
 

За някои кое какво е? 

За някои кое какво е? 
Ще ти разкажа, чедо мое. 
За футболистите на двора 
врата е нашият прозорец. 
За Христо - рисувач старателен, 
стената лист е рисувателен, 
За този, който е страхлив, 
е котаракът тигър див. 
За Крум колиба индианска  
е мамината рокля ланска. 
За мъничкото му братле 
е пръстът - захарно петле. 
За Нонко новата ограда 
е крепост - с камък я напада. 
За мързеливите труда 
е най-голямата беда. 

 

    Асен Иванов Босев е роден на 22 ноември 1913 
г. в село Руска Бяла - Врачанско. Учи във Враца, 
завършва педагогическо училище в Берковица, 
право и дипломация в София. Работи като 
редактор на вестник “Заря”, “Работническо 
дело”, “Стършел”. Той е един от основателите и 
пръв главен редактор на вестник “Септемв-
рийче”. Инициатор е за създаването на Дом на 
литературата и изкуствата за деца и юноши в 
София и пръв негов директор, дългогодишен 
председател на Секцията на детските писатели, 
основател и председател на Българската секция 
на Международния съвет за детската книга 
(IBBY). Богато и разнообразно е творчеството 
му за деца. Най-популярни са хумористичните 
му стихове. Кой не знае: “Мимето” или “Кирчо 
пред съда” – те са се превърнали в нарицателни. 
Носител е на литературната награда “Петко 
Рачев Славейков” на Министерството на народ-
ната просвета за 1971 година. Удостоен е с 
Димитровска награда праз 1950, със званието 
Заслужил деятел на културата през 1965 и 
Народен деятел на културата през 1972 година.  
Вписан е в Почетния списък на Международния 
съвет за детската книга за “Скок подскок” през 
1978 и за “С мене по света” през 1979 година.  
Носител е на “ Ордена на усмивката” през 1980 и 
на Европейската награда за детско-юношеска 
поезия през 1980 година за книгата “Карнавал”.  
Поетът Асен Босев учира на 25 април 1997.  
Сред най-популярните му книги за деца са: "Млад 
юнак-здравеняк" (1948), "Не правете като тях, да 
не станете за смях" (1953), "Чудо нечувано" 
(1959), "Шейничка с парашут" (1964), "Книжко 
моя, сладкодумна" (1970), "Хитър Петърчо" 
(1970), "Една торбичка смешки" (1976), "От все 
сърце" (1988), "Гатанки, премятанки и 
занималки" (1996).  
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 Изобретение 
 
Мечтая за едно изобретение 
чудесно, привлекателно, 
без грешка: 
една околосветска въртележка! 
 
Да гледате от нейното въртение 
държави, джунгли, 
океани сини... 
А край Родината ни 
като мине, 
ще видите, че няма по света 
страна с такава мила красота! 
 
                            Асен Босев 

 

 
 

 
Благодаря ти, мамо!  
 
Благодаря ти, мамо, 
за твоя топъл скут, 
за майчиното рамо, 
за майчиния труд. 
 
Благодаря ти още  
за ясния ми ден, 
за грижите ти нощем, 
когато бдиш над мен. 
 
За нежната закрила, 
за кроткия ти глас, 
за всичко, майко мила, 
благодаря ти аз!  
       
                     Асен Босев 

 
  

 

 
ПИТАНКИ 

 
Кой на покрива самин 
пуши и стои?.      ….. 

  
              Що е то: не е ковач 
               а пък все кове?  ….. 

 
СКОРОГОВОРКИ 

 
              Лило ловко лов лови, 
              улови комар, уви! 

  
  Бурен бърборан е Боре, 
  бързо Борето бърбори. 

   Боре бре, не бърбори, 
бре бърборенето спри! 

 

 
 


