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Учителя ЛинПън води стадото към светлото 
бъдеще. Да им пожелаем прав път, хрупкава 
свежа тревичка, мързеливи вълци и много 
полянки и скалички за препичане. За геройски 
загиналите по пътя ще бъде отслужена 
панахида в Големиу салон на BAS. Списъкът с 
поминалите се ще бъде изготвен старателно 
от членките и членовете на Личниу кабинет. 
На заден план – кошарата. 
 

Слушайте! Внимавайте, другари! 
Кои млади, кои по-въз-стари… 
Дошло е време за промяна! 
Нахлузвайте си празнична премяна! 
Че режим специален се въвежда! 
Междуличностно сплотяване ще се провежда! 
Приет е вече почин нов, 
Различен от всеки нАучен метОд. 
Новият закон народен повелява 
Кворумът за да не се разединява, 
Регулярно, съвестно, редовно, 
Под строй, търженствено и гордо, 
Целият ни колектив задружен 
Без всякакъв негативизъм, 
Да застане мирно в строй, 
Рамо до рамо, всеки да е свой! 

 

 
И в стройна, стегната редица, 
Колективът – цяла върволица –  
Вкупом да се отзовава, 
Щом го Лозен призовава. 
В плътен боен ред, 
До последния човек, 
Сутрин рано за разгрявка 
Да се провежда физ-зарядка. 
Тя към бодър дух предразполага, 
Освежава, закалява, 
За мозъка е като кофеин, 
Истински амфетамин! 
А след яката разгрявка 
Следва бърза очна ставка. 
Пред Учителя свещен 
Всички трябва да се отчетем. 
Кой, какво, кога и как 
сътворява със или пък без мерак, 
план за петилетка всички ще представим, 
работния процес за да не бавим. 
Че науката върви и се развива, 
Все нови плодове събира. 
И ние упорито и със стил 
След нея дружно трябва да вървим, 
Под ръководство свръх-човешко, 
Квалифицирано и вещо. 
А за да не изостава никой, 
Всеки ден тръбачът ще ни свиква 
Дружно ний да се разгреем, 
Марш победен да запеем. 
И към нови висини 
Всеки ще се извиси, 
Учителят велик ще слави, 
Организацията съвестно ще брани. 
Даже отговорник по масовки 
Ще подготви стадото за маршировки, 
Ще повдига народния дух 
И ще дебне за отлъчки и бунт. 
Накрая, като символ за отдаденост, 
Всички ще положим клетва за вярност. 
Усилия и труд ще отдадем, 
В каузата с кръв ще се вречем! 
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Тайниу кореспондентъ на ИФъРъ news присъства на събрание 
на Личниу кабинет на ЛинПън. Обсъжданата тема е новата 
иновационна стратегия на организацията. Разбира се, 
читателите на нашия вестник ще научат първи гениалните 
замисли. 

 
ИНОВАЦИОННЪ СТРАТЕГИЯ НА ИФъРъ 

 
Заседанието беше проведено в ранния следобед 

на ----- (класифицирана информация). Денят се случи 
слънчев и топъл, което позволи на присъстващите да се 
заредат догоре с енергия на камъните пред сградата на 
организацията. Дискусиите, както се полага на толкуз 
мъдри и праведни хорица, протичаха бавно, спокойно и 
достолепно, но от далечи си личеше величието на идеите 
и начтеностъ на участващите. В началуту 
присъстващити констатираха дружно лисата на пари в 
касата на ИФъРъ, като дори я поизтръскъхъ с надеждата 
някое забравено петаче да изпадне. ЗАМ-БЛ1 съобщи на 
присъстващите, че всички разходи свързани с пускането 
на разните му там центруфуги и други непотребни 
машинки се замразяват по лично нареждане на учителя. 
Засега ша съ подържат само фризорката, педикюрискътъ, 
списание “Селска мисъл” и печатницата за лозунги. 
Художественото оформление на коридорите с портрети 
на ЛинПън ще се осъществи само ако се склони 
братската съседна организация на дари 3 баки боя и 
няколко четки. Учителю призова елиту на ИФъРъ да 
сподели идеите си за намиране на пари. 

Разбира се, пръв енергично и по военно стегнато 
се изказъ ПОМЪТ. Той предложи всички крепостни, 
които не са научили наизуст произведенията на великиу 
даскал Методий Попович да бъдат командиривани в 
трудово-изправителния лагер “Църна Маца”. Там под 
мърдрите съвети на ЛинПън се формират работни групи 
за отглеждане на земеделски култури. Отговорник по 
тиквичките ще бъде Катрин Шапкова, пъпеши – Еуглени 
Разкрачикрачков, соя – Джордж Далекоизточний, 
арабидопсис – Росица Кирилова, грах – Сиро 
Ивановский, царевица – Джордж Полевъдскй и т.н. 
Главен надзирател е ПОМЪТ, а завеждащ карцера 
Светославский. Дневните дажби от трици и вода се 
определят индивидуално за всеки крепустен. С 
продажбата на продукцията се ангажира фирма Лин и Ко 
(виж брой 2). Единствената забележка към планъ на 
ПОМЪТ направи ЗАМ-БЛ3. Според нея заемеделската 
работа ще доведе до значително умствено натоварване за 
Личния кабинет на ЛинПън и до драстично повишаване 

на разходите за подържане на тоалетите и прическите на 
инспектиращите работата ръководители.  

На второ място своетъ гениална идеъ сподели 
ЗАМ-БЛ1. Тя предложи да се създаде група за 
политическо лобиране. В нея ще се включат всички 
ерудурани красавици на ИФъРъ - ЗАМ-БЛ1, 2, 3, 4, 
ПОМЪТ, Еуглени Разкрачикрачков и др. Групата ще 
осъществи масирано присъствие във всички пари-
даряващи организации - в коридорите на ЦУ на BAS, 
МОН, парапетите на Лъвов мост, кабинетите на 
директорите на братските организации, вилата на Азис, 
пивоварната на Цар Киро и др. Разбира се всички 
разходи за бални и плажни рокли, костюми, вратовръзки 
щамповани на малки кобрички, шапки с панделки и 
градиннки и други унифирмени атрибути, ще бъдат за 
сметка на ИФъРъ. Усилията на членовете на групата за 
политическо лобиране ще се заплащат двойно от 
организацията. На всеки удостоен да участва в това 
благородно дело трябва да бъде осигурен кабинет със 
секретарка, компютър, служебен транспорт и 
масажист(ка). Поради липса на толкова помещения 
ЗАМ-БЛ1 предложи да бъде изпратен в лагера “Църна 
Маца” допълнителен набор от крепустни, а техните 
колибки да бъдат ремонтирани и използвани от групата 
по политическо лобиране. Както можеше да се очаква 
Планът на ЗАМ-БЛ1 беше посрещнат с ръкопляскания и 
приет единодушно.  

Бурните овации и умствените усилия изтощтиха 
членките и членувите на Личниу Кабинет и те се 
отеглиха за заслужена почивка и следобедна дрямка в 
покоите си. Саму секретарката на ЛинПън, останала да 
допише протокола, дълго и с възхищение ахкаше над 
този извор на мъдрост и вдъхновение. 
 
ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ!! 
 

Счукай в хаванче опаковка аспирин. Завърти се 
три пъти в кръг около хаванчето. Плюни 3 пъти през 
зъби и разджуркай на стайна температура. С така 
получената смес масажирай всеки ден растението с 
което работиш. Нанасянето се извършва с кръгообразни 
и вертикалообразни движения с честота 2 оборота в 
секунда. Нарисувай фигура с резултатите които би 
трябвало да се получат. Отправи една молитва към 
великиу даскал Методий Попович и публикувай 
статията в Nature. Наслука! 
 


