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A nő – a reklámok szerint

Reggel elsőként ébred, zuhany a SPA rendszerűvel, majd krémesen finom tusfürdővel, azután az
aroma terápiással. Hajat is mos, a táplálóval, a regenerálóval, a dús, és lágy hatást elérővel. Hajlakk
tart, akár Milánóban is. Testápolás, először a vitaminossal, a bőrfeszesítővel, bársonyosítóval, majd az
enyhén csillogást viztosító önbarnítóval. Fogmosás következik az ínyvédővel, az érzékeny fogakra
valóval, a fehérítővel, a szuvasodásvédővel, majd azzal, amelyik mindezt biztosítja 24 órára. Kijött a
fürdőszobából. Elkészíti az illatos kv-t, a reggelit, tízórait, csak az egészségeset, a családnak, a
vitamintablettákról sem feledkezik meg, és abifiduszeffenziszről sem, hiszen egészen estig
energikusnak kell lennie, frissen mosott-vasalt eleganciában várja az ébredőket. Mosolyog. Elviszi a
srácokat, kit-kit a megfelelő intézménybe, csókot lehel a férje homlokára, integet, és még az is
belefér, hogy bringával úton érje azt a csemetét, mely már önállóan képes otthon felejteni azt a
bizonyos tízórait. Ez edig rendben is van. Ilyenkor kezd osztódni, vagy előveszi klónját. Az egyikük
elmegy dolgozni, pontosan, szépen, okosan, lehetőleg vezető beosztásban, vidáman és kreatívan.
Kivívja a férfi kollégák rokon- a női kollégák ellenszenvét. A másikuk előveszi otthon a szuperporszívót,
de előtte a szőnyeget is lekezeli a tegnapi vörösbor folttól, a pormentesítő portalanítót, a
füdőszobában már nem 50 tisztítószert használ, csupán egyet, különös tekintettel a zuhanykabinra,
betölti a mosógépet és megint csak: mosolyog. Beleteszi a legfehérebbre mosó, legjobbnak tesztelt
mosóport, (előmosásra nincsszükség) beengedi az aktív oxigént is, ad hozzá fehérítő adalékot,
folteltávolítót, öblítőt olyat, amelyik csak hosszan engedi ki, na és vasaláskönnyítőt is. (azt még nem
derítetem ki, hol lehet olyan mosógépet kapni,amibe mindez belefér). Vásároln indul, kosarába szintén
a család számára legmegfelelőbb (és a gyártók által leginkább ajánlott dolgokból (monte-gyermekkor
brrrrrrrr...). Hazacipeli. A konyhaszekrényben hozzávalók helyett a megfelelő pasikat tartja, a főzés
tehát egyszerű, csak választani kell hangulata szerint. Délben megérkeznek a lurkók is, és önmaga is,
miközben a klón még mindig helyt áll a munkában. Tanul, vagy játszik a kicsikkel és várja haza
megfáradt urát, tökéletes terítékkel, finom falatokkal az asztalon. Ah, előtte még elszalad a kondiba,
egy füst alatt megvan a szauna és a szoli is, mellette a fodrász és a körmös. Boldogan öleli át párját,
hogy átadhassák magukat az est örömeinek, a nyugodt családi együttlétnek, jóéjtpuszi a gyerekeknek,
s az est megkoronázásaként lenge, ámde méregdrága hálóinben, illatosan csábítja urát a hálószoba
felé, mert mellesleg még bombanő is!

Na, ezért idegesek és feszültek a nők, ha valami kimarad a programból.

