


Единадесет маймунки,

почесоха кратунки,

на академични длъжности разни,

със степени научни разнообразни,

смело и без да им пука,

решиха да правят наука...

Проект да замислят,

идеи да осмислят...



Човека да изучат,

антропологични методи да проучат,

резултати да получат,

хипотези да бъбрят,

трудове да измъдрят...



И измислиха човеци всякакви -

еволюиращи, 

говорещи, 

учещи, 

пътуващи

и помнещи...



Доцент Старибратов с отработени движения

и точни попадения,

научния фонд задвижи

и за рецензенти се „погрижи“.



И започна работа голяма,

лъжа, измама няма!

С известен страх и притеснения,

с изследователски вълнения,

всички дружно се захванаха

и мултудисциплинарно човека обхванаха!



Доцент Младенова захвана секуларни промени да проучва, 

телесна охраненост да улучва...,

но във криво огледало изводите са, каквито трябва –

високи, слаби и красиви

и дори възприемчиви 

са тинейджърите ни пъпчиви.



Професор Иванов се посвети на боба ни смилянски – тъмен, шарен, бял,

но задължително узрял...

Анализира той фенолно съдържание и антиоксидантни свойства,

дори без всякакви геройства,

отсече твърдо, без да е хипотетичен:

Тъмният боб е най-диетичен! 

Затова го хапвайте с мерак,

ще ви предпази той от рак!



Професор Николова на терен се включи,

речевото поведение проучи.

Езикови особености и нагласи,

издири тя по фолклорните атласи.

Накрая във захлас,

извиси научен глас

на конференции международни

срещу посегателства безродни...

Езикът наш е свят

и творчески възпят! –

добави в заключение

и продължи научното си приключение.



Докторите двама – Михайлов и Мелемов –
заеха се със иновации,

за да оберат те всичките овации!
Говорите във  Родопите записаха,

със редовете на Фурие народа стъписаха
и те самите се слисаха.

Звукови форманти изолираха,
акустичен анализ моделираха
спектрограми продуцираха...



Доцент Герджикова литература чуждоезикова изчете 

и рече: Вие замълчете!

Експертът в обучението тук съм аз!

И без да изпада във екстаз,

тананикайки си леко джаз,

умозаключи:

Традиционното училище приключи!

Реформа е необходима,

за да е системата образователна непоклатима!



Доцент Юручев концептуални въпроси подхвана,

творческа треска го обхвана.

Мисли денонощно,

без никакво пълномощно,

със глътка за отскок, 

направи той научен скок –

възрастните хора обучи,

на повдигателните технологиии ги научи!



Доцент Ламбова и доктор Шиблова, като едни дами модерни,

на принципите си научни верни,

подеха качество и дестинации туристически,

и определиха средностатистически

влияния, процеси, привлекателност...

и със фина наблюдателност,

със присъща любознателност

и със доза мечтателност

приканиха  туристи

по Пампоровските писти!



Доцент Пенджекова задача сложна подхвана,

треска архивна прихвана!

Архиви тайни и явни обходи,

много енергия изразходи!

И без да кръшка, 

безброй документи архивни изръшка!

Внимавайте, че много зная,

агентите, без колебание ще разпозная!

Изрече тя неволно

и очилата черни сложи си самодоволно!



Асистент Главчева със маниер  красноречив –

недоверчив и находчив,

на богоугодни дела се отдаде,

живота на свещеник пресъздаде!



И ВЪВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Вида Homo sapiens recens filialicus smoleniensis идентифицирахме!

Целта сложна постигнахме,

резултати мащабни достигнахме,

летвата сериозно вдигнахме:

участия цели 26 в научни форуми и 52 публикации –

данните са точни, без фалшификации!

Човекът сложно е задание –

маймун или висше създание ?!?





Благодаря, че се търпяхме,

макар понякога да се гневяхме...

Било е то от вдъхновение

и от мисловно дръзновение!



Ръкави запретна,

презентацията спретна 

баш маймунът доцент Русалена,

без научност прекалена,

със сериозност определена!




Иииииииии  накрая ... 

поздрав за маймунките!!!


