
ГЛАВА 6

СВЕТЪТ НА МОМЧЕТАТА...

 Както видяхте от таблицата в началото на книгата в нея са включени само 
35 писма от момчета. Не че момчетата нямат проблеми. Смятам че тях просто ги 
мързи да пишат. А пък и не малка част от тях “всичко си знаят”.
 В другите глави има тук-там по някое момчешко писмо. А в тази реших да 
групирам въпроси засягащи някои по-специфични проблеми. Проблеми с члена, 
вредна ли е мастурбацията, влюбен съм, не мога да се целувам...

----------------------

 Здравейте д-р Сираков. Не бих искал да си пиша името, но съм на 14 
години и имам един голям проблем. Аз имам приятелка, ходим по барчета, 
целуваме се. Но когато стигнем до полов акт аз се отазвам защото ме е срам. 
Имам пенис само 6 см. и не знам какво да правя. Ако можете дайте рецепта за 
уголемяване. С витамини ли, с храна ли, каквото и да е.
 М., 14 г.

 Мили М, първо - за по-точна преценка аз нямам достатъчно информация. 
Нормално, момчетата се развиват полово две години по-късно от момичетата. 
Така както ми пишеш - „пенис 6 см.“, ако това е в спокойно, невъзбудено 
състояние, то не е чак толкова малко. Освен това, ти имаш поне още 4 години 
активно развитие и растеж пред себе си. Расте, разбира се  и пенисът. За да 
преценя обаче дали всичко при теб е наред ми трябва да знам и още някои неща 
- какъв е размерът на тестисите ти, как ти е окосмяването, получаваш ли ерекция 
(възбужда ли се членът ти) когато се целуваш и прегръщаш с приятелката си, 
самозадоволяваш ли се, получаваш ли оргазъм и излиза ли сперма при това, 
какво е нейното количество, колко си висок и тежък и т.н.
 И второ - на 14 г. за полов акт е все още малко рано. Не бързай. Ще 
порастнеш, ще порастне и пениса и всичко ще бъде наред. А ако все пак не ти се 
чака, може би една лична консултация и преглед няма да са излишни.

-----------------------

 Здравейте. Казвам се М. и съм почти на 18 години. От няколко месеца имам 
един проблем, който ме плаши и отчайва. Мисля, че съм болен от трипер. Освен 
това по главичката на пениса ми се образува бяла, полупрозрачна покривка 
(корица), която много пъти съм премахвал, но тя отново се образува. Това ме 
плаши и не зная на какво се дължи. Бих дал всичко за да се отърва от тази 
болест и да започна на ново. Имам стабилна приятелка, която много обичам и бих 
искал да има всичко, което пожелае. За съжаление не можем да се любим защото 
ме е страх да не се зарази и тя. Вие сте единствената ми надежда.
 М., 18 г.

 Мили М., позволявам си да публикувам писмото въпреки твоето желание 
за личен отговор по две причини: 1. Подобни притеснения сигурно имат и други 
момчета и 2. Поради големия брой писма нямам физическата възможност вече да 
отговарям лично. И така: 
 Не пишеш защо смяташ, че си болен от трипер. Ако тези опасения са заради 
„корицата“, то мога съвсем категорично да ти кажа, че това не е трипер. Тази 



покривка за която пишеш се образува от секрета на жлези, които се намират 
отвътре на кожата покриваща главата на члена, плюс отмрели клетки от епитела 
на кожата. Тази „смес“ се нарича смегма и е нещо напълно нормално. Трябва 
обаче да се почиства редовно, защото е добра храна за разни микроби, които 
могат да ти причинят болезнено възпаление на главата на члена. 
 А признаците  на трипера са следните: 2-3 дни след полово сношение 
(най-често с непозната, случайна партньорка) започва постепенно засилващо 
се парене при ходене по малка нужда, съпроводено със също така засилващо се 
гноевидно течение от пикочния канал. В този момент мъжът е силно заразен. Ако 
не се лекува, възпалението постепенно затихва, като преминава в хронично. В 
това състояние мъжът продължава да е опасен за евентуалните си партньорки, 
като същевременно неговата полова система се уврежда, достигайки до 
безплодие.
 Ако и след тези разяснения продължаваш да имаш някакви опасения те 
най-добре биха се разрешили при една среща с кожен лекар.

--------------------

 Здравейте д-р Сираков, моля Ви за помощ чрез вестника „Супер Рик“. 
Проблемът ми не е от скоро, но все си мислех, че ще ми мине с времето, от само 
себе си, а и не ми стигаше кураж да се обърна към някого за помощ.
 При ерекция, когато членът ми се изпълни с кръв той се втвърдява, но 
практически не се изправя, а придобива формата на „водопроводен кран“. 
Боя се, че в това му състояние половия акт е невъзможен. Плюс това, от време 
на време се появява някаква безцветна течност, а и при уриниране понякога 
чувствувам парене.
 Разчитам на Вас.
 М., 16 г.

 Мили М., за твоя проблем, само отговор чрез вестника няма да е 
достатъчен. Трябва да отидеш на преглед при уролог, специализиран по 
болестите на мъжките полови органи т.е. - при андролог. Такива има в 
сградата на ИАГБ „Майчин дом“ (там където аз работя), на първия етаж на 
поликлиниката. По принцип оправянето е възможно. При прегледа обаче трябва 
да се установи причината за това изкривяване и да се определи точно метода 
на лечение. Безцветна течност се появява нормално при полова възбуда. 
Нейното предназначение е да „смаже“ члена за да може той леко и безболезнено 
да се „плъзга“ във влагалището при полово сношение. „Паренето“, ако е 
само „понякога“ не е страшно. Причината най-вероятно е в слабото и бързо 
преминаващо възпаление на външния отвор на пикочния канал.

---------------------

 Здравейте ! Казвам се Б. и съм на 14 г. и бих желал да задам един въпрос 
на д-р Сираков. 
 На пениса, когато го набелвам, главичката не излиза цялата. Опитвам 
се но не мога. По-голямата част от главичката излиза и се вижда малка част 
от „пръстена“ откъм дясната страна. Имам си приятелка, която иска да го 
направим... Знам, че е рано за това нещо. Притеснявам се и се чудя дали да й 
кажа, че имам „дефект“ (ако имам) ?
 Моля Ви, отговорете ми, какво да правя, отчаян съм !
 Б., 14 г.



 Мили Б., този „дефект“ може и действително трябва да се оправи. 
Обикновено това се забелязва и лесно се коригира още в най-ранната детска 
възраст. Най-добре е да се обърнеш към лекар-специалист - андролог или 
уролог. А на приятелката ти не е задължително да казваш. Това ще се оправи, не 
се отчайвай.

------------------------

 Здравейте д-р Сираков. Пише Ви едно отчаяно 16 годишно момче. Имам 
много добър приятел. С него дружим от деца. Между нас няма никакви тайни и 
винаги излизаме заедно.
 Миналото лято аз отидох на море. През това време приятелят ми се беше 
запознал с едно много красиво и приятно момиче. Аз прекарах няколко вечери 
в компанията им и момичето много ми допадна. Едва след месец осъзнах, че 
съм лудо влюбен в нея. Вече една година те двамата и аз излизаме. Ужасно я 
харесвам, но и приятелят ми - също. Щом се опитам да я заговоря, приятелят ми 
ме прострелва с поглед. Вече чувствувам, че без нея не мога, а така повече не 
издържам.
 Опитайте са да ме посъветвате.
 Без име, Монтана

 Ще се опитам, безименен приятелю, въпреки, че е безкрайно трудно. От 
една страна, по принцип, за теб, приятелката на приятеля ти би трябвало да е 
табу. Тук е в сила общия принцип „Не прави другиму това, което не искаш да 
направят и на теб“. От друга страна - ти си силно влюбен... Не знам. От писмото 
ти не ми стана съвсем ясно дали те двамата „ходят“ или само така - излизате 
тримата. Ако те не „ходят“ ти би могъл да поговориш деликатно с приятеля 
си. Да му разкажеш за чувствата си. В този случай вие двамата имате еднакви 
права. И ако и двамата „не издържате повече“ - да оставите тя да реши спора 
ви. За съжаление рано или късно от такива „тройки“ се образуват „2 + 1“. Ако 
пък те „ходят“, а „не можеш повече така“ - мисля че е редно да се отдръпнеш от 
групата. Колкото и да те боли от това. След известно време болката ще утихне, 
ти ще си намериш приятелка и тогава отново ще можеш се присъединиш към тях. 

----------------------

 Казвам се Борислав, 13 г.
 От една година се самозадоволявам. Смятам, че това не е нормално за 
момче на 13 г. Опитвал съм се да спра, но сексуалният ми инстинкт надделява. 
Как да спра ? Моля, посъветвайте ме !
 Борислав, 13 г.

 Мили Бориславе, 
 Това, че се самозадоволяваш е нещо напълно естествено за възрастта ти. 
От различни сексологични анкети е установено, че около 98 % от момчетата 
и около 67 % от момичетата в пубертетно-юношеската възраст вършат това. 
Установено е, че самозадоволяването (онанизъм, мастурбация) не оказва някакво 
вредно влияние върху организма и не води до разни „страшни“ болести, както се 
е смятало в миналото. Така, че не се притеснявай.

---------------------

 Мили д-р Сираков,



ние сме две отчаяни момчета и търсим съвет от Вас. Преди месец приятелките ни 
ни изоставиха и сега го правим двамата. Вредно ли е това ? И втория въпрос към 
Вас е дали е вредно да се самозадоволяваме до стигане на оргазъм ? Чакаме бърз 
отговор !
 ..., ...

 Мили момчета, извинявайте, но с „бързината“ нищо не се получава. На 
въпросите. Не ми стана много ясно какво точно „правите двамата“. Ако само се 
„самозадоволявате, до стигане на оргазъм“ - в това няма нищо вредно. Ако обаче 
опитвате и хомосексуални полови сношения - по-добре недейте. Ако „ви стане 
навик“ по-нататък това може много да ви усложни живота. 

И още 11 страници...


