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Byť ženou je úžasné (?)

Ale, no tak!
Povedzme si pravdu. Byť ženou je úžasné ak ste mladá,
krásna, úspešná a najlepšie ešte aj nymfomanka.
Krása prichádza zvnútra – ak nemáte tú vonkajšiu,
postačí aj táto útecha. Pred rokmi som začala čítať
motivačné knihy. Naučila som sa dúfať a následne sa
dokonale utešovať. Chcela som vysnívaného princa na
bielom koni, ale namiesto toho som natrafila len na samé
kone. Nemala ideálnu váhu a ani fitnes postavu, ale zato
som sa naučila niekoľko trikov so šminkami a svet bol
odrazu krajší !
Zamyslela som sa – prečo ženy mrchy majú super
chlapov a prečo tí najväčší sviniari majú tie najlepšie
ženy pod slnkom?
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Kde som teda ja? Nie som ani mrcha, ani Popoluška.
Nechala som sa inšpirovať a hľadala Sex v meste. Keď
mi došli peniaze na drahé obedy s priateľkami, musela
som opäť pracovať.
Žena je od začiatku pohovoru pod paľbou intímnych
otázok typu:
,,Kedy plánujete deti ? Svadbu ? Nie ste tehotná?“, ale
po ,,úprimných“ odpovediach je prijatá na nové pracovné
miesto.
Nie, nie je to kreatívna práca s možnosťou kariérneho
rastu a nie je potrebný ani reprezentatívny vzhľad. Sny
o dlhých umelých nechtoch sa rozplynuli a drahá
kozmetika ostala naďalej len v časopisoch.
Kde sú tie usmiate upravené ženy , ktoré nepoznajú
stres?
Dennodenne vidíme okolo seba ženy, ktorých vek by sme
báli odhadnúť.
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Stovky z nich sa každé ráno prezliekajú do tmavých
montérok a tvrdo zarábajú na svoje živobytie.
Čo by sa stalo, keby ste sa ráno zobudila a mala všetko?
Dostatok peňazí, nijaké zdravotné ťažkosti, ideálny vek
aj krásu.
Kam by smerovali vaše prvé kroky? Čomu by patrili vaše
prvé myšlienky?
Na tieto otázky si musíte odpovedať vy sama, ale na túto
viem odpoveď :
Čo by stalo so svetom okolo vás? ( Ak by ste sa stala
zámožná).
Manžel ( ak nejakého máte) by bol odrazu ústretovejší,
už by mu nevadila vaša celulitída, ani ovisnuté prsia.
Deti by vás opäť začali nazývať ,,mamou“ a ďakovať,
kolegyne v práci by vám pochválili účes a rodina, i tá
najvzdialenejšia by vás zavalila telefonátmi a zaujímala
sa ako sa máte.
Chceli by ste takúto pozornosť?
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Asi tak po mesiaci by ste zistila, že váš manžel má na
vaše meno otvorený účet, deti vám kradnú peniaze
z peňaženky, kolegyne vás za chrbtom ohovárajú a smejú
sa na vašej vizáži, bratranci a sesternice potrebujú
požičať.
Váš hnev a sklamanie by boli také silné, že by ste sa
všetkým chcela pomstiť ! Zaplatila by ste si osobného
trénera, začala posilňovať a nakoniec by ste využívala aj
,,súkromné hodiny“ s mladým svalnatým mužom. Vaše
sebavedomie by stúplo do výšin a opäť by ste mala pocit,
že žijete!
Lenže po čase by vášmu zajačikovi nestačili len drahé
darčeky. Nasledovali by spoločné dovolenky, sexuálne
dobrodružstvá na pláži, medzitým rozvod s tým starým
nepotrebným a neupraveným mužom, ktorý je už tak
cudzí, že mu ani neviete prísť na meno a opäť sex na
pláži.....
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