
 
 

БЕБИЊА И ДРУГИ 
ОПАСНОСТИ ОД 

СЕКСОТ 
 

КАКО ДА НАПРАВИТЕ МАЛА ЛИЧНОСТ ЗА САМО ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 
СО АЛАТКИ ШТО НАЈВЕРОЈАТНО ГИ ИМАТЕ ВО ДОМОТ? 
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Квалификации на авторот  

Кога Стив Гарднер имал 36 години добил син по име Роберт. 
Роберт бил бебе и успешно достигнал три години без да стане 
убиец или нешто слично, барем не колку што имаме информа-
ција досега. 

Во прилог на ова, г. Гарднер поминувал по неколку часови 
размислувајќи за бебињата, тој ги набљудувал во автомобилите 
на другите луѓе додека чекал на семафорите. Тој, исто така, 
поседувал и куче. На петнаесетгодишна возраст завршил пого-
лем дел од курсот којшто бил потребен за да се добие значката 
„сениор“, спасувач на животи за Црвениот крст.  



 5 

ГЛАВА I. 

Дали би требало да 
имате деца, вие или кој 

било друг? 

Важни совети за двојките кои 
планираат да имаат дете.   

Да имате дете е 
премногу важна рабо-
та, особено за жената, 
бидејќи таа треба да 
стане огромна и наду-
ена, да носи облека со 
големина на тенди за 
кафулиња. Ова е рабо-
та на жената и веќе 
илјадници години на-
назад претставува тра-
диција, дури од вре-
мето кога мажите не 
биле во можност да 
имаат деца бидејќи 
морале да стојат пред 
пештерата, дење и БРЕМЕНА ЖЕНАЖЕНА КОЈА НЕ Е БРЕМЕНА

(ВЕРОЈАТНО И ЌЕ ОСТАНЕ 
ТАКА)
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ноќе, за да штитат од мастодонти. 

Секако, во денешно време нема премногу мастодонти за да 
се штитат од нив, но мажите сепак успеваат да си го пополнат 
времето со купување гуми и слично. Така, сѐ уште е прилично 
традиционална улогата на жената да забремени и да помине 
низ процесот на породување, да го роди бебето, да го храни и 
негува, сѐ додека не порасне доволно големо за да може да 
фрли фудбалска топка со разумна способност и точност.  

Но, во последните 
години мажите сѐ по-
веќе се вклучени во 
процесот на раѓање и 
растење на децата, 
како дел од еден фе-
дерален мандат на 
националниот тренд. 
Според условите на 
овој тренд, мажите 
почнуваат да сфаќаат 
дека можат да се ос-
лободат од рестрик-
циите на нивниот 
самосоздаден „мачо“ 
затвор и да си дозво-
лат да ги покажат сво-

ите емоции слободно, да се смеат, да плачат, да сакаат, да се 
однесуваат како сертифицирани плачковци.  

Што значи ова за вас мажите? Тоа значи, доколку забреме-
ните жена, од вас се очекува да се однесувате на екстремно 

ЖЕНСКИ
ПОЛОВИ
ОРГАНИ

МАШКИ
ПОЛОВИ
ОРГАНИ
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сензитивен начин и да гледате како бебето излегува од утроба-
та. Ќе ви објаснам како да го правите ова подоцна.  

Млади двојки, мојата поента овде е дека добивањето бебе е 
премногу сериозна работа, а вие најверојатно немате ни најмал-
ку јасна идеја што правите, што го објаснува фактот дека читате 
во моментов многу лоша книга. Затоа, мислам дека треба да 
започнете со квизот на спротивната страна и да го тестирате 
вашето знаење за важни факти за бебињата.  

Машка контрацепција  

За да ги разберете проблемите што вклучуваат контрацепци-
ја, да го погледнеме овој цитат од 1962 година, од одличното 
медицинско референтно дело: „Од каде доаѓаат бебињата?“, 
што го добив од медицинска сестра при една продажба во двор: 

Квиз за млади двојки кои сакаат да 
имаат бебе и кои очигледно немаат 

идеја во што се впуштаат 

1. Колку пати мислите дека треба да се променат 
пелените пред да почне бебето само да оди во тоалет? 

а) Еден милион, билион, трилион. 
б) Еден скилион, хилион, дрилион, газилион 
в) Многу бебиња никогаш нема да научат да одат сами во 

тоалет.  
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2. Што е најодвратното нешто што може да го замислите, 
а бебето да си го стави во уста? 

а) Голтка покриена со шлајм. 
б) Голтка покриена со шлајм што е повратена. 
в) Голтка покриена со шлајм што е повратена поради тоа 

што е падната во токсична канализација.  
 
3. Кога е најдобро време да го однесете бебето во 

префинет ресторан? 
а) За време на пожар. 
б) На вечер на глувите. 
в) Откако бебето ќе дипломира на медицинска школа. 
 
4. Што да правите ако вашето двомесечно бебе вреска во 

авион, не сака да замолчи и ги вознемирува другите 
патници? 

а) Ќе ја запрете стјуардесата и ќе ја прашајте: „Чие е ова 
бебе?“ 

б) Ќе ја запрете стјуардесата и ќе ѝ кажете: „Ова бебе е 
многу заинтересирано за авијација. Ве молам однесете го во 
пилотската кабина до крајот на летот.“ 

в) Ќе ја запрете стјуардесата и ќе ѝ кажете: „Ве молам 
информирајте го пилотот дека ова доенче штотуку ми подаде 
белешка дека ќе продолжи да плаче сѐ до крајот на летот 
доколку итно не биде однесено во Хавана.“ 

 
Резултат։ 
Секое одговорено прашање носи еден поен. Доколку 

добивте три или поголем број поени вие навистина сте сери-
озни за оваа работа и можете да имате дете. Ако добивте два 
или помалку поени, вие или не сте заинтересирани да имате 
дете или имате интелигенција како стебло од дрво. Во секој 
случај, треба да го прочитате делот за контрацепција. Оние 
меѓу вас кои планираат да имаат дете треба да го прескокнат 
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делот за контрацепција, бидејќи содржи многу сексуално 
експлицитни термини, како на пример „петел“. Можете да 
преминете директно во делот „Колку чини да имате бебе?“ 
 

 

„Начинот на кој пе-
телот ја става спер-
мата внатре во кокош-
ката за да го оплоди 
нејзиното јајце е многу 
чуден за нас.“ 

Проблемот со овој 
цитат е навистина да 
размислиме околу 
прашањето како да се 
стави спермата внатре 
во кокошката. 

Oвде се споменува основниот проблем околу контрацепци-
јата, а тоа е за да се спречи оплодување некако мора да се држи 
подалеку машката сперма од женското јајце. Ова не е лесно, 
бидејќи мажите содржат апсурдни количини сперма произве-
дена од истиот хормон кој ги тера да ja сфаќаат софтбол1 лигата 
сериозно.  

Најефективниот метод за контрацепција кај мажите е кога 
мажот и жената треба да имаат секс, а пријателите на мажот 
токму во тој момент излегуваат од грмушките, викаат и скокаат 

 
1 Модифицирана форма на бејзбол игра на помал терен со поголема 
топка, седум наместо девет ининги и играње под пазувите 
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горе-долу на браникот и го прскаат целиот автомобил со крем за 
бричење. 

Проблемот е во тоа што овој 
метод е лимитиран за тинеј-
џерите. Друг популарен метод 
за контрацепција е кондомот 
што мажот го користи ставајќи 
го во паричникот и носејќи го 
четири години, а потоа покажу-
вајќи го на своите пријатели на 
паркингот. Кога јас бев тинеј-
џер беше премногу тешко да се 
купат кондоми, затоа што тре-
баше да се купат во продавни-
цата од „кондом“ дамата која 
имаше 65 години, која изгле-

даше како вашата баба 
само со повеќе морал. 
Таа имаше фотограф-
ско паметење, така што 
точно знаеше кој си, па 
штом ќе ја напуштеше 
продавницата, се јаву-
ваше на специјален 
број што беше конек-
тиран со гигантски го-
лем звучник за да може 
да им соопшти на 
твоите родители, твои-
те наставници и на сите 
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од твојата црква или синагога, како и на луѓето од улицата дека 
тукушто си купил кондоми. Сега, кондоми се продаваат на 
отворено, на сталажи за приказ, исто како гумите за џвакање или 
слично. А, „кондом“ дамата премина кон продажба на списанија 
за апартмани на средовечни бизнисмени на аеродромот. За 
постари мажи најефикасната форма за контрацепција е вазект-
омијата, основна хируршка процедура што може да биде 
направена кај вашиот лекар. Забележавте, реков кај вашиот 
лекар. Јас лично би 
инсистирал да биде 
направено во Клини-
ката Мајо, опкру-
жен со тим од некол-
ку десетици хирурзи 
и лидери на сите 
масовни религиозни 
групи во светот. Не 
ризикувам со така-
наречени минорни 
хируршки процеду-
ри, бидејќи послед-
ната што ја имав 
беше таа кога заболекарот ми ги извади умниците и 
последователно на тоа, речиси искрвавев до смрт во одделот за 
теписи во Сирс. 

Како што разбрав, она што се случува во вазектомијата е дека 
врзуваат некаков вид медицинска врвка во машкиот канал за да 
се спречи можноста спермата да помине. Секако, ова нѐ води до 
очигледното прашање, а тоа е: Нема ли спермата да се врати 
назад? Дали овие кутри патетични мажи некој ден ќе експло-
дираат како водени балони расејувајќи сперма насекаде и 
уништувајќи можна презентација за продажба? Јас велам дека 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ТИПИЧНА ВАСЕКТОМИЈА

ВРЗАНИ КРАЕВИ СПЕРМЕН
КАНАЛ

ТЕСТИСИ

ПРЕТХОДЕН
ПРАВЕЦ НА
СРЕЌНИТЕ 

   СПЕРМАТОЗОИДИ
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Американската Медицинска Асоцијација треба итно да се 
симне од теренот за голф и да го одговори ова прашање пред 
јавноста да стане непотребно алармирана.  

Женска контрацепција  

Женската контрацепција е многу покомплицирана, бидејќи 
кога спермата веќе е безбедно внатре во жената, станува 
премногу агресивна. Таа се движи горе-долу по различните 
женски канали и цевки, гушкајќи и свиркајќи, сѐ додека не ја 
лоцира јајце-клетката.  

Потоа, сперматозоидите започнуваат разговор, преправајќи 
се дека покажуваат голем интерес за карактерот на јајце-
клетката, но всушност само ја бараат првата можност да пенет-
рираат. Не постои апсолутен целосен доказ за да се спречи овој 
процес на оплодување. Старата приказна на сопругите дека 
жената не може да забремени доколку одбива да има секс 
пропадна, поради скорешен експеримент од Универзитетот 
Харвард каде што биолози вклучија педесет стари жени, во 
затворен станбен дом и тоа на период од две години, па се 
докажа дека триесет и пет проценти од нив забремениле 
претежно гледајќи слики од Рејмонд Бур.  

ОПЛОДУВАЊЕ
(ЧЕКОР 1)

ОПЛОДУВАЊЕ
(ЧЕКОР 2)

ОПЛОДУВАЊЕ
(ЧЕКОР 3)
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Но, постојат и работи коишто може да ги направи жената. Таа 
може да вметне некои од женските уреди обликувани како 
вселенски возила на вонземјани што се дизајнирани да ја 
исплашат спермата и да ја изгонат веднаш назад и надвор од 
предворјето. Или, таа може да ја испие таблетата којашто ги 
нарушува нејзините хормони на таков начин што нејзиното тело 
ќе се залажува да мисли дека веќе е бремена. Јајцето станува 
целото надуено, почнува да чувствува гадење рано наутро и кога 
доаѓа до собирање надолу по јајцеводите, спермата почнува да 
се враќа назад од предворјето.   

Тоа што јавноста со нетрпение чека, секако, се таблети за 
машка контрацепција. Ако некогаш видите членови на јавни 

собирања во мали 
орелски јата, тоа е она 
што го чекаат тие. 
Машкото медицинско 
здружение нѐ уверува 
со години дека таквата 
таблета е веднаш зад 
аголот.   

„Верувајте“, велат, 
„не постои нешто што 
би посакале повеќе 
отколку да пронајде-
ме таблета што ги на-
рушува нашите хормо-

ни за да може да го преземеме овој товар од жените кои беа 
нефер форсирани да го носат овој товар предолго. Всушност, 
најверојатно би го завршиле тој процес за пронаоѓање на 
таквата таблета уште вечерва, но мора да играме лига на 
софтбол.“  

ТИПИЧНА КОНТРАЦЕПТИВНА НАПРАВА ЗА ЖЕНИТЕ
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Колку чини да имате бебе?  

Во дамнешните времиња, да се има дете било премногу 
евтино. Кога жените биле подготвени да се породат, едноставно 
оделе и правеле вежби „стани-седни“ во поле, ова не ги чинело 
ништо, освен номинален надомест за изнајмување терен. 
Денес, секако, медицинската професија преферира да родите 
бебе во болни-
ца, поради тоа 
што само таму 
докторите бла-
годарение на 
многубројните 
напредоци во 
медицинската 
опрема и техни-
ка ќе добијат 
огромна сума 
пари.  

Тешко е да 
се предвиди точно колкава би била сметката од докторот за 
вашата бременост, поради тоа што секоја ситуација е различна. 
Ако мерцедесот на вашиот доктор е во ред, тогаш можеби и ќе 
ви наплати малку, како на пример 2000 долари, но ако има 
компликации, како на пример доколку слуша мал одѕвонувачки 
звук во преносливоста во последниот период, тогаш најверо-
јатно ќе биде принуден да ви наплати многу повеќе. Добра идеја 
е да „разгледате наоколу“ пред да изберете доктор. Распрашајте 
се за состојбата на неговиот мерцедес. Распрашајте се за 
способноста на неговиот механичар. Не срамете се! Сепак, вие 
плаќате.  

ПРИМИТИВНО ПОРАЃАЊЕ


