Όσα δεν πρέπει να σου πει μια γυναίκα στο πρώτο ραντεβού
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2019 02:46

Το πρώτο ραντεβού είναι πάντα δύσκολο για όλους. Άντρες και γυναίκες. Εμείς τα αγόρια
πάνω-κάτω ξέρουμε τι πρέπει να πούμε και τι όχι, αν και συνήθως καταλήγουμε να λέμε
άλλα από αυτά που πρέπει, ειδικά αν μας αρέσετε πολύ. Αλήθεια έχετε σκεφτεί ποτέ τι
θέλουμε να ακούσουμε από εσάς;

Πιθανότατα και εσείς ξέρετε τι πρέπει να πείτε. Αλλά πιθανότατα δεν θα είναι αυτά που
θέλουμε να ακούσουμε γιατί είτε θα ξενερώσουμε, είτε θα πάρουμε λάθος μήνυμα. Επειδή
όμως είστε τυχερές εγώ είμαι εδώ να σας πω τι θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα άμα τα
εννοείτε κιόλας…

-Δεν γυμνάζεσαι;
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Να ξεκινάμε από τα απλά. Μια γυναίκα που θα παρατηρήσει την σιλουέτα ενός άντρα είναι
πολύ σημαντικό. Αλλά να μας την πείτε επειδή είμαστε λίγο πιο… τσουπωτοί. ΟΚ, δεν
γυμναζόμαστε αλλά δεν είμαστε και σαν μπόγοι. Όπου πρέπει να έχουμε αντοχές έχουμε
κορίτσια. Γενικά μην κάνετε σχόλια τύπου «τα έχεις τα κιλάκια σου». Έχουμε καμπύλες και
μας αρέσουμε!

-Ξέρεις είμαι μπερδεμένη

Αφού είστε μπερδεμένες γιατί βγαίνουμε; Για να κουβεντιάσουμε την οικονομική πολιτική
του Τσίπρα; Αυτή θα την συζητούσαμε και στο σπίτι μας. Αν είστε μπερδεμένες, πάρτε τις
φιλενάδες σας και συζητήστε. Εμάς τις μας σέρνετε; Γιατί όταν βγαίνουμε ραντεβού με μια
κοπέλα, προφανώς μας ενδιαφέρει σαν γυναίκα. Βασικά μην πείτε ποτέ αυτή την ατάκα.
Μην κάνετε σχέση αν είστε μπερδεμένες.

-Δεν ψάχνομαι αυτό τον καιρό
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Άμεσα συνδεδεμένο με το παραπάνω αλλά με μια μικρή διαφορά. Δεν είστε μπερδεμένες.
Απλά δεν θέλετε σχέση. Αλλά και πάλι αν δεν θέλετε σχέση γιατί βγαίνουμε; Εκτός και αν
έχουμε κάνει άλλη κουβέντα νωρίτερα. Αλλά επειδή δεν μιλάμε για έξοδο αλλά για
ραντεβού (όπως μου έχει εξηγήσει την διαφορά μια φίλη μου) τότε είναι λίγο άκυρη η
ατάκα…

-Ό,τι έχει σχέση με τον πρώην σας

Χωρίσατε. Τέλος. Πρέπει να συζητήσετε με εμάς τις λεπτομέρειες και αν σας φέρθηκε
άδικα; Βγήκαμε να πιούμε ένα ποτό για να κάνουμε ψυχανάλυση και γιατί η προηγούμενη
σχέση σας οδηγήθηκε στα βράχια. Με αυτά που λέτε καλά έκανε λοιπόν!

-Θέλω μόνο σεξ

Ωπ, φράση παγίδα. Όλοι οι άντρες πιστεύουμε πως αυτό είναι το τέλειο. Μια κοπέλα που
θέλει μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Θα ενθουσιαστούμε (γιατί ποιος δεν θα ενθουσιαζόταν;)
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αλλά μακροπρόθεσμα ο ενθουσιασμός θα μας βγει από τη μύτη. Συν ότι στο τέλος πάντα
εμείς πληγωνόμαστε. Δεν ξέρω πως γίνεται, αλλά μετά από τέτοιες φάσεις πάντα εμείς
την πατάμε. Καλά να πάθουμε.

-Έχω αγόρι

Τι; Δεν γίνονται αυτά; Ποιος τα λέει; Φυσικά και γίνονται. Να ξέρετε πως εμείς οι άντρες
βγαίνουμε μόνοι μας με γυναίκα που πραγματικά γουστάρουμε. Εσείς βγαίνετε απλά… έτσι.
Δεν έχετε ίδια κολλήματα με εμάς. Και αφού έχετε αγόρι γιατί βγήκαμε; Πάλι για τον
Τσίπρα θα πούμε;

-Οι άντρες που βλέπουν ποδόσφαιρο είναι ρηχοί
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Ρηχή είναι η θάλασσα στον Ιππόκαμπο στην Εύβοια. Ρηχή είναι η θάλασσα στην Ελαφόνησο.
Άντρας που βλέπει ποδόσφαιρο λέγεται φυσιολογικός άνθρωπος.

-Ψάχνω κάποιον να παντρευτώ!

Χαρήκαμε, τα είπαμε και τα ήπιαμε και… adios!

ΥΓ: Καλά μην απελπίζεστε άντρες και γυναίκες. Ο κόσμος των ραντεβού είναι πολύπλοκος.
Αλλά μήπως είμαστε και εμείς περίεργοι;
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