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 Ч Л Е Н  1  

Аверът преди мадамата  

Връзката между двама мъже е по-силна от тази между мъж 
и жена, защото средностатистически мъжете са по-силни 

от жените. Това е само наука.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Сътворението на член 1 може да се проследи чак до 
Сътворението? Не, не групата на Питър Гейбриъл и 
Фил Колинс, а библейското Сътворение. Намирането на Сви-
тъците от Мъртво море разкри първото нарушаване на Коде-
кса на пича:

ЕВАНГЕЛИЕ НА БАРНАБИ 1:1

Всичко, дето ви трябва, го имаше в Градината. Плодове, вода, 
разбирателство. Един ден обаче Адам попадна на голата мацка 
Ева и пожела маслиновото ù листо. И така Адам я заведе зад 
ябълковото дърво, за да се опознаят, като прецака авера си Фил, 
който имаше билети за Никс*. Централни места. Накратко, 
хората познаха що е то зло и добро, изгониха ги от Рая и тъй де, 
всички знаем, че Никс загубиха.

* Баскетболен отбор от Ню Йорк. – Бел. прев.
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  Ч Л Е Н  2  

На всеки пич е позволено да направи 
нещо глупаво, стига и останалите 

му авери да го правят.

Забележка: Ако Буч Касиди се хвърляше въоръжен 
само с нож срещу отряд с автомати, хората щяха да 
кажат: „Пич, стига ве“. Ако само един испанец тичаше 
като гламав пред стадо бесни бикове по улицата, хората 
щяха да кажат: „Пич, стига ве“. Ако преди години само 
Томи Лий носеше грим по концертите на Мотли Крю, 
хората щяха да кажат: „Маце, стига ве“. Аверите са за 
това – да ти гарантират свободата да се държиш тъпо.
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Ако пич иска да си вземе куче, като 
порасне, то трябва да е високо поне 

до коляното му.

Забележка: Да кръстиш куче джобен формат на името 
на професионален боксьор не те освобождава от за-
дълженията по този член.

  Ч Л Е Н  3  
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На никой пич не е позволено да 
разкрие съществуването на този 

Кодекс на жена. Това е свещен 
документ, който не трябва да бъде 
показван по никаква причина... Не, 

дори и заради оная работа.

Забележка: Ако сте жена и четете това, извинявам се. Не съм 
възнамерявал в книгата да има толкова много математика.

Второ: Насърчавам ви да гледате на този документ като на 
измислица, която да забавлява широката публика през призмата 
на стереотипните междуполови разлики. Имам предвид, че по-
някога наистина сякаш идваме от различни планети! Очевидно 
е, че никой не би повярвал или спазвал просташките правила в 
книгата*. Между другото, новите ви обувки са прекрасни.

  Ч Л Е Н  4  

* Псст, ей, момчета! Това го пиша с малък шрифт в дъното на страницата, защото всички 
знаем, че мъжете имат по-добро зрение от жените. Не обръщайте внимание на горното. 
„Кодекс на пича“ изобщо не е измислица. По-горе лъжа, за да видите колко е верен този член.
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Независимо дали пичът се 
интересува от спорт, той се 

интересува от спорт.

  Ч Л Е Н  5  
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Ако на някой пич се наложи да 
остане гол пред друг пич, например 

в съблекалнята, той не си губи 
времето и бързо се преоблича.

Извод: Ако някой пич остане гол в съблекалнята, дру-
гите пичове се правят, че нищо особено не се случва, 
но в същото време старателно извръщат поглед. Ако се 
двоумите, спомнете си старата поговорка: „Ако кър-
пата се свлече на пода, проследете я с поглед“.

  Ч Л Е Н  6  
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Един пич никога няма да си признае, 
че не може да кара кола с ръчни 

скорости – дори след катастрофа.

  Ч Л Е Н  7  


