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Ghid de supravieţuire pentru
femeile „normale”
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Important nu este ce se face din noi,
ci ceea ce facem noi înșine din
ceea ce s-a făcut din noi.
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Jean-Paul Sartre
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Succesul înseamnă să mergi din eșec în eșec
fără a-ți pierde entuziasmul.
Winston Churchill
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Bună ziua.
Voi fi directă: sunteți foarte norocoase să țineți în mână
această carte, după cum eu sunt foarte norocoasă că le-am
întâlnit într-o seară pe surorile Girard.
Era la Pranzo, un loc al tuturor posibilităților, iată dovada:
cânta ABBA.
Și-ntr-o seară, când eram singură pe-acolo, mi s-a întins o
mână și această mână aparținea Annei-Sophie care mi-a spus
cu infatuarea unei adolescente în criză: „Vino! S-o punem de-o
coregrafie!” Nu o știam pe fata asta, nici pe sora ei geamănă
Marie-Aldine, pe care aveam să o întâlnesc în clipa următoare,
dar de atunci nu le-am mai părăsit.
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Prin această carte, gemenele Girard vor aduce cu adevărat
un ceva anume societății. Căci sub aparenta superficialitate a
cuprinsului, au atins esențialul. Întrucât a te accepta imperfectă
înseamnă a te apropia de desăvârșire.
Înseamnă a le mulțumi tuturor acestor femei care au luptat
pentru drepturile noastre şi a le continua opera cu îndrăzneală
și sinceritate. Trebuie recunoscut că uneori sunt mai multe mize
în redactarea unui SMS decât în compunerea unui mesaj de
pace adresat lumii întregi. Credeți-mă, această carte înseamnă
un prim pas spre o viață mai bună.
Și totuși, poate vă veți întreba cine sunt. Nimeni special,
doar o prietenă a Mariei-Aldine și a Annei-Sophie. Mi-au propus
să compun acest text pentru că eram invidioasă că nu-mi venise
mie ideea de a scrie această carte. De altfel, să vă spun un ultim
lucru pe care nu îl veți găsi niciunde, am o formulă magică
pentru voi: dacă nimic nu merge, dacă viața voastră este la fel
de plăcută ca o zi ploioasă, priviți-vă în oglindă, întindeți mâna
și spuneți: „Vino! S-o punem de-o coregrafie!” Funcționează.
Garantat.
					

Christine Berrou
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Această carte este un ghid pentru femeia imperfectă.
Această femeie care suntem cu toatele!
O femeie normală, cu defectele, toanele și nevrozele ei
(da, da… se poate vorbi despre nevroze!).
De fapt, ne-am petrecut toată viața tânjind să fim
asemenea tuturor acelor femei de prin reviste, din serialele
TV, din comediile romantice sau pur și simplu asemenea
celor pe care le întâlnim zi de zi și care ne dau sentimentul
că TOTUL le reușește mai bine decât nouă, care ne fac să ne
simțim un zero barat…
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Și totuși, ne-am străduit din răsputeri!
Atâtea sacrificii, ore întregi petrecute în încercarea de a
fi mai bune… Or tocmai asta e greșeala noastră, că am vrut
să fim „perfecte”!
Pentru că, să știți, FEMEIA PERFECTĂ E O FIŢOASĂ.
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Rolul acestei cărţi este de a vă face să scăpaţi de orice
sentiment de vinovăție!
Veți găsi astfel aici tot felul de chei pentru ca
imperfecțiunea să vă fie o reușită.
(Şi n-ar strica dacă asta i-ar putea ajuta şi pe bărbați să
ne înțeleagă mai bine!)
Poate că nu vă veți recunoaște în toate capitolele…
Dar vă veți recunoaște, de asta să fiți sigure!
Femeia perfectă este aceea care nu vom fi niciodată,
și cu atât mai bine!
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Regula numărul 1
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Vom înceta
de a-i mai arăta
hairstylistului fotografia
unei manechine blonde
cu păr ondulat,
când suntem brunete
și avem părul ca nişte câlţi.

Teoria lui „dacă tot am comis-o...”
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Ca în fiecare zi de luni, îți spui: „Bun, săptămâna asta o
să fiu atentă!”
După care, de dimineață, la birou, un croasant cu ciocolată ne face cu ochiul. Şi gata, s-a terminat!
O să ne spuneți: „Un croasant cu ciocolată nu-i grav.”
E adevărat!
Însă acesta este momentul în care, în mintea noastră
bolnavă, se instalează teoria lui „dacă tot am comis-o”:
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„Dacă tot am comis-o, o să mai iau și un al doilea
croasant cu ciocolată!”

PA

„Pot să-ți termin eu cartofii prăjiți?! Ce?! E-n regulă!
Dacă tot am comis-o…”
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„Phii! Mi-am pus un cub de zahăr în cafea! Ei bine,
mda, dacă tot am comis-o, am să-mi comand o Banana
Split1!”
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Spuneți-vă că teoria lui „dacă tot am comis-o…”
nu este dușmanul vostru! Din contră, ea vă ajută s-o
mai luați razna din când în când, fără sa vă învinovățiţi
prea tare. Nu asta este cel mai important?

1 Cf. capitolului „Toate suntem niște bulimice!”, p. 27.
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