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Кажа ли му "Направи ми бебе!", свършва веднага

Докторе, неудобно ми е да ви питам, но ще го направя. Надявам се да запазите
анонимността ми, затова ще се нарека Добрата. От 2 години имам сериозен приятел, с
който напоследък така се отпуснахме в леглото, че знаем всичко един за друг и сме
щастливи. Забелязвам обаче, че той все повече се възбужда от мръсни думи, които аз
трябва да изрека, а най-вече от "Направи ми бебе точно сега!" И като го кажа това, той
свършва веднага, и оргазмът му е много силен. В същото време сме си говорили, че не ни
е времето за бебе и ще изчакаме още година. Защо ли ми го казва това, докторе? Между
другото, все още пия противозачатъчни и няма как да забременея.

Добрата

Здравейте,

Защо ли, когато се любим си мислим доста неща, които ни идват точно тогава наум? И о,
Боже! Някой от тях са доста развинтени, че после като се сетим за тях изпитваме
известно неудобство. Пък и даже срам.

Да, ама по-сетне пак така. Пак тези наши ужким развинтени фантазии, пак ни идват на
гости. И не само ни идват, ами трайно се настаняват у нас. Че даже са толкова нахални
и толкова невъзпитани, че вече всеки път като се любим искат да им се обръща
внимание. И ако не им се обърне внимание, ако не бъдат зачетени - страстта у нас бяга.
И не само това - половото общуване става скучно. Като нещо по задължение. Че и
някога - даже съвсем нежелано. Ала когато тези ужким гостенки са при нас става точно
обратното. Сякаш те са онези подправки, които правят любенето ни не само страстно,
но и много неповторимо. И ние, без да искаме прибягваме до тях. Макар и, както се
казва на първо четене да са „мръсни”. Мръсни, ама желани и необходими. Защо така?
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Хайде с вас да си припомним за Шехерезада. Девойката, която, ако не заангажира
вниманието на кръвожадния султан с интересна приказка през нощта, на сутринта
палачът по негова заповед ще й отсече главата. И тя успяла. Цели хиляда и една нощи.
Всяка нощ с много интересна приказка . Както се казва със своите думи тя омаяла
владетеля. И султана я направил своя любима съпруга. Ха сега – видяхте ли силата на
думите. Те омагьосват и сторват чудеса. Не вярвате ли? Ами прочетете само една от
тези приказки на „Хиляда и една нощ”. Тази за Али Баба и четиридесетте разбойника.
Три магически думи има там и те са: ”Сезам, отвори се!”. Няма да ви я преразказвам.
Само ще подчертая, че тези две думи са ключът към пещерата с несметни богатства.
Видях те ли, само две-три думи, две-три думи. А колко много значат? Променят човек,
живота му, дават му щастие или нещастие. Това е.

А в любовта и в секса разбира се има много такива думи и изрази. И те са от голямо
значение за желанието, топлината и страстта в секса. Макар и ужким „мръсни”! Да
мръсни, но нужни със своето значение, за да се случат нещата при двамата любовници.

Казано е, всяко нещо си има своето място и време. Това, за да подчертая, че тези думи
се изричат само тогава. А не ей така къде ли не и навсякъде и пред всички. Тези думи
ги знаят само двамата партньори и толкоз. И си ги казват един друг, но само, когато се
любят. Защо ли? Ами ние сексолозите казваме следното: „Сексът не е между твоите
бедра, а между твоите уши!”. Както вече посочих по-горе те са като една парола при тях
двамата, която е ключ към страстта. Нещо като „Сезам, отвори се”! И този ключ не е
срамен. Никак даже. Защото някак си по-страстно се любим. А без него - какво? Скука!

Когато се любите с приятеля ви, Вашите думи изречени на глас „Направи ми бебе”
звучат в ушите му толкова еротично и цялата му същност трепери от страст. Защото
фантастната му представа в този момент е, че той мъжът, е дълбоко във вас жената и
толкова дълбоко Ви е обладал, че точно сега му е времето за неговото свършване във
вас и нищо не може да попречи на това сладострастно събитие, което ще стане тук и
сега! Всъщност само игра на думи, които отключват необходимото удоволствено
преживяване и това е.

Да, ама Вие - Добрата, някак си не разбирате това. Защото го приемате в буквалния
смисъл.
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Не, не ви упреквам. Но Ви моля занапред да го проумеете и даже и Вие да се включите в
тази игра на думи. Да дадете и ход и на вашите фантазии. Ще видите самата Вие, че
това е хубаво за Вас, а приятелят Ви ще бъде приятно изненадан от тази ваша новост в
любенето ви с него.

За да стана още по-убедителен си помагам с поезията. Както винаги. Но този път ще
бъде класика.

И тя е дамата на българската поезия. Разбира се вечната и святата Елисавета Багряна .
С нейното може би най-хубаво стихотворение. Поне за мен. Чуйте го:

УНЕС

Говори, говори, говори! –

Аз притварям очи и те слушам:

Ето минахме сънни гори

И летим над морета и суша…
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Вляво кървава вечер гори

Вдясно тъмни пожарища пушат

Де ще стигнем, кога зазори?

Този път накъде лакатуши ?

Там ли, дето свободни ще бдим

И ще бъдем два пламъка слети,

И в нощта, сред безбройни звезди,

Като двойна ще засветим?

Ти не знаеш? АЗ също не знам –
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Но води ме, води ме натам!”

Това е. Не може любов без думи. Хубави и добри. А понякога и малко по соленички. Но
важното е да има любов. А как беше…”Сезам, отвори се”! Нали?

http://lichna-drama.com/index.php/page/newspaper/nid/149/section/5.html
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