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ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СБОРНИК, ЗА ДА ПОДГОТВИТЕ
ВНИМАТЕЛНО БЪДЕЩАТА СИ НОСТАЛГИЯ!

Винаги съм мечтал да напиша голям социален роман със загла-
вие „От малък еба Моника Белучи”. Коренът на това, вероятно не 
най-странното ми желание, се крие в анекдотичната необходимост 
да разкажеш. Точно като в историята за онзи мъж, който попад-
нал на самотен остров с Моника Белучи. След две седмици секс, 
той взел туша от  гримовете ѝ, нарисувал на великолепното женско 
лице мустаци, нахлупил отгоре му собствената, избеляла от солта 
шапка, сипал ѝ от последните им останали глътки ром, след което 
се наместил до нея на пясъка: „Значи, копеле, вчера като ми падна 
Моника Белучи. Отзад – отпред, без хигиена...”

Споделената история е топлина. Споделената мръсна история 
е два пъти топлина. Защото и завистта топли. Да не говорим за 
смеха! Когато на средновековните учени им ставало студено, те 
карали един от тях да започне да твърди, че земята е кръгла, а ос-
таналите се събирали около кладата да се постоплят. Когато на 
безделниците мои съвременници им стане студено в дигиталния 
уют на социалните мрежи, те се събират в някой бар да си четат 
приказки. Най-много топлят мръсните приказки. Чел съм. Знам. 
Видял съм как очите заблестяват повече от зъбите на смеещите се; 
как желанието се надига като лятна омара над препълненото заве-
дение; как Фортинбрас изнася телата след четенето, за да прави 
кой знае какво с тях (предмет на друга приказка - сексът винаги 
е местопрестъпление: не знаеш после какво да правиш с тялото, 
което лежи до теб!).

Този сборник съдържа 28 мръсни приказки, писани от хора, 
които - дори след написаното - продължавам да наричам свои при-
ятели. Няма нужда от гаранции дали е литература, или не. Мога да 
гарантирам само, че тези разказчета ще имат дълъг живот. Затова 
бутнете ги някъде в библиотеката си след като ги прочетете. Ще си 
причините след години внезапното щастие да ги откриете отново! 
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Смях и носталгия, какво по-хубаво от това?! Знаете, носталгията 
трябва да се отглежда грижливо. Едно време каква носталгия има-
ше - не като сега!!! Затова подготвяйте се внимателно за времето, 
когато ще си спомняте колко щури и млади сте били. За времето, 
когато  тези истории ще ви карат да се смеете и плачете едновре-
менно, подготвяйки се пък за времето, когато ще можете да ги че-
тете на внуците си. И, разбира се, има една  Гери Турийска... какво 
да ви кажа, не е много удобно да се разкаже, но толкова приятно 
да си спомняш!

      Любен Дилов-син
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Георги Иванов е сценарист, драматург и отдавнаш-
на муза на Пощенска кутия за приказки. Името му мно-
гократно е било изписвано в титрите на култови теле-
визонни продукции като „Под прикритие“, „Революция 
Z“, „Стъклен дом“ и листовки на антидепресанти и ха-
люциногени в графата „странични ефекти“. Пътят му 
в „Кутията“ започва преди три години, когато подаря-
ва пчелен мед на Гери Турийска по повод настъпването на 
деня „Петък“, известен с култовото си значение в Бъл-
гария. Тогава, Гери Турийска като средно стаистическа 
поетеса, приема дара с неприкрита суета и черпи писа-
теля свински кюфтета в известен столичен рибен ресто- 
рант, без да осъзнава, че същият е вегетариянец. Конфлик-
тът прераства в тъмно съперничество, родило незабрави-
ми разкази, четени от артистите Калин Врачански, Захари 
Бахаров, Владимир Пенев, Мартина Вачкова и окултиста 
Камен Алипиев-Кедъра. Участието му в „Пощенска кутия 
за мръсни приказки“ е крайно спорадично, но все пак незабе-
лежимо. 

Публикуваният разказ, който ще прочетете, е плод на 
психически натиск и няколкодневен тормоз от страна на 
амбициозната поетеса. Авторът няколко часа отказва да ѝ 
угоди, но в крайна сметка го написва. Разказът е прочетен 
от нищо неподозиращата Шайба, с което тандемът печели 
любовта на заблудената аудотория.
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МНОГО МРЪСЕН РАЗКАЗ
Георги Иванов

43
Четиридесет и три!

Да, точно толкова каза лекарят, че ми остава. Ще чукам 
още само 43 пъти и край. 

Как го сметна ли? Някаква нова система било, разработка 
на американски учени от някакъв шибан американски универ-
ситет. Да им го начукам. С тая стистема можело да се определи 
точно колко чукане му остава на човек. 

Лекарят каза, че толкова малка цифра никога не е виждал. 
Най-малкото било 450 - на един деветдесет и три годишен учи-
тел по йога. А най-многото било 27 328 - на някакъв от Атон, 
просто никога не го е правил. Луди хора, вместо да чукат, той 
пести. За къде пестиш, чукането не се мести в следващ живот. Я 
си представи, че се преродиш в риба. Ще хвърляш хайвер и ще 
си казваш „пропилян живот”.

Както и да е. Докторчето ми показа нещо като рентгенова 
снимка на главата и наистина в мозъка ми ясно си личеше 
цифрата 43, а до нея задраскана женска такова... сещаш се. 
Страшна работа е тая машина. Ама аз не ѝ повярвах.

На мен ше ми разправя. Чукането е целият ми живот, бе. 
Това мога, в това съм най-добър. Самороден талант. 

Чукам от 6-годишен. Верно е! 
Родителите ми бяха заети хора и ме оставяха сам по цял 

ден. Другите деца ходят на балет, пияно, плуване, а аз седя в 
нас и чукам. Първоначално с едно чукче по мебелите. Явно 
тласнат от енергията, която е търсила своята изява.
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Една пролет разгадах за какво била всъщност тая енергия. 
Докато си играех с плюшеното зайче, нещо ме напъна. Зай-
чето едно такова меко, меко, с големи меки ушички, а мен ме 
напъва... и като го нагнявих. 

Голяма борба е било, щото то дете, не ги разбира нещата. 
От днешна гледна точка може да се каже, че го разпрах от 
чукане това зайче. Извиняаам се, ама това е природата, така 
съм се родил, с мерак.

Добре си изкарвах, само че някъде на 8 години спряха да 
ми купуват плюшени играчки. Нали ме разбирате. Нашите 
нищо не подозираха и разправяха на всички колко нетрайни 
са почнали да ги правят. Докъм десетгодишен я карах криво 
ляво с възглавниците вкъщи. Не им личаха щетите. Система-
та ми беше малко като на бисквити Орео - откопчаваш, чу-
каш, закопчаваш, бухваш.

После ме удари ранен пубертет и настървено чуках всичко, до 
което се докопах. Козунак, замразена скумрия, мушкато, хавлия, 
диня, пъпеш, руло стефани, книги с меки корици, ръкав на пуло-
вер, чуках и стабилизатора за телевизор, докато още беше топъл.

Първите два дни след прегледа бях много изнервен и чу-
ках зловещо. Подложих на съмнение науката и се обадих на 
няколко добри приятелки, но много лоши момичета. Заклю-
чихме се в нас и това, което сътворихме се усети в Сърбия с 
магнитут 4,5 по Рихтер. Така викаха миличките, че прането 
на съседите изсъхна още същата нощ. 

Като ни писна, лично ги пренесох до таксито, не можеха 
да ходят душиците.

На другия ден отидох на втори преглед. Шок! Лекарят съоб-
щи, че са ми останали 24 пъти. Реши, че нещо се е повредила 
машината, ама го успокоих, наистина чуках 19 пъти. Машина-
та беше абсолютно точна и не е измама - няма откъде да знаят. 

Нещата вървят на зле. Не знам какво ще правя, ако не чу-
кам. Аз да не чукам е все едно Веселин Маринов да не се 
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поти. Просто тялото го иска - физиология, бе!
А аз чукам всичко!
Не ме разбирайте погрешно. Чукам всичко, което е от пра-

вилната страна на барикадата. 
На 14 години, един следобед си почивах между консума-

цията на два кроасана, когато леля Надя от долния етаж дой-
де и взе майка на пазар. Всичко щеше да е наред, ако не беше 
оставила да ѝ пазя болонката Джиджи.

Е не я опазих. Щото нали я знаете тази порода. Една така-
ва с ококорени, влажни, молещи очи. Лошото е, че леля Надя 
и майка ми се прибраха по-рано. И така се появи вица „Закле-
вам се, в ръцете ми умря”.

После ме водиха на специалист. Имал съм някаква свръхфи-
ксация. Ала-бала. Баба каза „оставете детето два месеца на 
село и ще му мине”. Еми не мина, но кокошките пострадаха... 
и петелът се самоуби. Баба се отрече от мене. 

Нашите ме затвориха вкъщи. Опразниха едната стая и ме 
държаха там. Развалих им три ключалки. Нямахме приятели, 
не ходехме на гости.

Ваканцията свърши и тръгнах на училище. Нямаше как, 
трябваше да се образовам. На тия години ученичките трудно 
пускаха, но затова пък се появи една чудесна стажантка по 
биология. Казах ѝ „ей, ще те чукам”, тя се смя, смя, смя, а по-
сле в кабинета ѝ, за да не вика докато я чукам, си затискаше 
устата с макет на черен дроб,. 

Бурно преминаха ученическите ми години, общо взето 
успеваемост 99.9% - ученички, учителки и двете лелки от 
лафката. После станах на 18 и тръгнах по широкия свят.

Лекарят ми каза много добре да си преценя как ще израз-
ходвам последните си пъти. Страшно ме издразни и чуках 
сестрата, не - не служебната, истинската му сестра, беше ми-
нала да му остави нещо за обяд.

Все пак си казах, че трябва да помисля как да продължа. 
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Реших, че някакъв режим за известно време няма да е зле. 
Вечерта се напих безобразно в някакъв бар и за лош късмет 
отнякъде се изсипаха 10-ина мацки да празнуват моминско 
парти. Само с булката свалих още 6 бройки, а след шаферки-
те финиширах с някакви нещастни 4 оставащи пъти! Край, 
това беше, никакъв секс. 

Точно ден издържах, когато дойде някаква да отчита 
топломерите. Като се наведе над радиатора в кухнята и каза 
„плюс 134” докато се усетим - три пъти!

Последно едно остана!
Чуках много, чуках всякакви и навсякъде. И в свивките 

на краката съм чукал. Чуках балерини, стюардеси, касиерки, 
кураторки, рецепционистки, нестинарки, сладкарки, целия 
отбор по синхронно плуване и поетеси... бооожеее, колко по-
етеси само. Ако пандите станат поетеси, ще спасим вида им.

Чуках във въздуха, под вода, на премиери, на дипломира-
не, докато ми взимат кръв, на партиен митинг на АТАКА, във 
влакче на ужасите чуках, а децата пищяха ли, пищяха. 

Чуках докато карам колело, чуках на бънджи и с кокили 
съм чукал. Чуках върху пералня. Чуках под Жигула, докато 
мъжът ѝ пробваше да запали. 

Веднъж чуках една, която кара тролея. На обръщалото на 
единайската я чуках. На тролея му се откачиха пръчките и тя 
слезе да ги оправи. Сигурно съм я чукал добре, защото даде на-
късо и цялата линия на тролей единайсе остана без ток за 3 часа. 

Отивам да си плащам сметките и някаква ми казва, закъс-
нели сте за тока, водата, данъците, застраховката, осигуров-
ките и ще трябва да ви конфискуваме всичко. Казах ѝ „Коя 
си ти, ма”. Тя ми отговори „Аз съм държавата”. Точно така, 
начуках го и на държавата.

Любим поет - Робър Бърнс - нали го знаете онова „Кой чука 
в този късен час”. Любима песен - Боб Дилън „Knock, knock, 
knocking...” дотука го знам. Любим актьор - Дейвид Чокачи.
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Вече три месеца не съм чукал, а изкушенията са навсякъ-
де. Да не говорим, че дойде и сезонът на дините, навсякъде 
има сочни, зелени напращели сергии с дини. Детски спомени 
нахлуха в главата ми. 

А аз се държа някак си, въпреки хилядите телефонни 
обаждания на нуждаещи се жени. Толкова е зле положението, 
че ме възбужда дори рекламата на сирене Белийса.

Прималява ми, трудно спя, защото вкъщи съм разкарал 
всички възглавници, одеала и пуловери, лягам си директно 
на паркета.

Отивам до тоалетната да пусна една вода. Хващам оная си 
работа и чувам глас. Моят верен малък приятел ми проговаря 
„Бат Георгииии, задушавам саааааа”.

Край! Ще го направя. Като за последно. Замислям се и ре-
шавам, че трябва да е с единствената жена, която ми е отказ-
вала. Тя е точно онзи 0,1 процент от момичетата в училище. 
Казва се Ани. Намирам я във фейсбук. Станала е прекрасна. 
Обясних ѝ намеренията си. Изненадващо тя прие.

Отивам в тях нетърпелив, но тя ме спря и каза, че ще поча-
кам малко. Ок, това ще е последното. Нека е различно. Пихме 
много вино без да си говорим. По едно време ме погледна 
и ме попита „Знаеш ли защо тогава те отрязах”. Отговорих 
„Защото ти казах, че ще те чукам”. Тя „Не, защото се беше 
омазал с лютеница”.

После съм заспал на дивана. На другия ден я нямаше. Не 
помня дали сме правили секс и това ме побърка. Отидох на 
преглед. Лекарят каза, че ми остават четири пъти. Невъзмож-
но! Той обаче потвърди. 

Върнах се при Ани и го направихме. 
Скоро ходих на преглед, цифрата е набъбнала на 360. Дет‘ 

се вика, к’вото и да става, ще си знам, че имам поне за една 
цяла година! 

Така че вече съм добре... да чукна на дърво. 
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За изминалите 29 години Георги Блажев е преживял как-
во ли не – целувал е тъщата по бузата, ял е таратор без 
чесън, танцувал е в елитна столична дискотека и е виждал 
Николета Лозанова да пие фрапе. Това обаче не го е проме-
нило. Близките му винаги могат да разчитат на него в труд-
ни моменти, стига да не вали. Работил е като редактор в 
различни списания и телевизионни предавания. Никога не е 
ритал гълъб.

„Пожелай си нещо“ му хрумва спонтанно, докато седи 
пред лаптопа в продължение на 13 часа и се опитва да на-
пише нещо смешно. С историята си иска да покаже, че жи-
вотът не е честен, но това не го прави по-малко интересен. 
Четен отзад напред, разказът звучи като парче на Криско.


