A jaz kdaj razočaram žensko v postelji? Ja, jo…
Včasih se znajdem z žensko, ki si želi
take vrste seksa, ki meni ni všeč. Z leti
vedno bolj čutim, da si moje telo želi
počasnega ljubljenja, čutnosti, globine.
Moči nežnosti. Moje tole si želi užitek
razširiti in raztegniti kolikor se le da. Ne
pa v nekaj minutah doživeti eksplozijo
orgazma, ki za sabo pustijo praznino in
pogorišče.
Zame je ljubljenje kot bi obiskal čudovit
vrt. Zdi se, da je nekaterim všeč, da
drvijo skozi lepote vrta in skušajo
naenkrat zaužiti cel vrt. Meni pa je bolj
všeč se potikati po vrtu, se za nekaj
časa ustaviti na določenem delu vrta.
Ne rabim zaužiti celega vrta naenkrat.
Včasih uživam ob nasadu vrtnic, kjer
občudujem njihovo lepoto in opojen
vonj cvetov. Imam take vrtnice, da so
lepe in hkrati tudi dišijo, kajti obstajajo
tudi vrtnice, ki so samo lepe na pogled,
dišijo pa ne. Drugič grem med cvetoče
hruške, kjer se z vonjem cvetov zmeša
vonj lišajev na lubju, ki mi je še posebej
blizu. Vonj, ki se mi zdi najboljši za
moški parfum. Vonj hrastovega lišaja.
Včasih grem samo sedet ob ribnik, kjer
uživam v miru, spokojnosti in refleksiji
površine.
Včasih pa s svojo mačeto služim vrtu,
podpiram njegovo lepoto, harmonijo in
urejenost, tako da z ostrino mačete
naredim rez med tem, kar povečuje
harmonijo v vrtu in med tem, kar jo
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zmanjšuje. Včasih z mačeto postavim
mejo trnju, ki se preveč razrašča.
Zato včasih razočaram žensko, ker se
ne želim samo “nažgat”, ne maram
veliko drgnjenja z malo čutenja. Ne
maram izsiliti užitka, ker me to oropa
čutnosti in me pusti praznega. Včasih
čutim, da ni pravi čas za seks. Je čas
samo za crkljanje.
Včasih pa razočaram sebe s tem, ko
želim ugoditi ženski in dovolim, da se
greva “nažgat”, čeprav mi v resnici ni
do tega. Takrat čutim kratkotrajno
zadovoljstvo, potešitev, ki ji sledi
praznina. Jezen sem nase. Zaprem se.
In ko se zaprem, se ženska počuti
zavrnjeno in se še ona zapre.
Štala je.
Če dojamem, da sem jaz naredil štalo,
ne pa, da se je štala sama zgodila,
potem sem se nekaj naučil iz tega
dogodka in sem bližje temu, da
naslednjič poslušam svoje telo in
dvakrat premislim preden naredim
nekaj samo zato, da bi ugodil ženski,
ker se bojim, da bo razočarana in bom
zgubil njeno naklonjenost.
O teh stvareh govorimo
tudi na delavnici Od
prezgodnjega izliva do
orgazma celega telesa.
Objem, Aleksander :)
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