
Как да отидеш по голяма нужда,

докато си на среща с мацка

Успешната и сериозна връзка зависи от много неща, брато. Най-вече от

първите ви срещи с дамата на сърцето ти. Има редица златни правила, които

трябва да спазваш на първите срещи. Тук ти представяме 9 от тях, свързани с

гастроентерологичните ти проблеми, пораждащи се от мелби, сладоледи, бири и

чипсове.

Ясно е, че за нас мъжете ходенето по голяма нужда е изкуство, но за

жените това е нещо срамно и граничещо с неморална простащина. Отделят също

толкова време, колкото и за малката нужда, което си е пълна лудост. Да чакаш да

свършат кафето и цигарата, да размишляваш за живота, да правиш сметки, да

философстваш на ум, докато си на гърнето – това е Раят. Мъжкото акане е релакс

за душата и мъка за колената. За всяко истинско брато това е идеалният момент

да добавиш нова мацка във Фейсбук, да си набележиш мачове за залагане и дори

да поиграеш на ФИФА, защо не? Но когато си на среща (особено първа), нещата

коренно се променят. Въпреки това, ако се стигне до там, че трябва да тръснеш

крушата, когато си на среща, задължително е да знаеш как да излезеш от

ситуация. Начини има...

Тайната

Никога не говори за това, което смяташ да направиш, брато. Не казвай

например: „Мило, ще отида да рециклирам това прекрасно ястие, което изядохме”.

Колкото и да си галантен, самият акт, който ще извършиш, не е никак изтънчен.

Не е секси. Само Веско Маринов може да се измъкне от тази ситуация, но ти не си

Веско Маринов. Нито можеш да се потиш като него, нито можеш да отидеш до

кенефа с песен и танцова стъпка.

Интимност

Винаги ходи сам. Правилото на самотника. Забраняваме ти да питаш

момичето: „Би ли дошла с мен до тоалетната, пиленце?”. Тъпо е и да 48

Наръчникът на едно брато 49 й пишеш на Фейсбука, докато го спускаш. За

писането на статуси там също забрави. Не прави другите хора част от твоето

приключение. Най-голямата грешка ще е да я тагнеш, докато си в кенефа.



Невидим

Направи така, че никой да не те види да влизаш или излизаш от тоалетната.

Правилото на Пинко Розовата пантера. Стъпвай незабелязано, тихо и на

пръстенца. Ако те подпира в корема и започва да излиза като главата на

костенурка, не тичай по коридора със свалени до коленете гащи и със заучени

реплики от филма „Тарзан”. Варварско е. Отгоре на всичко някой ще вземе да те

снима с умния си телефон и да те качи в интернет.

Мълчанието

Когато се върнеш от тоалетната, където си оставил нещо от себе си, изобщо

не давай повод мацката да си помисли какво си правил. Шегички от типа „Пфу!

Олекнах с неколко кила да го еба” са напълно излишни.

Състоянието

Върни се от кенефа, след като свършиш доволно работа, в същия си вид, в

който си отишъл. Същата прическа, същите дрехи, измити ръце. Тя може и да се

чуди къде си бил, но най-вероятно няма да те попита от неудобство. Не трябва да

те вижда с разкопчан колан или риза извън дънките, камо ли настъпил парче

тоалетна хартия. Ръцете ти не трябва да миришат на кафяво.

Сигурност

Не давай знаци и поводи за обосновани предположения къде отиваш. Не е

подходящо да се изнасяш от помещението с вестник под мишница или да казваш,

че ще идеш да тръснеш крушата, че те викат в офиса, че ще биеш негърчета…

Скорост

Не се бави повече от 5 минути. Правилото на Светкавицата. Вярно е, че

бързо лайно връх няма, но все пак… Да караш цял 1 час в тоалетната е пълно

безумие, колкото и да ти е весело и готино там. Мацката те чака, покажи скорост.

По-качествено ще го направиш после.



Улегналост

Никога не показвай как се чувстваш. Правилото на Хълк и Чък Норис. Не си

кръстосвай краката, не издавай странни звуци и не прави гримаси. Ти си улегнал

и уравновесен изакал се пич.

Благоприличие и следи

Никога не се хвали с представянето си в кенефа. Тотално забрави да й

казваш: „Ще бъдеш горда от палитрата, която сътворих току-що”.

Много внимавай да не си настъпил парче тоалетна хартия, което да се

влачи след теб. Адски неловко е. Ако пък си използвал от онези ретро тоалетни, в

които се клечи, внимавай да не настъпиш продукта на отделителната система и

да го разнесеш наоколо.

Като цяло препоръката ни как да действаш на среща, когато ти се ака, е

следната... Кажи, че се извиняваш, след което бъди бърз и адекватен.
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