
ПРИУМИЦИ НА ЕДИН БЕЗУМЕН УМ 

 

ПРЕДИЗБОРНО 

Без планирани импровизации  

трудно обират се овации! 

 

СЪВЕТ 

Преди да започнеш да се катериш по стълбата на живота  

– колкото и да ти звучи банално –  

провери стълбата да не е сложена хоризонтално! 

 

МУЗИКАЛНОСТ 

Политици, фалшиви като трилевови банкноти,  

лъжат истински като по ноти! 

 

РЕЛАКСИРАНЕ 

Винаги да изтъкне сварва  

(и това го разтоварва), 

че политиците не могат да го излъжат толкова,  

колкото той не им вярва! 

 

АТЕИЗЪМ, ПОДХРАНЕН С БЕЛТЪЧИНИ 

Депутат, който е захранен с пържоли  

за хляба си не се моли! 

 

КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Те го лаят, а той ги прегръща  

и лаят им в лайкове обръща! 

 



СИЛЕН ГЕН 

Той достоен наследник е на наши другари –  

още непрогледнал и кьоравото удари! 

 

ТАЛАНТ 

Притежава той умения бол! 

Едно от тях е да открива под телето вол!... 

 

ХОРИЗОНТ 

Оптимизмът му е весел, безхаберен и игрив,  

защото бъдещето вижда през макарон и то крив! 

 

НАЦОНАЛИЗЪМ 

И каква стана тя! 

Полякините признават  

само полските цветя!... 

 

КОЛЕКТИВЕН АУТСАЙДЕР 

Черна овца със стадно чувство  

е въпрос на генно изкуство! 

 

ГНЕВЪТ Е ЛОШ СЪВЕТНИК 

Тенденцията е трайна –  

ядоса ли се Безкрайността,  

позицията й става крайна! 

 

УПРАВЛЕНСКИ ОТЧЕТ 

Много нещо не е направено,  

но няма време за бавене,  



защото има още много за неправене! 

 

ДИАГНОЗА 

Българинът пасува, пасува,  

а после псува, псува! 

 

ХРАНА ЗА ДУХА 

Сутрин, обед, вечер  

– начин на хранене, изпитан и стар –  

порция  книги, гарнирана с рибен буквар! 

 

СИЛАТА НА ЯСЛАТА 

Преди той имаше кураж! 

С годините смени го за фураж!... 

 

КОАЛИЦИОННА КУЛТУРА 

Те бяха като дупе и гащи! 

Основаха коалиция  

и… дупето се разгащи! 

 

КОРЕКЦИЯ 

„Съединението прави силата”. 

Тук електротехникът ще се засмее  

и ще добави: „Стига късо да не е!”. 

 

ИЗИСКВАНЕ 

Ако си с претенции всякакви  

и манталитет махленски,  

значи имаш качества управленски! 



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Родна чиновническа превенция –  

за да не се реши проблема,  

изпращат жалбите по компетенция! 

 

МОДЕРНА БАБА 

Има си хвърчило баба Дона,  

но мерак има и за два дрона! 

 

ТРУДНА ПОДВИЖНОСТ НА МИСЪЛТА 

Много професори от духовна леност са хванати! 

Затова и схващанията им са схванати!... 

 

КОНТРОЛИРАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА 

Будители, бийте камбаната,  

но мен ако питате,  

не бива да я ритате! 

 

ПРИЛИКИ 

Свободолюбивата мисъл не се поддава на рамкиране! 

Същото се отнася – по аналогия целесъобразна –  

и за мисъл, която е празна!... 

 

ДИНАМИКА НА ЦЕННОСТИТЕ 

По това, което ценим се разбира  

дали вървим към обогатяване,  

или сме в процес на обезценяване! 

 

 



МАРКЕТИНГ 

Търговци в храма, не се двоумете! 

Ако имате две кризи на гърба си,  

дайте на ближния си и двете!... 

 

ЗАВИСТ 

Бре, бре, бре! 

Тоя таз година  

провали се по-добре!... 

 

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 

Благородният елен не спира да се хвали в гората,  

че дължи на кошутите си рогата! 

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

Политиката е театър,  

в който, за да си запазиш щата  

сядаш в „реда на нещата”! 

 

СИВОТА 

В глави, закърмени с бетон,  

не вирее Benetton! 

 

ПРОУЧВАНЕ 

Изпарява се доверието в родните политици  

като ракия на среща с анонимните алкохолици! 

 

ПРОСТОТИЯ 

Затънал съм до шия в орисия! 



А орисан съм от тия  

да плюя срещу ония!... 

 

ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ 

Ако висшист се разлигави,  

това определено стига  

да се получи висша лига! 
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