ЗАКОНИТЕ НА МЪРФИ
***
Усмихваш ли се, ще изглеждаш
победител.
***
Когато сърцето грее, грее и лицето!
***
Когато известна личност се усмихва,
тя трупа лихви...
***
Докато гледаш в чуждата паница,
някой ще отмъкне твоята...
***
Правосъдие в правосъдната система –
смях в залата...
***

Ябълката на раздора е в устата на
жената...

***
Съдба – оженила се за телевизора...
***
Много е скромен –
не показва никакви умения!...
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***
Кажи истината, но избери пред кого!
***
Стилна жена – само силикон!...
***
Не се рови в миналото –
ще загубиш връзката с настоящето.
***
Решиха да отровят гения,
но го почерпиха с безсмъртие.
***
Съвременна възможност –
казваш дума, натискаш копче...
***
Никой не може да уплаши поета –
защитават го думите!
***
Аз му казвам едно, той – друго,
взаимно се допълваме.
***
Наситих се на обещания –
значи имам жизнен опит!
***
Един като двама – това е жената!
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***
Когато заговори тишината,
може да те заглуши.
***
Освиркаха го, а той помисли,
че му дават старт.
***
Когато звездата на човек изгрее,
заслепява първо враговете му.
***
Добър шанс – добър баланс.
***
Чувствата се разпиляват,
стиховете остават.
***
Жената му е всичко или нищо –
зависи от момента!
***
Младите жени се делят на две групи –
модели и модели на поведение.
***
Не давай сърцето си на онзи,
който седи гърбом към тебе!
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***
Хората се делят на две категории –
прочути и нечути.
***
Никога върху пън
няма да поникне мимоза.
***
Не обиквай лошите неща,
дори нищо друго да няма!
***
Съвременен журналист –
има мисли за продан...
***
Дори и скромният човек обича
да казва за себе си: „Бива ме!”.
***
Натрупа състояние, но затрупа
съвестта си.
***
Нова мода –
вече няма вересии, а кредити!
***
Който има голяма цел, често е под
прицел!
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***
Всеки може да се тества
с подръчни средства.
***
Не се срещай с враговете си,
за да те забравят!
***
Часовниците мамят, но не и времето!
***
Когато загубим младостта, разбираме,
че не сме я използвали правилно.
***
Детството е нетленно съкровище!
***
Хванаха се за гушата и изпуснаха
плячката!
***
Пороците затварят очите на хората,
затова не виждат, че падат в ямата!
***
Светът е пълен с подлеци,
научи се да ги разпознаваш!
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***
Не се занимавай с чуждите проблеми,
щом твоите са стъпили на главата ти!
***
Щастието е герой от приказките.
***
Ако зад гърба ти има само празни
чаши от алкохол, и бъдещето ти ще е
празно...
***
Бягай от глупавия, както се бяга от
враг!
***
Ако вярваш на доброто,
ногата ти ще намери верния път.
***
Самотникът притежава и нищото,
и целия свят!
***
Всеки човек заслужава да живее...
***
Много хора летят със самолети, а
писателите на афоризми летят с
думите си.
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***
Изблиците на ярост носят болка,
прошката лекува.
***
Щом изцяло си отдаден на една
работа,
значи тя го заслужава.
***
Зад гърба на успеха стоят
много труд и постоянство.
***
Миротворците ходят с невидими
ореоли.
***
Който отнема чужда радост,
едва ли ще се зарадва!
***
Не се навеждай пред никого,
особено пред себе си!
***
Понякога самата мярка е без мярка.
***
Словото винаги има претенции
и чака твоя отговор...
64

ЗАКОНИТЕ НА МЪРФИ
В РИМИ
***
Нито един строй не е народен,
камо ли Богу угоден...
***
Сборили се нравите – вълкодавите...
***
Когато себе си описваш –
хич не се икономисваш...
***
Жена, която добре се облича,
добре се и съблича.
***
От похвала към похвала
се отива към провала.
***
Блокади, рокади,
туй ли са нашите млади?
***
Различни мнения –
взаимни обвинения.
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***
За човек добър нямаме кахър.
***
Който не спазва закона,
държи се за опашката на коня.
***
Всеки има сметка за уреждане,
на някои е за преглеждане...
***
На удавници сламка все подаваше
и с това се славеше.
***
В устата на жена има винаги вина.
***
Съдбата си икономиса и не го ориса.
***
Докато сърцето рита,
здраво дръж юздите.
***
Преяли, препили – вили самовили.
***
Хем изяде боя, хем е другият героят.
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***
Мъж, който слушка –
никога не е на мушка!
***
Когато се заядеш, ще си го изядеш...
***
Влезе му муха в главата –
раздвои му сетивата и словата!
***
Събирай пари за бели дни!
***
Рече и предрече, даже и посече...
***
Един пее, друг не смее
даже и да се посмее...
***
Който иска с възможност да изпъкне,
много е възможно на злодей да се
натъкне.
***
Може от бира да не разбира,
но добре разбира кое да избира.
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