
ИФъРъ news® – всички права са запазени; Брой 3 от 07.06.2006 1

ИФъРъ news           ИФъРъ news  
Брой 3 от 07.06.2006 

 
 

Не дочака да минат дори и сто дни 
И всичко създадено взе да руши 
И без да съзнава, че всичко минава 
Тя стигна набързо до самозабрава 
 
Какво да се прави, такъв е живота 
щом можеш прецаквай - не си ти най-смотан 
Смирено Ви моля дързостта ми простете 
Че всички ги сменят това разберете 

 

• Организацията търси да назначи на безсрочен 
щат балсаматор. Изисквания: поне 3000 години 
практика, поне 100 препоръки и безупречна 
биография. Без ограничение за възрастта. 
• Организацията обявява конкурс за 
психотерапевт и психиатър. Изисквания: 
железни нерви, увреден слух и слаба степен на 
невменяемост. Без ограничение за възрастта. 
• Организацията търси спонсор за 
финансиране на счетоводното перо "бюфет-
банкет" с цел поддържане добрата кондиция на 
управляющите, а аку устани - и на крепуснити. 
• Организацията иска да сключи договор с 
художник-екстравагандист с цел добиване 
завършен вид на коридорната част на ИФъРъ. 
Кандидатите да прихождат лично и да носят 
автобиография, поне 2 препоръки и поне 10 свои 
творби за оценяване. 
• Организацията търси дупки в 
законодателството с цел разкриване на нови 
щатове. 
• Редакцията на ИФъРъ news обявява конкурс 
за таен фотограф. Изисквания: да умее да остава 
незабелязан, да действа светкавично и да 
надушва сензациите. Да не бъде много вехт. 
• Редакцията на ИФъРъ news обявява конкурс 
за очен лекар, специалист уши, нос, гърло и 
пожарникар за нуждите на личния кабинет на 
ЛинПън. Изисквания: опит за работа с отрови, 
минимум 5 години стаж в Джурасик парк, 
солидна здравна застраховка. 
• Управителнию съвет на ВАS обявява конкурс 
за звероукротител за нуждите на ИфъРъ. 
Изисквания: опит за работа с диви животни. 

Присъстващите изслушахъ с възхищение сказките за 
делата на Методий Попович, а ярката звезда на учителя 
ЛинПън блестеше свише! 

 
Крепостните прикрепени към Организацията знаят, 
че на 19 миналиу месец се проведи честване по 
повод 1250 годишнинътъ от рождението на великиу 
даскал Методий Попович. Разбира се, специалниъ 
репортер на ИФъРъ news бе на мястото на 
събитието. 

С    ДНЁМ         РОЖДЕНИЯ       
 
Рожден ден?!  Хм, e па ненам дал’ много ше ти се 
празнува кат’ превáлиш 100-така...но кат’ са решили 
ората да те почетат, лошо нема! Колегите ти ше са 
барнат в нови одежди специално за случая, ше 
резервират 2 тролейбуса и 2 автобуса 280 и в 
уречения час ша додат на седянката. Е убаво де, 
дотук добре. Ша додат сите, даже да не сакат,.... 
(мореееее, смееш ли да не сакаш?! Е, некои 
посмеа.), ...а па ти даже да не додеш да почерпуваш 
барем с по една пуканица! 
И в тое случай така стана-след три- часова „лекция”, 
колегите-ортаци, така и не дочакаха рожденика. 
Затова пък некои се отдадоха на заслужена 
следобедна дрямка, (та то си беше по икиндия), 
опрели брадичка о реверо на новото сетре, завчера 
спазáрено на „Илиянци”. Беловласите ортаци беа 
дошле с косkюма от абитюренската. Хвала, че още 
влизат в него, щот’ тия дет’ не беа успели, беа  
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опнали морни шкембаци под напращялите до 
скъсване мръснобели ризи…. Боже, колко мъка има 
по тоя свят , Боже!, както е казал поетът, не помна 
точно кой. 
„Лекциите” на „ораторите”, може би щеха да ти се 
аресат, ако си минал 70-тото си лето. БЛ-тата 
стоически се усмихваха, облени в мрачни мисли и 
телесна влага. Главниот оратор се представи най-
убаво, ако не земем под внимание некои дребни 
лафове като да кажем например:„дриска 
мисъл”(дръзка мисъл), „призраци” (признаци) и др. 
подобни. Освен главниот оратор и други двамца 
биха ти привлекли вниманието – Филан Кишията и 
Глушко Шмайзеров. Би ти били интересно да 
научиш за постиженията на патрона и неговите 
съратници. Особено впечатление прави похвалното 
изказване на Филанчо за научните открития на 
проф. Хер Флик и изследванията му върху клетъчни 
култури от морски таралеж, или за проф. 
Шапшапков, който имал честта да хортува с 
патрона по научни дела. Друг роднина от девето 
колено сподели мисли и случки от време оно, 
свързани с гореописания. Мислите споделяше около 
30 минути и с около 0,3% от отегчените до смърт 
слушатели. Основната мисъл за шер-ване бе, че 
Обща биология звучало като Димитър Общи, което 
не е за учудване, тъй като в наш’та Институт-ция и 
без т’ва се действа на тоя принцип-„мойто си е мое, 
а вашето-общо”. Освен това спомена за нова 
дисциплина, най-биологичната сред биологичните- 
Зоология на човека!!! Аудиторията одобрително 
клатеше глава и цъкаше с език. Само малка част от 
нея в далечния край на залата му дадоха кенсъл и го 
пратиха в игнор листа. 
Другарят Шмайзеров се върна доста назад в 
спомените си от казармата и разказа покъртителна 
история за клета студентка с килната баретка, която 
3 пъти я късали на изпит. Огорчена, но решителна, 
на 4-тия път отишла на изпит с „шмайзера през 
рамо”. На доста висок тон, (който бе плод на 
емоцията и понамалялия слух на Глушко) беше 
разяснено, че скъсалият я е пич, при това куражлия. 
Но да не си помислиш, че всичко това са празни 
приказки, неееееееееееее, драги ми читателю, 
твърденията бяха подкрепени с антики и фосили, 
донесени да послужат за веществени доказателства 
и в полза на „оратора” и бяха показани на сите 
банаджии заедно. Все пак некой требваше да ги 
предупреди да си сложат тапи в ушите, тъй като 
звуковата вълна бе доста силна и пръстите, 

набучени чак до тъпанчетата не свършиха никаква 
работа. Тя дори развя заснежените косици на 
неразумнийте, седящи на предните редове. Лошото 
беше, че си бяха заборавили червените връзки, ама 
така е - у нас всичко е под каската на ‘крацията, то и 
в наш’та Институт-ция е така…каска ли казах, нее, 
по-скоро забрадка  и то без козирка. Затова: „Не 
противодействай на учителя!” (вж. бр 1.), оти он ша 
ти извади законо, щот „Законът е за кон, а не за 
лъв!” (в случая за учителя). То и за т’ва „конът” 
избегá и остана само „за”-то. Е, убаво де, питам я... 
баш за т’ва ли требе да кажеме на „баба” 
тенкю?!?!.... 
Ами това е драги ми читателю, приключва 
историята за Кирилиметодий и брат му (след 
краткото литературно отклонение), а с това и 
нашият репортаж, а ако искате да разберете каде е 
всъщност батко, попитайте на втория етаж. ☺ 
 
Бмтк. 
 

Басня в рими 
 
Помът лозето обича, 
Помът все към него тича 
сутрин плеви го с ръчица, 
вечер сипва му водица. 
И когато вúно се направи 
Помът вúното продава 
Някой път ракия става, 
Пие, пада във забрава. 
И така, дорде погледне 
Мина много, много време. 
Лозето се разболя 
Мигом хвáна го манá  
и не става вече то  
ни за ракия, ни за винò 
помът плаче и нарува 
скубе той коси и псува. 
Сладко грозде допреди 
бе похапвал до насита, 
затова и той реши 
гроздето си да опита- 
Ала то не става вече 
Гроздето е кисело човече! 
 
Бмтк. 

 
 

 


