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този начин философският подход на автора допълва неговата основна идея да
бъде избягната опозицията дееспособен–недееспособен, за да стигнем до идеята
за създаване на правен режим, който реално предоставя права на запретения.
В заключение единствено мога да допълня, че Стоян Ставру предлага на
своята аудитория книга, която е иновативна със своята драматургия на редуващи се правни и философски концепции, но същата книга е и похвален опит за
съобразяване с традициите на българското лично право.

ВЕСЕЛИН БОСАКОВ
НЕСВОЕВРЕМЕННИ ХРУМКИ. ЕПИГРАМИ
„НЕ“ НА НАСИЛИЕТО
Ако Ви бие парата, не си мълчете,
а в полицията веднага се оплачете!
ПОСЛЕДСТВИЕ (ПОЧТИ ПО ЦЕЗАР)
Дойдох. Видях. Предупредих.
И кариерата си провалих!...
СВОЕГО РОДА ЙОАН
Огледа прогнилия покрив и предрече теча!
Оттогава го наричат Предтеча!...
УСПЕШНО РАЗВИТИЕ
Похвали се дъното пред мен,
че се дъни по няколко пъти на ден!
СИЛНА ПАМЕТ
Това са чисто политически нрави:
Властимащият винаги помни
кога да се самозабрави!
КАРИЕРА
Успех след успех в работата ми се трупа:
Шефът увеличи ми заплатата,
като подари ми лупа!
НЕПЪЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Жените казват за него:
„Много е мил!“.
Но не уточняват колко чинии
при миенето е потрошил!
АДМИНИСТРАТОРИТЕ В БАН НЕ СА ВЧЕРАШНИ
– Аз учен съм на утрешния ден!
– Елате вдругиден!...
БЛАГ ХАРАКТЕР
Че е великодушен веднага се вижда:
Винаги обидата преглъща
заедно с този, който го обижда!
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НАПОМНЯНЕ
Това е само една от истините стари:
Гладна кокошка хем просо ще сънува,
хем през просото ще го удари!
БЕЗКОМПРОМИСНОСТ
Той е сериозен, със строги нрави,
които не позволяват
и на лигавицата му да се лигави!
СБЪДНАТА ПРОГНОЗА
Реформаторският блок ще се разпусне,
защото реформаторите са се навили
да получат самостоятелни вили!
НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
Търсеше тя работа с плаващо работно време,
като на работодателя обещаваше,
че бански ще забрави да си вземе!
ПАМПЕРСИ ЗА ДЕПУТАТИ
Което е в пелената, не остава в пелената!
Което е в пелената се дава на електората!...
ДОКАЗАТЕЛСТВО
Ако си тъп до мозъка на костите си,
това е доказателство, че не се излагаш,
защото с мозък разполагаш!
ЛУДО-МЛАДО
Любимият ѝ предмет в училище,
превърнал се в нейно хоби,
е айфон-ът на съученика ѝ Боби!
ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО
Той е толкова беден, че няма какво да яде!
Това на един въпрос ме навежда:
Откъде има средства да храни надежда?
ВИТАЛНОСТ
Движение „Ограниченост без граници“
никога не е в застой!
Обяснение: Ограничеността не признава покой!...
У НАС
За физическите закони забравете,
а политическите си припомнете!
Едва тогава ще разберете
защо у нас утайката е по върховете!...
ТВОРЕЦ
Винаги си слага главата,
но не в торбата, а в творбата!
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ОБЯСНЕНИЕ
Невежеството съумява винаги към пустинята да се нагоди,
защото дори и в пустинята то се чувства в свои води!
ПРЕВЕНЦИЯ
За да не го плаши оная с косата
– носи се такава мълва –
взел, че я остригал гола глава!
ПЕСИМИСТ
Той винаги е черноглед,
затова уискито му е с черен етикет!
ПО ДЕФИНИЦИЯ
Седналите имат лаф,
че правостоящият винаги е прав!
ВРЕМЕНА И ТЕХНОЛОГИИ
Някогашното „Ни вест, ни кост“
днес е „Ни лайк, ни пост“!
ЗАЕТОСТ 2017
У нас работа за всички има!
Я колко много неща
трябва да се заметат под килима!
ФАСАДА
За някои учени от БАН,
независимо от гръмките им титли,
науката е като японски филм,
и то без субтитри!...
ПИТАНЕ
Ако сапунът се оваля в кал
– това въпрос е от философската писта –
сапунът ли ще е мръсен или калта по-чиста?
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Ако ви потънат гемиите, не се двоумете,
а веднага яхти си купете!
САМОЧУВСТВИЕ
И аз изтръгвам звуци! –
похвалила се полицейската палка
на диригента с пръчица малка.
УМОРА
От известност уморил се здравата,
търси хамали да му носят славата!
ЗНАНИЕТО Е СИЛА
Науката е слънце!
Но българинът не се плаши, нехае,
защото за слънцезащитния крем той знае!...
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BG СЪДОПРОИЗВОДСТВО
Съдопроизводството с бързи темпове върви:
тенджери, тигани, канчета, тави
предлагат в изобилие магистратските глави!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Народе, не разстройвай управляващите,
защото ще изпаднеш в ситуация
да понесеш пасивите на интензивна дефекация!
А ТРЯБВА
Подсказва ми по вонята моя нос,
че на политиците не правиме ОВОС!
ИНФОРМИРАН ИЗБОР
Избягвам сайтове, които използват бисквитки!
Посещавам само сайтове –
това са си мои страсти –
които предлагат шоколадови пасти!
ФИНАЛНИ НАДПИСИ
Батакът е осъществен
с бюрократично институционално взаимодействие
и на гражданите с любезното бездействие!
СИЛАТА НА НАУКАТА
Политиците с тяхната поквара
надробиха ни попара!
После обясниха ни научно
как да я сърбаме звучно!
ВОПЪЛ НА ДЪЛГО ЖЕНЕН МЪЖ
Писна ми да ми е все тая!
Искам малко и оная!...
НЯКЪДЕ В БАН
Върви в Института мълва,
че неговата ахилесова пета
е в учената му глава!
ОБЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВИЕ
За да подслуша разговора,
Пинокио реши да наостри уши!
Но нямаше под ръка острилка, уви!...
РАЗВИТИЕ
Много нищо е повече от нищо!
– каза ми една нула вещо.
Да – съгласих се –
„Две нули“ вече са нещо!...
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ОТЛИКИ
Вярващите избиратели са на пост и молитва,
а политиците – само на пост!
Но изпадат в амок,
ако постът не е висок!...
СЕИЗМИЧНО
Откритието предизвика в диетите трус,
защото категорично показа,
че и в плюскането има плюс!
ТЕНДЕНЦИЯ
Ако всичко отиде на майната си –
прогнозната тенденция от статистиката сме взели –
Пловдив ще се пренасели!
ЗДРАВОСЛОВНО
Помолих музата на историята Клио:
„Ако ще е ябълка на раздора,
поне ябълката да е био!“
МЪДРОСТ
В бедните страни
– тази мъдрост клошарите са я дали –
и снегът вали на парцали!
СПЪНКА
Колкото и нисък да е осигурителният праг,
бедният ще се спъва в него пак и пак!
BG ПЛЕТКИ
Властимащите си оплетоха кошниците!
Питате как?
Ами като разплетоха потребителските ни кошници пак!...
БГ РЕСУРСИ
Поляците да не се дуят много!
Ако към всеки шоп ние „ен“ пришием,
със Шопен ще се сдобием!
АКО СЕ НАЛОЖИ
Депутатите си дават имунитета,
но си запазват маймунитета!
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Свикнал редовно да изхвърля боклука
взе, че се изхвърли
в дебат за родната наука!

