата и силна любов й се налага често да поддържа живота 

си с пари. 

**** 

Клемансо казва, че жените живеят по-дълго от мъжете. Особено 

вдовиците. По дяволите, като се замисля този мъдрец е много прав... 

**** 

Младостта е периода от живота ни, който преминава най-бързо. 

**** 

За да може една държава да живее, нейните граждани трябва да позволят 

най-напред на правото да живее. И след това да го бранят от всякакви 

посегателства. Дори от посегателствата на собствените си държавници. 

**** 

Необходими са огромни сили и усилия, за да живееш нормално и 

спокойно. 

**** 
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От дума на дума и... времето на живота привършва.  

**** 

Без чувство за хумор, без усмивка, животът е постна чорба, която си 

сервираме всеки ден. 

**** 

Няма никакъв смисъл да се правят опити да се живее вечно. Да преследваш 

непостижима цел, е лудост. 

 

 

 

https://ru.fotolia.com/id/180339020 
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(22.11.2017) 

Щастието не се ражда извън нас. То се ражда в нас и ние самите сме негови 

родители. 

**** 

Дъждът спря. Вече не вали, обич моя. Очите ми пресъхнаха. 

**** 

Простотата – казва Конфуций – е едно от най-добрите качества на човека. 

Нали разбрахте: простотата, не простотията... 

**** 

Живея в мига и за мига. Сега! Утре е твърде далеч. Нямам представа дали 

утре ще започне със следващото утро или... с първото абсолютно нищо... 

**** 

Ако има заради кого или заради какво винаги си заслужава да направиш 

дори невъзможното и да се изправиш, за да продължиш напред. Най-

много обаче заслужава да го правиш заради самия себе си. 

**** 

Мечтите обикновено се сбъдват или, както не ни се иска, или по-добре, от 

колкото ни се е искало. И в двата случая сбъдването може да бъде опасно 

за Вашето здраве. 

**** 

Рано или късно животът ще ни постави на мястото на този, който сме 

наранили. Да причиняваш болка означава да я каниш като траен гост в 

тялото и душата си. 

**** 

Човек не може да се научи да бъде щастлив. Но може да се научи да 

открива щастието си. 

**** 

Цялата прелест на миналото е в това, че е минало – казва Оскар Уайлд. И 

е прав, често е дяволски прав, особено когато собствената ни глупост е 

останала някъде там, назад, в тъмата на времето. 

**** 
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Бог е създал мечтите, за да се сбъдват. Всяка сбъдната мечта може да бъде 

награда или наказание – това зависи изцяло от нас. 

**** 

Пътят се разкрива пред взора на ходещия. 

**** 

Нека не бъркаме последиците от нашите избори със Съдбата. 

**** 

Всяко пътешествие е Университет на живота. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/178662573 
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(23-24.11.2017) 

От това „Наздраве“, останахме без здраве! 

**** 

Много често лекарствата, подобно на болестта за която са предназначени, 

ни разболяват повече, отколкото е в състояние самата болест. 

**** 

Най-големият лихвар на здравето, са лекарствата – лекуват едно, вземат 

десет. 

**** 

Политиката и истината са като вода и олио – могат да съществуват 

отделно, едно до друго, но никога заедно, едно в друго.  

**** 

Политиката е измислена от най-големия лъжец, за да може лъжата му да 

звучи като истина и – най-важното – да не бъде преследван за измами. 

**** 

Ако човек е пълен бездарник, не бива да се притеснява. Винаги може да 

стане политик. А това е потвърдено не веднъж от родната ни политическа 

действителност. 

**** 

Дори мълчанието на политиците е лъжа. 

**** 

Днес социалното възкресение е възможно. Достатъчно е да се унищожат 

идеологиите. 

**** 

Всеки проблем може да бъде решен... погрешно. 

**** 

Най-трудните избори, пред които ни изправя живота, са: дали да слушаме 

сърцето си или разумът си. 

**** 

Не знам как са създадени първите хора. Всички останали обаче, са 

създадени чрез секс и затова сексът е остта, около която се движи животът. 
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**** 

Ако в една връзка партньорите пренебрегват потребностите на другия, 

породени във и от тази връзка, тя рано или късно се къса и на нейно място 

се настанява безразличието.  

**** 

В любовта всяко „не“ е изтрел в душата на човека, когото обичаме. С всеки 

изстрл вероятността от окончателен разстрел нараства. 

**** 

Не отлагайте днешната любов за утре – то може никога да не настъпи. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/178662535 
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(25.11.2017) 

За мислещият човек всеки миг е ползотворен. Когато уж „нищо“ не прави 

– той мисли. Единствено глупакът вижда, че мислещият „не прави нищо“. 

И как иначе, за глупака мисленето е еволюционна привилегия, от която 

той е бил лишен. 

**** 

Времето тече и всичко се променя, дори някои хора като мен започват да 

харесват и да приемат самите себе си. 

**** 

Погрешните ни избори имат отвратителния навик да ни поднасят сметката 

си след години. 

**** 

Времето понякога е голям шегобиец. Това, което ни дава като привидни 

отговори всъщност са нови въпроси, на които или нямаме, или не искаме 

да имаме отговори.  

**** 

Библиотеката е хранилище на идеи и време. 

**** 

Времето е най-гадният шегаджия. Винаги ни оставя постелята, но не 

пропуска да ни отнеме желанията и възможностите. 

**** 

Времето е абсолютно безразлично към нашите щения. 

**** 

Веднъж появила се, празнотата в тъканта на „нашето“ време никога не 

може да бъде запълнена. 

**** 

Планирането никога не е загубено време, защото за да съставиш план се 

изисква ясно съзнание за поставената цел, знание за птъя до целта и 

знание за необходимите инструменти, за да бъде постигната.  

**** 

За всичко има време, когато има желание и добра организация. 
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**** 

В тъкънта на времето единственото сигурно нещо е несигурността. 

**** 

Губейки времето си, губя себе си. Губейки времето на друг, губя и двама ни. 

**** 

Времето винаги е еднопосочна магистрала. 

**** 

Всяко време има свое лице и своя идентичност.  

**** 

Това, което днес е възможно, вчера е изглеждало невъзможно. 

Невъзможното днес, ще бъде огледална реалност на днешното вчера. 

**** 

Скуката би трябвало да е присъща само на младостта и неопитността. Ако 

в зряла възраст изпитвате скука това не означава, че все още сте млади, а 

че сте пропилели младостта си. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/176505782 
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(27.11.2017) 

Сълзите не са деца на слабостта. 

**** 

Ревността е глад, който се засища само от раждаща страдание храна. Това 

е най-разрушителната страст, която се храни със страдание и произвежда 

страдание. 

**** 

Състраданието и силно развитата емпатия неотменно са придружени от 

болка и страдание, които не унищожават, а засилват първите две черти на 

човека.  

**** 

Ако искаш да осветяваш пътя на другите трябва да излъчваш силна 

духовна светлина, родена и поддържана от любовта към човека. 

**** 

Отчаянието не може да ни убие пряко. То просто ни оставя сами на себе си, 

предоставяйки ни избор между лесния изход – смъртта, и трънливия път 

на битката и бавното, мъчително измъкване от лепкавите му лапи. 

**** 

Понякога бягството е по-тежко и мъчително, отколкото понасянето на 

удара. 

**** 

Човек, непознал истинското стрданание, никога не може да познае 

истинското щастие. 

**** 

Да плаче може само човек, чието сърце и душа са живи. 

**** 

Словата имат силата да убиват. 

**** 

Не смъртта, а животът поражда болката и страданието. 

**** 
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От личен опит знам, че хората, които са най-бедни, които страдат най-

тежко, никога не крещят колко са зле. 

**** 

Можете да удавите в алкохол съда на разума, но не и страданието. 

**** 

Ако никога не познаете вкуса на сълзите си, дали е трябвало изобщо да се 

раждате? 

**** 

Истинската красота и истинската любов винаги са болезнени. 

**** 

С думи можеш да унищожиш човек.  

**** 

Опитайте се да изглеждате щастливи, доволни или интелигентни когато 

сядате на зъболекарския стол, не когато ставате от него.  

 

 
https://ru.fotolia.com/id/178201978 
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(28.11.2017) 

Завистта хвърля своята жлъч върху всичко, което стои над нея и я 

превъзхожда. 

**** 

Сексът с любимия човек винаги е ефективно лекарство срещу ухапване от 

живота. Отказът на секс често може да бъде самото ухапване.  

**** 

Стенанията на ранения човек са нищо в сравнение със стенанията на 

ранената му душа. 

**** 

За слабите самотата е един от най-лошите и най-трудни за понасяне 

начини на страдание. За силните самотата може да бъде и благо, но дори и 

те имат потребност от добра дума, нежна ласка и поглед изпълнен с обич. 

**** 

Всяка наша сълза е урок по издръжливост.  

**** 

Страданието, ако не ни убива, ни учи и възпитава. 

**** 

Колкото повече човек е страдал, толкова повече разбира другите. 

**** 

Мълчанието може да ранява, а понякога дори да убива. 

**** 

Единствената непреодолима стена е стената на безразличието. 

**** 

Независимо колко боли, независимо колко дълго страдаме, страданието 

винаги означава, че сме живи и че има надежда. 

**** 

Най-лошите мигове в живота са, когато се сблъскваме с отломките на 

спомените си, осъзнавайкие, че миналото е невъзвратимо. 

**** 
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Когато губим любим човек сме изправени пред избор. Да страдаме и да 

трупаме тъга от загубата, или да се гордеем, че той е бил част от нашия 

живот и ние от неговия.  

**** 

Страданието подминава тези, които са безчувствени и ги оставя във 

властта на болката. 

**** 

Физическата болка не умее да мълчи (по полска пословица) 

**** 

Ако глупостта болеше човечеството щеше да е изчезнало преди да се е 

родило. 
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(29.11.2017) 

Рядко съм срещал хора, чието мълчание да е оглушително и изпълнено със 

съдържание и смисъл. 

**** 

Винаги има риск думите да ни направят за смях. Мълчанието никога. 

**** 

Тези, които не могат да мълчат никога не чуват премълчаното. 

**** 

Човек трябва да се научи да слуша много внимателно, защото често 

възможностите са крехки и чукат много тихо. 

**** 

Разочарованието ми от почти всички хора с всеки изминал ден се 

задълбочава. Като се замисля се оказва, че около 98% от людете говорят 

погрешно и неправилно, което често налага да се обясняват, какво са 

искали да кажат. Но и това рядко им се отдава. 

**** 

Всички грешим. Но малцина не упорстваме в грешките си. 

**** 

Най- очевидният признак за невежество и глупост е неумението да се 

прави разлика между паронимите – думи с близко звучене, но с различно 

значение. Това неумение се нарича паронимия и е свързано с липса на 

езикова култура. Най-често се бърка простота с простотия. Нещата стават 

още по-тежки, когато на едно съществително се приписват невъзможни 

характеристики. С две думи, езиковата бедност е пагубна и за бедния, и за 

тези около него. Освен това тази бедност е и заразна. 

**** 

Миг мълчание. Миг размисъл. Намирането на правилните думи. И ето, 

спестили сме си години, изпълнени с проблеми. 

**** 

Да си мислиш, че можеш да говориш добре може да означава, че не умееш 

да мълчиш. 
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**** 

Човек може да се бори с лъжата. Но с полуистината битката е 

изключително тежка и продължителна. 

**** 

Ако пред Вас се изправи мост, съграден от думи, по-добре неминавайте по 

него. Твърде опасно е. 

**** 

Мисленето обикновено накланя везните към мълчанието. 

**** 

При контакт с други хора мълчете повече и изследвайте езика на тялото. 

Така ще научите много повече, отколкото ако се захласвате само по думите. 

**** 

Глупостта и невежеството се хранят с думи. 

**** 

Важно е не кой и колко ще те чуят, а кой и колко ще те разберат. 
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(2.12.2017) 

Мълчанието е толкова интересна и любопитна тема, че за него не спират 

да говорят всички по всякакъв начин, по всякакъв повод и навсякъде. 

Достатъчно е някой да замълчи. 

**** 

Любимата одежда на глупостта е невежеството, окичено с много думи. 

**** 

Една усмивка може да ти разкаже историята на една любов. 

**** 

Няма никакво значение колко езика говорим ако не умеем да слушаме на 

нито един и да съчувстваме, дори на майчиния си език. 

**** 

Човек трябва да се изказва само тогава, когато е сигурен, че е разбрал за 

какво става дума. 

**** 

Болката не умее да мълчи – ако не с думи, ще говори с мимика и жест. 

**** 

Умният човек чува една дума, а разбира цяло изречение. 

**** 

Обикновените хора понякога оставят след себе си необикновени следи. 

**** 

Всеки човек се ражда необикновен. Възпитанието и социалните норми ни 

превръщат в обикновени хора. И въпреки това много обикновени хора 

имат необикновена съдба и живеят необикновен живот. Въпрос на избор. 

**** 

Неправилната употреба на думите причинява толкова вреда, колкото и 

невежеството. (по П. Буаст) 

**** 

Хората, които си служат с езика както им падне, през куп за грош, мислят 

по същия начин. Пазете се от тях, те са извор на неосъзната неистинност и 

заблуда. 
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**** 

Точността на думата и правилната й употреба, е наложителна преди 

всичко заради смисъла. 

**** 

Не е важно кой говори. Важно е какво казва.  

**** 

Да говориш правилно, умерено, истинно означава, че знанията и мисълта 

ти са подредени правилно и са под контрола ти. 

**** 

Всичко, което е полу – полузнание, полувладеене на езика, полуумение да 

се ползват думите, може да нанесе тежки вреди, понякога необратими. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/176071589 
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(3.12.2017) 

Когато види колко малка и „загубена“ в безкрая на пространството е 

планетата Земя – нашият космически дом, човек губи своите устои, а 

всичките му желания и мечти се превръщат в микроскопични песъчинки.  

**** 

Опитвам се да проникна в онова далечно бъдеще, когато хората ще пъплят 

по други планети, опитвам се да си представя какъв ще бъде моралът им, 

какви ценности ще бъдат значими, за какво ще се бори човешкия род, как 

ще оцелява... Опитвам се и осъзнавам, че всички картини, които рисува 

въображението ми са по-скоро основани на илюзорна надежда, отколкото 

на здрав разум и логическа последователност. 

**** 

Човекът е ненаситно същество. Дори всички ограничения на времето и 

пространството не могат да притъпят щенията му. 

**** 

Истинската любов има способността да се настанява във времето и 

пространството на другия и да слива в едно два безкрая, пораждайки още 

по-красиви и величествени вселени.  

**** 

Искам да изпълня пространството между нас с въторга на детето в мен, с 

мълниите на искрящите от любов очи, с преклонението на душата ми пред 

твоите говорещи очи, с докосвания, по-ефирни от бриз, с ненатраплива 

грижа, с разбиране и свобода за теб... Искам да се изпълним със себе си. 

**** 

Понякога замествам пустотата, родена от заобикалящате ме глупост, с 

междузвезден космически кораб и търся... търся смисъл и отговор на 

въпросите, изпълващи умът и сърцето ми. Летя, там в междузвездното 

пространство, а усещам как търся сродна душа в пустошта. 

**** 

Празните пространства в живота ни са деца на нашите непоправими 

грешки. 
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**** 

Колкото повече напредвам в знанието, толкова повече разбирам, че съм 

едва в началото му. 

**** 

Човек може да разчита да пожъне само това, което е посял. Останалото е 

илюзия. 

**** 

Само безумен човек може да разичта и да иска да се завие с пухен юрган, 

когато е легнал на слама.  

**** 

Космосът формира в нас друг, различен от дребнавия еснафски светоглед. 

Космосът ни помага да осъзнаваме собсъвената си нищожност, но и 

величие. Величие, родено от осъзнаване на нищожността. 
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(4.12.2017) 

Богатството не ни прави безсмъртни.  

**** 

Времето използва човекът за платно на своите картини. 

**** 

Вселената не използва време и часовник. Те са изобретение на човека, за 

да се справи с тленността си. Опитът обаче, не е много успешен. 

**** 

Човек трябва да живее с темпа на мига. 

**** 

Не е важно, какво върши времето, важно е ние какво правим с времето и 

във времето. 

**** 

Старите ни фотографии са безусловно свидетелство, че миналото 

съществува. 

**** 

Човек не трябва да отлага миговете възможности за утре, защото то може 

и да не настъпи. Всеки миг и всяка възможност трябва да се изпиват до 

дъно. 

**** 

Единствено смъртта може да спре времето. 

**** 

Единственото сигурно нещо в живота ни, е несигурността. 

**** 

Единствената власт, с която реално сме надарени, е властта над самите нас. 

(По Л. Толстой) 

**** 

Най-лесно се управлява невеж народ. 

**** 

Знанието е сила и власт. За съжаление незнанието и невежеството са още 

по-голяма сила и власт. 
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**** 

Там, където заради пари заместват знанието с невежество единствен 

господар е бедността. 

**** 

Истинската стойност на човека се познава едва тогава, когато се сдобие с 

власт. 

**** 

Достатъчно е властта да даде на някой копанка и той веднага се превръща 

в свиня. 

**** 

Не религиите, а властта и нейната идеология е опиум за народа.  
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(6.12.207) 

В живота има дни, когато дори и най-добрата усмивка вбесява. Все пак, 

добре е, че такива дни са рядкост. 

**** 

Когато пишем историята на живота си не трябва да позволяваме на никого 

да насочва ръката ни – тогава не пишем нашата история, а нечия чужда. 

**** 

Аз съм различен. Не се казвам „всички“, а фамилията ми не е „всеки“. Не 

говорете с мен от позицията на собствените си стереотипи и невежество. 

**** 

Водата е само външната обвивка на сълзите, които са изтъкани от чувства 

и страдание. 

**** 

Силната ревност е убийствено чувство – има способността да унищожава 

почти всички останали чувства.  

**** 

Често необходимостта се крие зад случайността. Това, което трябва да се 

случи винаги ще намери безброй случайности, чрез които да се прояви и 

да остави скрита необходимостта. 

**** 

От един момент насетне живеем животът, който заслужаваме. 

**** 

Всеки сам гради стените на собствения си ад, като използва „тухлите“ на 

обстоятелствата. 

**** 

Границите на ума винаги са отворени. 

**** 

Родното училище развива всички качества на младия човек, особено и 

най-вече глупостта му. 

**** 
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Интелигентните хора не са подходящи за електорат – те никога не участват 

в масовки.  

**** 

Не се плашете да мислите. В мисленето и мислите никой и никога не се 

удавил. 

**** 

Остаряването не е лекарство за глупостта. 

**** 

По глупостта им ще ги познаете! Това трябва да пише над входа на 

Народното събрание. 

**** 

Най-сладката музика е мълчанието на глупака. 
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(7.12.2017) 

Абсолютната сигурност е дете на невежеството и незнанието. 

**** 

Празната глава е като балон – винаги е вирната нагоре. 

**** 

Важно е дали Вашето мнение се съгласува не с Вашия начин на мислене, а 

с фактите, такива, каквито са. 

**** 

Да описваш не означава, че анализираш и обясняваш. 

**** 

Невежеството и неграмотността винаги ще намерят начин да се изявят 

публично.  

**** 

Умът и интелигентността винаги са ограничени в някакви граници, докато 

за глупостта граници не съществуват. 

**** 

Най-много ум се изисква за разбирането на простите неща. 

**** 

Слепият може да види, а глухият да чуе повече в сравнение с глупака. 

**** 

Гордостта и нарцисизмът са стихията на глупостта. 

**** 

Винаги най-скъпо ми е струвала собствената ми глупост. 

**** 

Малко повече знание няма да попречи на умния. На глупавия и повече 

знание няма да помогне. 

**** 

Умният човек може да научи нещо дори и от най-големия глупак. Обратно 

не е възможно и никога не се е случвало. 

**** 

Когато не разбираме нещо, най-често казваме: „Глпости!...“. 
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**** 

Аз знам, че нищо не знам. И това знание ме тласка да знам повече.  

**** 

Всеки еднокнижник е опасен за здравето на обществото. 

**** 

Общество, което не само търпи, но и овластява глупостта и невежеството, 

е обречено на крах. 

**** 

Глупакът дори когато не се движи може да се изгуби. Дори, когато мълчи, 

пак може да изръси глупост. 

**** 

Покажете ми библиотеката си и аз ще знам с кого си имам работа. 

**** 

Истинската мъдрост е рожба на простотата. 

**** 

Внимавайте с хора, които често повтарят, че са глупави.  

**** 

Казват, че умна глава коса не търпи. Но и на празна конюшня покрив не и 

трябва. 
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(8.12.207) 

Политиците си създават привилегии, за да могат да упражняват 

единственото изкуство, което владеят – консумацията на привилегии. 

**** 

Държавата е като хотел, в който всички се опитват да преживяват и да не 

си плащат сметките за сметка на останалите. 

**** 

Не искам да живея в общество и обществена система, в което двама 

неграмотни, невежи, затъпели тотално цигани имат два гласа, а професор 

в Университета има един глас. Не искам, но съм принуден от едни хора, 

наричащи себе си политици, за които невежеството е по-важно от 

знанието.  

**** 

Демократични избори са тези, в които гласовете са били купени в 

достатъчно количество на минимална цена. 

**** 

Оставете българите сами да се управляват и те ще унищожат себе си и 

държавата си без чужда помощ. (парафраза по Ото фон Бисмарк) 

**** 

Копанката на властта винаги е една и съща, само свинете се сменят. 

**** 

Колкото по-висока е цената на политиката и властта, толкова по-ниска е 

цената на човека. 

**** 

Колкото по-глупав и невеж е един политик, толкова по-голям апетит има 

към неограничената власт. 

**** 

Нашият министър председател се различава от придворния шут само по 

това, че втората длъжност липсва и е незаета. 

**** 

Властта е жена, която се подчинява само на насилника си. 
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**** 

Единствените мигове, в които политиците се шегуват, е, когато се допитват 

до нашето мнение. 

**** 

Властимащите нямат памет.  

**** 

Парите са тези, които отварят всички врати. Дори вратите на властта. 

**** 

Политиката и истината се поздравяват, но не си говорят. (по Волтер) 

**** 

Политиците и политиката са огледален образ на обществото, което им 

позволява да съществуват. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/165041529 
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(12.12.2017) 

Всяко „Здравей“ изисква две протегнати ръце с отворени длани. А за да 

вървиш с някого ръка за ръка най-напред трябва да отвориш собствената 

си ръка.  

**** 

Обикновено жените не знаят повечето наименования на понятията, с 

които обозначаваме красивите чувства, но за сметка на това ги преживяват 

много по-красиво, дълго и плътно, отколкото мъжете.  

**** 

Мъж, който не е обичал поне една жена, никога няма да обича каквото и 

да било. Да обичаш жена, е преминаване през Университета на живота.  

**** 

Всяка жена предпочита да води на каишка лъв, а не пинчер. 

**** 

Като се замисли човек твърде малко индивиди, които носят панталони са 

достойни за името мъж. Панталонът отдавна вече не е показател за полова 

принадлежност, а е по-скоро характеров белег. 

**** 

Тези, които не умеят да бъдат потребни се хвалят с познанствата си с 

известни хора, а не с постиженията си. 

**** 

Утешенията на някои хора започват и свършват с поучения.  

**** 

Лицемерието и двуличието на хората винаги ще намери начин да изплува 

на повърхността, като въшка на чело. 

**** 

За да цъфтим, се нуждаем от прегръдката на любим човек. 

**** 

Обожавам да дебатирам сам със себе си, защото винаги споря с 

интелигентен човек и никога не ми се доспива, а както е известно от сън 

спомени няма. 
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**** 

Когато сърцето започне да мисли, спира да чувства. Когато мозъкът 

започне да чувства, спира да мисли. Затова всяко нещо с органът си. 

**** 

Съществува сериозна разлика между цена и ценност. Първото заплащаме, 

второто получаваме. 

**** 

В живота си човек може да разчита преди всичко на себе си, но често и това 

не помага. 

**** 

Лесно се дават съвети, трудно е да бъдат реализирани. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/168477280 
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(15.12.2017) 

Да предлагаш непоискана помощ често означава да унизяваш човека. При 

хората с инвалидност това означава публично да акцентираш върху 

ограничените възможности на човека с инвалидност. 

**** 

Човек се ражда здрав или с някакви увреждания. С времето обществото го 

инвалидизира чрез различни социални технологии и бариерите, които 

издига пред него. Най-страшни са символните бариери – онези, които се 

раждат и живеят в главите ни. 

**** 

„Прочетох някога изказване на един невролог, че най-голямата награда за 

целия труд през живота му е контакта с хора с интелектуални увреждания. 

Сега това го разбирам. Моите подопечни са с трайно увреден мозък, те не 

умеят да комбинират, да манипулират, светът разбират със сърцето си. 

Просто чувстват, какво е най-потребно на човека. Ние често забравяме за 

това, убиваме чувствата и желанията, защото мозъкът ни казва: това не е 

хубаво, това не си струва. А за тях най-важно е да има около тях някой, 

който да ги хване за ръка, някой, някой да ги прегърне. И внезапно си 

давам сметка, че за мен това също е най-важно“. (Анна Димна1) 

Понякога, пред такива мисли, е най-добре да замълчиш. В тях е казано 

всичко – простичко, по човешки. А простичките мисли сгряват най-много. 

**** 

Докато човек не навлезе в света на физическото страдание той не може да 

оцени благото, което носи здравото му тяло. Да имаш крака и ръце, да 

вървиш без да мислиш къде стъпваш и дали ще издържиш до следващия 

ъгъл, е благо, за което мнозинството хора си дават сметка, само ако го 

загубят. 

**** 

Ако няма с кого да споделя терзанията и радостите си, красотата и 

грозотата, с която съм се сблъскал през деня, тежестите на живота стават 

                                                           
1 http://cytatybaza.pl/autorzy/anna-dymna.html 

http://cytatybaza.pl/autorzy/anna-dymna.html
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двойни по-големи, а красотата и добротата му намаляват наполовина. Да 

имаш човек до себе си, на когото вярваш и когото цениш, е висша ценност, 

която е безценна. 

**** 

Независимо дали имаме сили да си признаем, или не, но всеки от нас има 

потребност понякога да прочете умни мисли, които да му помогнат в 

труден момент. Най-необходим обаче, е близък човек, на когото да се 

вярва безрезервно. 

**** 

Има хора, които са податливи до такава степен на собствените си 

стереотипи, че нищо не е в състояние да ги изведе от страната на 

собственото им невежество. 

**** 

Уродливостта на душата е по-страшна и по-опасна от обезобразеното от 

някаква болест тяло. 

**** 

Вече не искам да чувам, че държавата не се грижи за хората с умствени 

увреждания и психични заболявания. Не е вярно – всички те упражняват 

правото си на глас и ето на, тяхната партия днес ни управлява.  

**** 

Сред здравите хора има повече сакати, отколкото инвалиди сред болните. 

**** 

Ако започнете да гледате по-дълго време спорт с и за хора с инвалидност, 

или се загледате в танца на тези хора, няма да мине дълго време и ще 

разберете, че някъде в душата си Вие сте осакатели. 

**** 

Всички политици са инвалиди – страдат от тежък вроден порок на съвестта 

и морала. 

**** 

Ако разглеждате моята инвалидност като проблем, Вие, а не аз, наистина 

имате проблем с начина си на мислене. 
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**** 

Силната хронична физическа болка прави с нас и от нас това, което й 

позволим. 

**** 

Дори глупостите трябва да се говорят умно, в противен случай рискуваш 

да не бъдеш разбран. 

**** 

Животът има смисъл, но не всички могат да работят с електронен 

микроскоп. 

**** 

Не всеки, който Ви нарича идиот е Достоевски или Фройд. Възможно е да 

Ви е сбъркал с огледало. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/154545541 
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(18.12.2017) 

Мнозинството мисли на родните ни политици имат голяма нужда от 

помощни средства за инвалидност. 

**** 

Моралът в политиката е толкова уродлив, че не подлежи дори на 

протезиране. 

**** 

Най-ценният подарък, който правя на хората, които ценя и обичам, е 

времето, което им отделям. Най-ценният подарък, който получавам от тях, 

е времето, което те ми отделят. Защото отдаденото време не може да се 

върне, а само може да бъде измерено с живот.  

**** 

На моята възраст, с моите знания и опит, винаги съм уверен в себе си и 

никога не съм уверен в другите.  

**** 

Нито за миг не забравям годините, когато всяка сутрин се будех с въпроса: 

„От къде ще намеря поне един лев за хляб“. Да живееше в безсилие и без 

перспектива е все едно, че не живееш.  

**** 

Крайната бедност убива – най-напред духа и ума, а след това и тялото. 

**** 

Към всеки човек подходждам с доверие. Това е толкова лесно. Но не си 

спомням да съм се доверил отново на човек, който веднъж е разбил 

доверието ми. 

**** 

Дори и да сте сигурни, че ако направите нещо няма да постигнете желания 

резултат – опитайте. Така винаги ще имате една възможност повече. 

**** 

Молиер казва, че хората на думи са еднакви и само в делата им се 

проявяват различия. Да говориш красиво и загрижено е лесно. Но да 

дариш частица от себе си на нуждаещ се, ето това вече е изпитание. 
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МАЛКИ ПРОВОКАЦИИ 

Много хора се страхуват от самотата, защото тя изважда на бял свят 

всичките им бесове и цялата им посредственост (по Шопенхауер). 

**** 

Колкото по-малко знаеш, толкова по-силно вярваш (по Монтен). 

**** 

Мисълта трябва да предшества делата, а не обратното. Мисли преди и по 

време на действие. После е късно. (по Волтер) 

**** 

Странно! При гласа на истината мнозинството хора оглушават. (по Лао 

Дзъ) 

**** 

Винаги си тръгвам с радост от сборища, за които знам, че никой няма да 

забележи отсъствието ми. (по Лев Толстой) 

**** 

Ценете времето. То е твърде капризно и отмъстително. (по Хезиод) 

**** 

Идеите могат да бъдат сломени само с идеи. Убиеш ли ги с физическа сила, 

стават безсмъртни. (по Балзак) 

**** 

Когато съм в беда обикновено се справям сам. Помага ми мисълта, че имам 

приятели, на които мога да разчитам за помощ. (по Демокрит) 

**** 

Глупостта е най-неизлечимата болест. За нея не са открити лекарства от 

хилядолетия. (по Кант) 

**** 

Всички мои победи са изумителни и велики, защото са постигнати без 

оръжие, а със силата на мисълта, подправена с късмет. (по Юрий Никулин) 

**** 

Обективно съществуващото не изчезва, защото ние субективно не го 

виждаме или не го приемаме. (по Спиноза) 
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**** 

Да живееш непотребен дори на едно единствено човешко същество, е 

живот в преждевременна смърт. (по Гьоте) 

**** 

От хората, както и от политиците, вече не очаквам нищо. И въпреки това 

те не спират да ме разочароват. (по Б. Франклин) 

**** 

Колкото повече увереност трупах през годините, толкова по-слаба ставаше 

вярата ми. (по Доминик Ополский) 

**** 

Имам страхотна памет, но за някои хора тя прави безапелационни 

изключения. (по Гручо Маркс) 

**** 

Човешко е да се греши. Нечовешко е да не се поправят грешките. (по 

Конфуций) 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/183135283 
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(19.12.2017) 

Съществуват различни форми на инвалидност, но най-лошата е липсата на 

съпричастност и състрадателност. 

**** 

Когато човек обича светът е изпълнен със смисъл и съдържание. 

**** 

Тихата и спокойна любов е като жаравата – гори дълго и стопля телата и 

душите на хората. Бурната и дива любов е като горски пожар – лумва 

бързо, унищожава и оставя след себе си само пепел. 

**** 

Смисълът на живота не е константна величина, а динамична променлива. 

**** 

Любов без доверие и уважение не е любов. 

**** 

Влюбеният човек никога не е равнодушен или безразличен.  

**** 

Имах учителка в техникума, която веднъж ни каза: „Винаги, когато мои 

близки и познати пътуват в чужбина, ги моля да ми донесат едно малко 

камъче от някъде. Зная, че нямат пари за подаръци, а ще се притесняват, 

че не са донесли нещо. Когато получавам камъчето зная, че в даден 

момент, далеч от мен, те са мислили за мен и са положили усилия, пак 

заради мен. А това е безценно“. Важен е жестът, който ни казва и показва, 

че сме ценени, а не стойността му. 

**** 

Казах, и не ми олекна! 

Видяхте, и не ви натежа! 

Скръбта и болката от загубата на близък човек не става нито по-малка, 

нито по-голяма, защото те са дълбоко интимен акт. Опубличностяването 

им, е търсене на съжаление или на внимание, което не заслужаваме. 

**** 
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Аз съм щастлив, когато ти си щастлива. Твоята радост е и моя радост. 

Твоята болка е и моя болка и предизвикателство към мен, как да я облекча. 

Всяка твоя потребност е преди всяка моя потребност. Само така мога да 

обичам, като се отдавам и себе раздавам на любимата, без да я потискам и 

ограничавам. 

**** 

Не спирайте да казвате вълшебните слова: „Обичам те!“ Те са част от солта 

на живота. Не спирайте да ги казвате, защото утре може и да нямате тази 

възможност. Затова днес и сега повтарям: Обичам те! 

**** 

Каквото и да правим, знайно е, от живота живи няма да излезем. 

**** 

Обичам те – две думи, които веднъж произнесени изискват непрекъснато 

доказване. 

**** 

Мъжът може да прекъсва тирадата на жената само с комплименти. 

Например, когато жената ни гълчи за собствената ни глупост, прекалена 

доверчивост или мързел, винаги е добре да й кажем: Скъпа, аз също те 

обичам!  
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(21.12.2017) 

Обичам да те гледам. Обичам да гледам как отпиваш от чашата с вода, как 

се усмихваш. Обичам да гледам как се обличаш, как вършиш всички 

дребни неща... и в такива мигове си казвам: „Благодаря ти Господи, аз съм 

толкова щастлив“. 

**** 

Понякога, когато виждам очите ти, си мисля, че ти приличаш на целия ми 

останал живот (по Beau Taplin).  

**** 

Ти си! Ти си тази, която дойде от недрата на неизвестното и остана до мен. 

Ти си единствената, защото не познавам друг, който да придава толкова 

смисъл на живота. Живот със смисъл, е истински живот. 

**** 

Когато разбрах, че за нея всичко е интересно и значимо, всичко онова, 

което изпълва хаосът в главата ми, всички идеи, стремежи, мечти, разбрах, 

че съм влюбен. Невероятно е да срещнеш някой, за който твоят свят е 

всичко, а неговият е всичко за теб. Взаимното себеотдаване обогатява. 

**** 

На този ден, в този миг осъзнах, че вече искам и имам потребност само от 

две неща: искам теб, искам нас... 

**** 

Измежду над седем милиарда човешки същества, сред стотици държави, 

острови и континенти, имах привилегията да срещна Теб... пролетта в 

зимата на моя живот. 

**** 

Когато затворя очи виждам теб до себе си. Хванати за ръка бродим сред 

звездите и не търсим нищо... Нищо, защото всичко сме намерили един в 

друг. 

**** 

Помня и винаги ще помня онзи миг, когато за първи път отправих взор 

към очите ти и потънах в тези тъмни езера, в ласката на искрящата 
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светлина... помня. И в такива мигове съм щастлив, че природата ни е 

дарила със способността да помним.  

**** 

Това, което преживявам с теб, не искам да го преживявам с никой друг, 

защото всяка любов е уникална и неповторима. 

**** 

Да пишеш за любовта е прекрасно, защото едновременно говориш, като 

запзваш тишината.  

**** 

Голямата любов е като изкуството да пускате корени един в друг, да 

покълвате един в друг и да разцъфтявате – един за друг. 

**** 

Да обичаш оазначава непрекъснато да твориш, да създаваш. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/172648060 
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(22.12.2017) 

„Отнеси се към болния така, както би искал да се отнесат към теб, когато 

си болен. Преди всичко – не вреди“ – казвал Хипократ. Днес една – макар 

и малка – част от лекарите не само, че вредят под диктата на 

фармаиндустрията, но и са се помислили за безсмъртни. А наглостта им е 

скрита под земята. 

**** 

Изключително полезно е за съвременните лекари да изучават мислите на 

древните. Ето какво казва Хипократ: „Всичко, което има в мъдростта го 

има и в медицината, а именно: презрение към парите, съвестност, 

скромност, простота в облеклото, уважение, решителност, чистота, 

изобилие от мисли, познаване на всичко, което е полезно и необходимо за 

живота, отвращение към порока, отрицание на суеверния страх пред 

боговете, божествено превъзходство“. Всичко това, макар и не побрано в 

един лекар, днес е реалност. Единствено ми е необходимо голямо 

въображение, за да свържа разбирането на Хипократ за мъдрост с една 

малка част от ревматолозите, особено когато става дуна за „презрение към 

парите“ и „уважение“ към пациента. Вероятно не са учили или случайно не 

са присъствали в часовете по история на медицината. 

**** 

„Добрият лекар трябва да бъде философ“ – казвал Гален. Е, да де, да де, 

но...  

**** 

В който и дом да вляза, ще вляза за своя полза – парафраза по мисъл на 

Хипократ, която бих използвал за някои ревматолози, ортопеди и 

кардиохирурзи.  

**** 

За да бъдеш лекар преди всичко е необходимо да бъдеш Човек. 

**** 
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Уважаеми лекари, не забравяйте мисълта на М. Я. Мудров, че докато 

изследвате болния, той също Ви изследва. А резултатът от това изследване 

неминуемо ще повлияе на качеството на лечението. 

**** 

За съжаление П. И Пирогов съвсем не е бил прав, когато е казвал, че 

„Бъдещето принадлежи на предпазващата медицина“. В България 

бъдещето на медицината принадлежи на политиците и икономистите. 

**** 

Човек може да бъде лош професионалист в много професии, но няма право 

да бъде лош лекар.  

**** 

Не прави на болния това, което не би направил на себе си или на най-

близкия си човек. (по Н. Н. Петров) 

**** 

Най-ценното и най-ефективното лекарство е пълното доверие в лекаря. 

**** 

От медицината се изисква съвсем малко – правилна диагноза и добро 

лечение. Но зад това „малко“ се крият огромни усилия, знания, интереси, 

емоции, конфликти, а понякога дори престъпления. 

**** 

Възможностите на съвременната медицина са безгранични и 

непрекъснато се увеличават. Възможностите на болните обаче, си остават 

толкова ограничени, колкото са били и по времето на Хипократ. 

**** 

Както е известно безплатната медицина винаги ни излиза по-скъпо. Някои 

дори заплаща с живота си за безплатното лечение. 

**** 

Истинско престъпление е да пенсионираш добър лекар преди той да е 

престанал да може да се бори със собствените си болести. 

**** 
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Когато добрият лекар поиска заслуженото си възнаграждение, от Бог се 

превръща в Дявол. 

**** 

Истинският лекар е слуга на природата! 

**** 

В България болните – ако искат да живеят – са длъжни да оздравеят, преди 

лекарите да са започнали да ги лекуват. 

**** 

В медицина, в която парите са всичко, основна задача на лекаря е да 

превърне острата болка в хронична.  

**** 

Основната диагноза на съвременния ни политически елит, е: остра 

интелектуална недостатъчност. 

**** 

Някъде Шопенхауер казва, че единствения мъж, който не може да живее 

без жени, е гинекологът. Е, казал го е Шопенхауер, не аз. 

**** 

Трябва да имате предвид, че ако оздравеете по-рано, отколкото лекарите 

са възнамерявали да Ви лекуват, е възможно да бъдете съдени за 

незаконно бягство в здравето. 

**** 

Законите на свободния пазар са най-силната отрова за болните, лекарите, 

медицината и здравеопазването. 

**** 

Истинският лекар лекува болния, не болестта. 

**** 

Процесът на лечение е процес на противопоставяне на организма срещу 

необходимостта да се заработят определено количество пари. 

**** 

Съвременните темпове на развитие на медицината са толкова бързи, че 

здравето на мнозинството хора не успява да я настигне.  
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**** 

Съвременната медицина, притисната от политическата администрация, 

обслужваща интересите на фармацевтичните гиганти, се е превърнала в 

медико-социална технология за бавно, мъчително и твърде скъпо 

умиране.  

**** 

С цялото си сърце, ум и душа уважавам медицината, но не мога да кажа 

същото нито за здравеопазването, нито за всички лекари. 

**** 

Дочух разговор между лекари: Е, ще го оставим ли още малко да поживее, 

или ще започваме да го лекуваме? 

**** 

Направило ми е впечатление, че сметките на лекарите винаги са четивни 

за разлика от рецептите им. 

 

 
https://ru.fotolia.com/id/87017324 
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Божидар Ивков. Мислички 
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