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Любовната игра - колко да продължава

Докторе, спешно се нуждая от съвета ви. Аз съм мъж, който се възбужда доста бързо,
все едно с коя жена съм. Но жените... Някои от тях ми хабят по половин час, докато
усетя, че са готови за проникване. Има ли някакво хапче, което да ги накара по-бързо да
се възбудят? Да се отпуснат...

Драгомир, 23 г.

Здравейте,

Бързам веднага да ви кажа - нищо ново под слънцето. И за да се уверите сам - ето ви
една истинска история. Ама съвсем истинска. И така. Имало едно време. Имало едно
време в Испания един лудо влюбен в своята изгора млад студент. То кой не е луд, ако е
влюбен, ама това е тема за друг разговор. Та обичал своето момиче този студент и не
само я обичал. Ама то не били ухажвания, то не били серенади, то не били подаръци.
Ала сърцето на момичето било непревземаемо като скалата на Гибралтар. Спомняте си
нали? Онова късче земя, което стои между най-южната точка на Европа и континента
наречен Африка. И само няколкото десетки метра вода разделя тези два континента. И
там тези десетки метра вода се наричат Гибралтарския пролив. Този пролив свързва
Средиземно море с Атлантическия океан. Твърде съм подробен, но това е, за да
подчертая значимостта на тази скала. Която вече десетилетия наред е перла в
британската корона и никой не може да я превземе. Та сърцето на девойката било
непревземаемо като тази скала.
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Вече му писнало на студента и потърсил друго средство, за да превземе сърцето на
девойката и да я склони да се любят. Да се любят - в конкретния смисъл на тази дума. И
се оплакал на свой приятел. Той пък се оказал фармацевт. Демек- аптекар. И приятел в
нужда се познава. И дал аптекарят на своя приятел едно пликче с прах. Казал му обаче
и то няколко пъти. Внимавай много. Необходимо е само една щипка от съдържанието на
това пликче в питието на изгората ти. Не повече! И тя ще бъде твоя. Нещо повече,
самата тя ще те поиска, защото това прахче ще я възбуди в много голяма степен полово.
Не послушал обаче влюбеният пациент своя приятел, аптекаря. Не щипка от праха, а
изсипал цялото съдържание на пликчето в питието на любимата си девойка. Защото
много искал да люби своята любима.

Ала нещата тръгнали в съвсем друга посока. Момичето изведнъж почервеняло, като
керемида. Заохкало от болки в долната част на корема си. И след час-два въпреки
намесата на лекари починало.

Разбира се, че уважаемият съд приел за причина на престъплението, голямата жажда
за любов у младежа. И затова го осъдил за непреднамерено убийство на 5 години
тъмничен затвор. Хубаво начало - нещастен край. Причината - жаждата за любов. И то
взаимна любов. Говоря за физическата, сексуална любов.

А конкретния причинител - една муха. Жълтата муха, която обитава страните на южна
Европа. Прах от стритите изсушени тела на тази муха - предизвиква обилно
кръвонапълване в тазовата област и на мъжете и на жените. От тук и засилване на
половото желание до високи градуси. Толкова високи, че ако не последва полово
удволетворение може да се стигне до лудост. На по-старите поколения това хвъркато е
известна като „испанска муха”. Испанско е само названието. Има се пред вид - гореща
кръв вследствие горещи страсти. На които е еквивалент са още по-горещите и
сладострастни испански танци. Може би за пример - фламенкото.

Та така приятелю. Има много видове хапчета, които могат да помогнат в случая, но
както сам виждате - необходимо е много да се внимава с хапчетата. Защото, от играчка
да не стане плачка.

Защо не опитате с друго. И под това „друго” има милион неща. Както в онази песен за
милионите алени рози. Но спокойно - днес няма да я пеем. Ще припомня само онази наша
народна приказка за Ежко Бежко. Спомняте ли си я? В нея Кума Лиса знаела милион
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хитринки а Ежко само три, но добри. Та този наш Ежко винаги намирал решението на
въпроса си, на проблема си. Като как? Ами с една от тези свои три добри хитринки.

Първата - да умееш да й казваш това, което някога поета от гр. Бургас Христо Фотев
написа, като едно бисерно заглавие на едно свое също така бисерно стихотворение.
„ГОСПОДИ КОЛКО СИ ХУБАВА!” И веднага сте длъжен да продължите с още една
фраза написана пак от един поет, който докато беше жив мреше за истинска любов. И в
живота си. И в поезията си. Той и затова остана безсмъртен. Не сбъркахте в
предположението си. Това е нашият Дамян Дамянов с онова негово: „СЪБЛИЧАЙ СЕ,
ПОЛЕКА СЕ СЪБЛИЧАЙ...” Понякога тук може да помогне и знаменитата фраза на
героя на Стефчо Данаилов от филма „Дами канят”, а тя беше следната: ”Ти знаеш ли…
че имаш много… красиви очи...” Банална, но върши работа. И то още как. Та на тази
фраза се гради и действието на целия филм. Ако не сте го гледали - вижте го.

Иде ред на втората хитринка... Вашите нежни милувки и целувки. НО ВНИМАНИE. Те
са само и единствено за една цел. Да откриете нейната така наречена „котешка точка”!
И то на всяка цена. Това, всъщност е онова знаменито място от нейното тяло, чието
докосване милване и целуване, я изпраща на седмото небе. На седмото небе, ама от
полова възбуда. От нейната полова възбуда. Ама за тази полова нейна възбуда ще сте
„виновен” единствено и само Вие. Помнете то може да се намира на най-невероятни
места. Като започнете от задтилието, и минете през ушните й миди. И тук - в никакъв
случай не пропускайте шията и. По-нататък надолу. Ако не го откриете в областта на
гърдите й и гръдните й зърна - още по-надолу! Може да се изненадате, ако преминете
клиторът и, и слезете още по-надолу. И най-неочаквано за вас самия тази нейна котешка
точка да се окажат нейните стъпала. Но спокойно, в 90 % това е клиторът й. Но както
се казва, най-непознатото нещо на планетата ни Земя е жената.

Е ще се изпотите малко или много, за да се потрудите. Ала намерите ли го, по-нататък
тя е изцяло Ваша. Единствено Ваша .

А сега две-три думи за третата хитринка на Ежко.

Но, моля Ви нея запазете само за краен случай. Ако другите две не сработят. И тя се
базира на една древна арабска поговорка. Ето я – „Ако една работа не става, остави я
тя сама ще си стане”. Тук има една българска нейна парафраза. Ако искаш една жена
да се възбуди, остави се в ръцете й. По-точно нека тя да се постарае да те възбуди. И
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тогава -стой та гледай. Ти свириш тогава на най-нежната струна на нейната
чувственост. По принцип, всяка жена изпитва огромно задоволство, когато се стреми да
достави самата тя полово удовлетворение на желания и обичан от нея мъж. И в това си
стремление тя се освобождава от всякакви притеснения и задръжки. Тя вече не е
обикновената жена, невзрачната счетоводителка, майка на децата си, а се превръща
чрез магията на любовта на една чувствена весталка на любовта. Точно тогава тази
весталка ИСКА ВСИЧКО И ПРАВИ ВСИЧКО! Да, ама причината за тази нейна
невероятна чувственост и страст, която тя несъмнено изпитва тогава пак си ТИ!

Е, сега след всичкото, което си казахме по-горе за какви хапчета може да иде реч?

Според мен, по-хубаво е пак едно стихотворение на незабравимия ни поет Дамян
Дамянов. Аз лично, ако бях на Вашите години бих го рецитирал всеки път, след като се
любя с жена. Даже тя да е една и съща. И така:

„Остани тази нощ! Тук при мен остани!

Двете тежки врати любовта ни ще скрият.

Ще ни пазят отвън тези неми стени.

За една нощ сами ще избягаме ние.

Ще избягам във теб, ще избягаш в мен.

В тихата златна гора ще потънеме двама
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И ще гоним на сън оня дивен елен,

Който бяга във нашите сънища само!

Остани тази нощ! Твоят сребърен сън

Ще е моя загадка и дъх в тъмнината!

Остани тази нощ! Като куче отвън

Ще ни пази до утрото будният вятър…

Остани тази нощ!... Остани…! …Остани!

И прокарай ръка по лицето ми тъмно –

Като в лист изпомачкан мойте бръчки махни!

...А когато от наште целувки се съмне

И когато се вдигне небесния кош,
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Ти излез, разкажи по най-бързия вятър

ЗА ЧОВЕШКАТА ОБИЧ И ЗА НАШАТА МОЩ –

И ЩЕ СТАНЕ ПО СВЕТЛА ЗЕМЯТА...”

Не знам защо, докато писах този си отговор по радиото до мен звучеше една много тиха
и много нежна мелодия. Откъде и защо си спомних заглавието? То беше „УСМИХВАЙ
СЕ”!
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