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Femeia perfectă e ea misterioasă, dar!...
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Deși ar fi îndeajuns un simplu „mulțumesc” atunci când
ni se adresează un compliment, nu suntem în stare să ne
păstrăm acea fărâmă de mister care, totuși, ar fi salvatoare.
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„Îți stă bine cu părul strâns!”
L‑am strâns fiindcă nu e spălat.
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„Vrei niște gumă de mestecat?”
Nu, mulțumesc, îmi provoacă aerofagie.
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„Ce dresuri negre drăguțe ai!”
Păi da, prin cele de culoarea pielii mi s‑ar vedea varicele.
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„Supermișto geanta!”
Aha, 30 de lei am dat pe ea la H&M.
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„Ce pantofi frumoși ți‑ai pus!”
Ca să‑mi ascundă bătăturile.
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„Ia zi, chiar ți‑a ieșit!”
Mda, mă rog… acum, ca să zic c‑a fost chiar pe bune…
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„Minunată biblioteca!”
Mda, de citit nu le‑am citit, sunt doar așa, de decor…
„Cânți al naibii de bine!”
Păi, dacă m‑am îmbătat…
„Dumnezeule, ce frumoasă ești!”
Păi, dacă te‑ai îmbătat…
„Ce frumos lucru ai spus, de la tine e?”
Nu, o zice Poupette în Prima dragoste.
13

Avem propriul nostru simț de orientare
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Există o veche calomnie misogină conform căreia feme
ile nu au simțul orientării… E timpul să restabilim adevărul!
Nu se pune problema de a nu avea simțul orientării,
atâta doar că unele dintre noi au propria lor modalitate de
a se orienta*.
Nu este totuși atât de complicat să te exprimi simplu.
Când se spune „E pe strada cu Zara”, toată lumea pricepe!
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„Cobori pe strada…”
O propoziție simplă precum: „Cobori pe strada…”
poate fi subiect de interpretare. Mai limpede, pentru
noi lucrurile rămân ambigue, așadar fiți cât se poate
de exacți:
• Cum se coboară?
• Adică strada este în pantă?
• Sunt în coborâre și numerele?
• O iei în sensul de mers al mașinilor?
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Atunci când ieși dintr‑un magazin ori din ascensor și o iei
inevitabil în același sens (cel rău**), lucrul acesta poate fi
efectiv asimilat cu lipsa simțului de orientare, însă este
singura situație pe care o vom mărturisi aici.
Ne vom îndrepta atunci emoționate gândurile către soții
noștri care ne‑au tot repetat de‑a lungul vremii: „Nu pe‑aici,
pe dincolo!”, pentru a auzi același răspuns dat cu o absolută
ipocrizie: „Mdaa, bine, știu, știu!...”

* Principiul ipocriziei.
** Făcând parte din această categorie, autoarele solidarizează cu sinceritate.
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Femeia perfectă e o… discretă!
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Care nu ne‑a fost surpriza când, întrebând un prieten
care sunt calităţile pe care le caută la o femeie, ne‑a răspuns,
în primul rând, „discreţia”.
Din păcate, cuvântul „discretă” nu face parte din voca
bularul nostru.
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Lista chestiunilor de evitat pentru a fi considerată „discretă”:
• Să‑ţi sufli nasului cu zgomot.
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• Să țipi: „Vai, Doamne, ce drăguuuţă e clămuţa asta
roz!”
• Să te tăvăleşti pe jos când ai chef de un TUC*.
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• Să dai zdravăn din mâini în toate părţile, doar‑doar vei
atrage atenţia cuiva.
• Să strănuţi în pumni.

• Să porţi pălării haioase (făcute chiar de tine).
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• Să‑ţi ridici ciorapii în mijlocul străzii.
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• Să‑ţi tai ciorapii în părţile laterale (fiindcă de fiecare
dată sunt prea strânşi în talie!).

ED

IT

• Să pui hârtie igienică pe colacul veceului şi să‑ţi ră
mână o bucată lipită de pulpă (şşşt!... bărbaţii nu ştiu
că facem aşa ceva).
• Să te răţoieşti la copii, ameninţându‑i cu o moarte tragică
dacă nu stau liniştiţi jos, în căruţul de la market.
• Să‑ţi desfaci, la masă, primul nasture de la blugi.
• Să răstorni tot conţinutul genţii pe jos, ca să găseşti nu
ştiu ce.

* TUC = biscuit sărat – ne pare rău pentru cei care şi‑au închipuit că sunt
iniţialele unei şmecherii supercool, vă înţelegem dezamăgirea.
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