
Чай 

Ей голям секс падна.Много тежко изживяване.Боляха ме  контактните точки и някои специфични 

мускули и сухожилия отговарящи за подържане на позицията.То затова сигурно в природата 

сексът при повечето случаи е краткотраен.За да се щадят живинките.Пърхане с 

опашчици,повей,аромати,фин прашец полепва върху влажни устни.Като птичките,рибките и 

цветчетата.Изглежда някак случайно.Пресичат им се пътищата ,притреперват и това е.Виждам 

пряка зависимост между тези твари ,които са си красота и външното оплождане,и тези които ни 

плашат малко или са ни неприятни и вътрешното оплождане.Полени веят се навред,пиле 

пее,трепетлика,рибки пляскат и дъга.Зловещо насекомо,любимия поглъща,звяр космат със зъби 

се целува.Но е само миг ,надежда за пътуване във вечността. 

А моят секс,борба и сила,защита на авторитетна суета. 

Тя се скри зад чаената чаша.Заобиколих , погониме се в чинийката.Подържахме по бучка захар в 

уста. 

 Беше в сива кадифена рокля с дълги ръкави.Срещнахме се пред кафе Париж ,което е в центъра на 

селото.Бяхме се запознали в мрежата.Оказа се , че това е Люси от прогимназията.Не се 

разочаровах,даже напротив.Люси е много хубава жена.Все пак ,ако беше Гретхен,както се 

предствяше,с големия си бюст,германски дашни крави,вундаба,но и тънката Люси пак може да 

пие чай. 

 Беше ме изпреварила и още отдалече,виждайки се ,ни стана ясно,че сме ние. 

 Не си говорихме обичайните преговори,оставихме впечатленията си от виртуалните си образи. 

Сивата рокля,много приятна за пипане,ваймаранер,грациозно непохватен,свлече се,изтече между 

пръстите ми.Завалих я мисионерски върху кръглата маса,много удобна ,като корабно 

кормило.Келнерката ме чукна по челотото с кафена лъжичка,и отиде да търси 

управителя.Останалите посетители,превъзбудено се сборичкаха,бонобо пасло "бабини зъби". 

Чая ни се клямбучкаше в коремите. 

Не беше лесно. 

Избутахме я някак. 

Люси лежеше по гръб,с разперени ръце и присвити крака.Масата бавно се въртеше.Дояде ми се 

нещо сладко. 

  

 

 



Чай 

Ей голям секс падна. 

Nous avons  fait l’amour sauvagement jusqu’a 

l’épuisement. 

Много тежко изживяване. 

Ce fu tune dure épreuve. 
 

Боляха ме  контактните точки и някои специфични 

мускули и сухожилия отговарящи за подържане на 

позицията. 

J’avais mal aux points de contact du corps, ainsi qu’aux 
certains muscles spécifiuqes et aux tendons  assurant  le 
maintien de sa position. 
 

 

То затова сигурно в природата сексът при повечето 

случаи е краткотраен. 

C’est peut-etre pour ca que, dans la plupart des cas,  le 

sexe dans la nature, c’est le sexe courte durée. 

За да се щадят живинките. 



Car les bêtes  veulent se ménager, voila! 

Пърхане с опашчици,повей,аромати,фин прашец 

полепва върху влажни устни. 

De petites queues flottent… Un souffle leger, des aromes 

naturels, du pollen  doux  s’engluent  sur des levres 

humides. 

Като птичките,рибките и цветчетата. 

Comme c’est le cas des oiseaux, des poissons et des  fleurettes. 

 

Изглежда някак случайно. 

Comme si c’est un hazard. 

 

Пресичат им се пътищата ,притреперват и това е 

Leurs chemins se croisent, ils ont de petits frissons et 

c’est tout. 

.Виждам пряка зависимост между тези твари ,които 

са си красота и външното оплождане,и тези които ни 

плашат малко или са ни неприятни и вътрешното 

оплождане. 

 



Je vois une corrélation directe entre ces créatures qui 

représentent la beauté et la fécondation extérne, et 

entre celles qui nous font un peu peur ou qui nous 

déplaisent, et la fécondation interne. 

 

Полени веят се навред,пиле пее,листата на 

трепетликата трептят,рибки пляскат и дъга.Зловещо 

насекомо,любимия поглъща,звяр космат със зъби се 

целува.Но е само миг ,надежда за пътуване във 

вечността. 

 
 

Des pollens flottent partout, un poulet chante, les feuilles du 

tremble frissonnent, les poissons battent de la queue,et  un 
arc-en-ciel apparaît. Un insecte lugubre de moeurs avale 
son bien-aimé, une brute velue s’embrasse avec les 
dents.Mais ce n’est qu’un moment, un espoir de voyage 
vers l’éternité. 

 

 

А моят секс e само борба и сила,защита на 

авторитетна суета. 

Et mon sexe, ce n’est qu’une lutte et une manifestation de la 
force, défense de la vanité d’amour-propre.  



…Тя се скри зад чаената чаша. 

…Elle s’est cachée derriere sa tasse de thé. 

Заобиколих , погониме се в чинийката.Подържахме 

по бучка захар в уста. 

Je l’ai contournée, nous avons joué a nous attrapper dans la 
soucoupe. Nous avons tenu un peu un morceau de sucre a la 
bouche. 

 Беше в сива кадифена рокля с дълги ръкави. 

Elle était vêtue d’une robe grise de velours manches longues. 
 

 

Срещнахме се пред кафе Париж ,което е в центъра на 

селото. 

Nous nous sommes rencontrés devant le  café de Paris qui se 
situait  au centre village. 

 

 

Бяхме се запознали в мрежата. 

On s’etait rencontre via internet, sur les reseaux sociaux. 

Оказа се , че това е Люси от прогимназията 



Il s’est avere que c’etait Lucie, ma condisciple du 

segondaire. 

.Не се разочаровах,даже напротив. 

Je n’en ai pas ete decu, meme au contraire! 

 

Люси е много хубава жена 

Lucie est une tres belle femme. 

 

.Все пак ,ако беше Гретхен,както се предствяше,с 

големия си бюст, свойствени за леките германки, 

истински сладострастни крави,вундаба и прочие,но и 

тънката Люси пак може да пие чай. 

Toutefois, si c’etait Grethen, puisqu’elle se presentait comme 
etant Grethen, avec sa poitrine gigantesque,propres aux 
femmes legeres allemandes, de vraies vaches voluptueuses, 
vundebar, etc. mais Lucie la mince peut boire du the elle aussi. 
 
 

 Беше ме изпреварила и още отдалече,виждайки 

се ,ни стана ясно,че сме ние. 

Elle etait déjà la bien avant et, en nous voyant de loin,il nous 
est devenu clair que c’etait nous. 
 



 Не си говорихме обичайните преговори,оставихме 

впечатленията си от виртуалните си образи. 

Nous n’avons pas mene les pourparlers ordinaries, nous avons 
negligee nos impressions de nos images virtuelles. 
 

Сивата рокля,много приятна за 

пипане,ваймаранер,грациозно непохватен,свлече 

се,изтече между пръстите ми. 

La robe grise, tres agreeable au toucher,  
Weimaraner, gracieusement malhabile, est tombee, elle s’est 
ecoulee  entre mes doigts. 

 

 

Завалих я мисионерски върху кръглата маса,много 

удобна ,като корабно кормило. 

Je l’ai renversee sur la table ronde et j’ai adopte la 

position du missionnaire, une position tres commode, 

comme si j’etais ou gouvernail d’un bateau.  

Келнерката ме чукна по челотото с кафена лъжичка,и 

отиде да търси управителя. 

 La serveuse m’a frappe legerement avec une une cuillère 

à café, et alla chercher le gerant. 



 

Останалите посетители,превъзбудено се сборичкаха, 

бонобо пасло "бабини зъби". 

 
 

Чая ни се клямбучкаше в коремите. 

Не беше лесно. 

Избутахме я някак. 

Люси лежеше по гръб,с разперени ръце и присвити 

крака.Масата бавно се въртеше.Дояде ми се нещо 

сладко. 

  

 

 


	Des pollens flottent partout, un poulet chante, les feuilles du tremble frissonnent, les poissons battent de la queue,et  un arc-en-ciel apparaît. Un insecte lugubre de moeurs avale son bien-aimé, une brute velue s’embrasse avec les dents.Mais ce n’es...

