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μαλθακούς άντρες

Πώς να την κάνεις να σε παρατήσει στη στιγμή χωρίς να χυθεί δάκρυ!

Αν βαριέσαι μέχρι και το καπελάκι σου να πάρεις και να φύγεις, άστη να το κάνει
αυτή για σένα.

Αντί να της πεις λοιπόν στα ίσα «χαίρετε» και να ανοιγοκλείσεις το στόμα σου
ξοδεύοντας και πάλι ζωτική ενέργεια, κάνε εκείνη να κόψει λάσπη και να
μετανιώσει και που σε γνώρισε ακόμα.

Με τον εύχρηστο, φαλλοκρατικό και κατάφωρα σεξιστικό αυτό οδηγό, η επιτυχία
είναι εξασφαλισμένη.

Και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη παρακαλώ…
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Σταμάτα να ακούς

Οι γυναίκες πιστεύουν ακράδαντα ότι αν ο άντρας που έχουν στο πλευρό τους
αγνοεί τα τόσα μικρά καθημερινά πράγματα που έχουν να πουν, τότε δεν τις
προσέχει ποτέ. Μόλις αρχίσει λοιπόν να σου εξιστορεί πόσο άσχημη μέρα είχε
σήμερα στη δουλειά ή το λεωφορείο, εσύ κοίτα αλλού με το γνωστό απλανές σου
βλέμμα (αυτό που έχεις δηλαδή όταν σε κατηγορεί για κάτι ή όταν λιώνεις στην
κονσόλα) και μουρμούρισε αδιάφορα κάτι του στιλ «τι να πεις…».

Μην την κοιτάξεις και μη δείξεις κανενός είδους ενδιαφέρον. Αν μάλιστα την ώρα
που σου περιγράφει το «δράμα» της, σφυρίξεις μελωδικά κι έναν σκοπό «που μου
καρφώθηκε μωρέ από το πρωί», τότε το ’πιασες το θεματάκι. Άριστα και με τόνο!

Ξεκίνα τα ψέματα

Ψέματα, ψέματα, ψέματα, ψέματα… Και μετά λίγα ψέματα ακόμη. Κι αν δεν είναι
αρκετά, πρόσθεσε και μερικά ψέματα στο μείγμα. Πες ψέματα μέχρι και για
ανούσια πράγματα που κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα ψευδόταν! Πρέπει να
καταλάβει ότι ο άντρας δίπλα της είναι αθεράπευτα, παθολογικά και άρρωστα
ψεύτης. Ξέρεις, ας πούμε, ότι οι γυναίκες μισούν τα ξεκανονίσματα. Ε, ξεκανόνισε
μέχρι να παγώσει ο ήλιος!

Αν θες μια αντρική βραδιά με την παλιοπαρέα, μην το ανακοινώνεις στη σύντροφό
σου. Κανόνισε αντιθέτως να βρεθείτε οι δυο σας για ένα ρομαντικό δείπνο. Μόνο
και μόνο για να την ειδοποιήσεις τελευταία στιγμή ότι κάτι σου έτυχε στη δουλειά
και πρέπει να το ακυρώσετε. Προσοχή: το ειδοποιητήριο τηλεφώνημα πρέπει
απαραιτήτως να γίνει από το μπαρ που βρίσκεσαι με τα κολλητάρια. Θα γίνει
τούρμπο!
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Πόσα χρωστάς είπαμε;

Όχι μόνο χρωστάς, αλλά χρωστάς πολλά, τα μαλλιά της κεφαλής σου δηλαδή!
Τίποτα δεν χτυπά το γυναικείο καμπανάκι συναγερμού γρηγορότερα από έναν
άντρα με χρέη. Θα σε θεωρήσει ανεύθυνο και επιπόλαιο, ενώ το χρέος θα
καταστρέψει την εικόνα σου ως επαρκής -μελλοντικός- σύζυγος και πατέρας. Τόσο
το καλύτερο!

Βάλε τον κολλητό σου να διαμαρτύρεται συνεχώς για τα φράγκα που σου δάνεισε
και… αποχαιρέτησε και στήσε γενικότερα ένα σκηνικό τρόμου με απειλούμενες
κατασχέσεις και «μαύρισμα» σε Τειρεσίες και τράπεζες. Αν μάλιστα θες την
απόλυτη κίνηση, όλο και κάποιον «σφίχτη» θα γνωρίζεις. Βάλ’ τον λοιπόν να σε
στριμώξει σε καμιά γωνιά, πάντα κάτω από το έντρομο βλέμμα της δικιάς σου,
απειλώντας ότι θα σου σπάσει πόδια, δόντια και παΐδια αν δεν ξεχρεώσεις άμεσα
τον τοκογλύφο της καρδιάς σου. Εγγυημένη επιτυχία…

Γίνε απαιτητικός

Αν θες να σε παρατήσει στο πι και φι, συμπεριφέρσου της όπως και στη μαμά σου.
Το κόλπο είναι καταλύτης! Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα της ζητάς να σε
συνοδεύει από το χεράκι στη δουλειά ή να τσεκάρει την ντουλάπα πριν κοιμηθείς
για τον μπαμπούλα. Όχι, είναι πολύ πιο απλό: γίνε τρομακτικά εξαρτημένος από
αυτή και προσκολλήσου πάνω της. Θα συνειδητοποιήσει λίαν συντόμως ότι θα ήταν
προτιμότερο να είχε ένα κουταβάκι να κουρνιάζει στην αγκαλιά της παρά έναν
ψεύτη και αδιάφορο μαμάκια…

Κλείδωσε το πορτοφόλι σου

Είδες ποτέ τον Σκρουτζ Μακ Ντακ αγκαζέ με καμιά όμορφη παπίνα; Όχι βέβαια! Και
φυσικά ο λόγος δεν είναι ο ίδιος ο Σκρουτζ, απλά σε καμιά τους δεν αρέσει ένας
τσιγκούνης άντρας (ή πάπια, το ίδιο κάνει). Μην προσφέρεσαι λοιπόν να
πληρώσεις ποτέ και για τίποτα.

3/4

Οδηγός κακής συμπεριφοράς για…
Τρίτη, 08 Ιανουάριος 2019 09:52

Ωστόσο, για να γίνεις πειστικός, μιας και πρωτύτερα δεν ήσουν σπαγκοραμμένος,
μην το κάνεις μεγάλο θέμα, συμπεριφέρσου απλώς σαν να είναι απόλυτα φυσικό
να πληρώνει πλέον εκείνη και μόνο εκείνη. Και μη διανοηθείς να υποχωρήσεις στα
«μισά-μισά», μιας και η χειραφετημένη γυναίκα του σήμερα αρέσκεται σε κάτι
τέτοια. Είπαμε, ή εξηνταβελόνης ή χάος!

Σχολίαζε αβέρτα άλλες γυναίκες και «τσέκαρέ» τες σαν να μην υπάρχει αύριο

Μπροστά της, βέβαια! Όσο κι αν ξέρει ότι η Megan Fox είναι κολασμένα καυτή, δεν
της αρέσει ωστόσο να της το τρίβουν στη μούρη όλη την ώρα. Δες λοιπόν την
κοπέλα σου σαν τον παλιόφιλο που του εξομολογείσαι όλα τα διεστραμμένα
γούστα και τους ανομολόγητους πόθους σου.

Όλο και κάποιες ποδάρες θα περάσουν από μπροστά σου και θα σε συγκινήσουν
στην κοινή βραδινή σας έξοδο. Μην καταπιέζεις λοιπόν τα σχόλιά σου για τα
καλλίγραμμα μπουτάκια που κάθισαν απέναντί σου! Κι αν θέλεις να τη βγάλεις
εντελώς από τα ρούχα της (με την κακή αυτή τη φορά έννοια, εννοείται),
εγκωμίασε το απίστευτο στήθος της κολλητής της!

Αν τελικά όλα αυτά δεν πιάσουν και η λεγάμενη δεν λέει να ξεκολλήσει με τίποτα,
μήπως να το ξανασκεφτόσουν ή καλύτερα να την παντρευόσουν;

Τέτοια γυναίκα δεν θα ξαναβρείς!
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