Eu nu o
covoare…

sa

bat

niciodata

Fragment
Dupa plecarea tatalui de dupa divort, am strans in mine multa
ura fata de barbati. Il uram pe tata din tot sufletul meu de
copil de 7-8 ani, iar mama era ingrozita si nu stia cum sa imi
domoleasca sentimentele navalnice. Le verbalizam cu detasare,
pana cand mi-a interzis efectiv sa mai vorbesc urat despre el.
Apoi s-a extins, de la tata catre mai toti barbatii, cu cateva
exceptii: Nenea Gari, Tataie si Unchiuletu. O vedeam pe mama
cat de tare se necajeste cand trebuiau batute covoarele, cum
se ruga de sotul vreunei prietene sau vecine sa le bata si pe
ale noastre. De fapt, ea nu se ruga de sot, ci prin
intermediari,
de prietenele si vecinele maritate. Doar ca
primea refuzuri si eschivari. Era un risc. O femeie singura,
divortata, era un risc pentru barbatul oricarei neveste, pe o
raza larga de actiune. Implicit era curva si clar l-ar fi
violat pe neprihanit, in timp ce ii batea covoarele.
Batatorul de covoare din fata blocului
familiei perfecte si fericirea absoluta.
sa o vad pe mama si orice tata disponibil
iar eu sa vin cu maturica si ligheanul cu
trei o familie fericita.

imi parea simbolul
Ardeam cu nerabdare
in jurul covorului,
otet, sa parem toti

Dupa ce am mai crescut un pic, i-am tinut niste teorii mamei,
ca e suficient sa aspiram covoarele si ca putem trai si fara
sa le batem de Pasti si de Craciun. M-a asccultat! Nici acum
nu inteleg cum de tinea cont de ideile mele.
M-am razbunat definitiv pe toti barbatii care bat covoare,
cand le-am aruncat de tot si am pus parchet in casa. Gata, nu
mai aveam nevoie de barbati. Eram un pui de misandra in
devenire sau o viitoare lesbiana, asa credea mama.
Noroc cu adolescenta ca m-a salvat si am simtit fiorul
primilor fluturi. Dar asta e alta poveste si este nevoie de un
vin bun si o zi ploioasa, ca sa imi aduc aminte.
Nu am vrut sa fiu puternica, dar nu am avut incotro.
Da share daca ti-a fost de folos si iti multumesc pentru asta!
Daca vrei sa tinem legatura, apasa subscribe!
Calendarul alegerilor 2019 – 2020
26 mai 2019 – Alegeri europarlamentare
24 noiembrie 2019 – Alegeri prezidentiale
7 iunie 2020 – Alegeri locale
29 noiembrie 2020 – Alegeri parlamentare
Mergi la vot!

