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След секса яде много

След като правим секс с приятелката ми и свършим по 1-2 пъти, тя веднага огладнява и
може да изяде цяла кутия шоколадови бонбони. Досега не съм имал случай тя да остане
в леглото при мен. Веднага скача и отваря хладилника. Не че това ме притеснява, но бих
искал да знам защо се получава така.

Симеон, 27 г.

Здравейте,

Очаквах, ама отдавна очаквах такъв въпрос към мен. И, о Боже – най-сетне се случи! За
което съм ви много благодарен.

И веднага бързам да ви кажа това, което има при приятелката Ви съвсем не е от
категорията на хранителните разстройства, които в нашето съвремие се наблюдават
при жените. А именно - анорексията и булимията. Макар, че моето лично мнение е, че те
не са толкова хранителни, а повече психопатологични разстройства. Но това е тема за
друг разговор.

А всъщност за какво иде реч? Ами за нещо, което си е присъщо за нежния пол. Вижте,
битува мнението, че след половото общуване всяко същество е тъжно. И то не от днес,
не от вчера, а откакто свят светува. Защо ли? Ами имало е нещо много хубаво и то
изведнъж вземе да свърши. Повтаряме го (ако имаме сили и възможности за това) и то
пак вземе да свърши. И вече не може да продължи. Искаме, не искаме. И след това...
След това мъжът заспива (почти задължително, дори до него и да е Джулия Робъртс),
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а на жената, в този момент и се хапва нещо хубаво. Защо това? Ами защото секса си е не
само едно хубаво и щастливо приключение в нашето напрегнато и иначе казано тъпо
ежедневие и еженощие, но и едно доста силно физическо и психическо натоварване.
Като казах натоварване, ето го. Независимо от позата на сношението ни тогава има
небивало напрежение на мускулите на краката и на бедрата ни. Още на мускулатурата
на корема и на гърба ни. Разбира се и на ръцете ни. Но най-вече на мускулатурата на
така наречения ни перинеум. Областта около половите ни органи и ануса. И иначе
казано, до изразходване на калории. Над 250 на брой за нула време. По-точно, на
загубата им за нашия организъм. Краен резултат - състояние на хипогликемия. Тоест
наличие на малко захар в кръвта ни. Усеща се като умора. Мъжът заспива. Даже хърка.
Не знам защо това ядосва жените, след като е природно предопределено. И всяка си
мисли, ето той си получи желаното и вече не го е еня за мен. Дълбоко погрешно.

Докато жената реагира по различни начини на тази своя хипогликемия. Едни са
отпуснати, други скачат веднага, за да похапнат нещо сладичко. Зависи, това е дълбоко
индивидуално. Но не заспиват в никой случай. Може да има и изключения, разбира се,
ако умората от секса е много голяма. За да съм по-ясен, ето Ви резултатите от едно
анкетно проучване от миналата година. Проведено е сред девойки - студентки в
различни вузове в град София, на възраст 18-25 години. Цитирам, въпрос: „Какво
правите след секс” -14 % отивам да се мия под душа, оставам да лежа до него, защото
съм много уморена - 47%, а останалите отговарят следното: „ОМИТАМ ХРАНАТА”! Е,
какво ще кажете за последните отговорили - „омитам храната”!?

Всъщност това си има и една историческа биологична предистория. Вижте, в природата
има много примери за това. Ще се спра на най-фрапантните. Веднага след половото
общуване женското насекомо от вида „богомолка” се нуждае от храна. И за жалост
поради липса на друга изяжда мъжкото насекомо, тоест половия си партньор. И още,
същото е и при скорпионите, паяците. А при бозайниците често току що оплодената
зайка може да разкъса най-кръвожадно самеца до нея. На нещо подобно е и при ужким
много боязливата кошута. А за котките от семейства лъвове и тигри може да има още
много думи в тази насока. Но аз мисля да ви ги спестя. Защото, да живее любовта!

Ала стига, според мен, с тези примери. Защото има още и още. Но според мен и тези са
твърде достатъчни. Но аз лично благодаря на Господ, че при нас хората не е така!

Е, сега драги ми господине, успокоихте ли се? Точно така, успокоихте ли се, след като
прочетохте моят отговор. Според мен, занапред не бива да имате повече основание за
притеснение и тревога. А ще е добре да зареждате хладилника с тези неща, които
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вашата приятелка обича да си хапва след секс. И ще видите след това, колко по-желан и
обичан ще бъдете от нея. Желая Ви го от все сърце! А за финал пък съм избрал едно
не толкова кулинарно стихотворение. Но нищо. Затова пък по своему пак е любовно.
Сътворила го е Роза Василева от град София. Тя си го е нарекла: ”НЕ СИ ОТИВАЙ”! А
ние заедно с вас, мои читатели ще си го прочетем. Ето го:

„НЕ СИ ОТИВАЙ

Не си отивай моля те!

Не си отивай!

Ако си тръгнеш,

Много ще боли.

Докрай ще трябва да броя годините…

Ще потъмнеят моите дни.

Не ме оставяй, моля те!

Недей!
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Отидеш ли си,

Ще умрат цветята,

Душата ми ще опустее,

Тъга ще легне над земята.

Не ме отпращай, моля те!

Недей!

Ако си тръгнеш,

Ще се загубя в самотата.

Звездите ще угаснат.

И луната.

И ще заплаче тишината.
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Недей убива любовта.

Недей!

Ще бъде тъжен твоят ден.

И ще страдаш сам без нея.

Не си отивай!

Просто остани при мен!”

Прекрасно! Но аз бих добавил, и с много хубав шоколад или с перфектния вкус на
шоколадовите бонбони. Защото …!
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