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Avui
Mira-la aquesta, què haurà fet per a que l’ascendeixin.
Perdoneu, segur que m’equivoco però voldria dir una cosa...
Deixa’m veure el teu mòbil, vull saber amb qui parles a part de mi.
Però tu has vist què lenta condueix? Segur que és una dona.
A sobre que et quedes la casa, encara voldràs que et passi una pensió.
No em posis nerviós, després diràs que perquè et pego.
Torna a xutar, i més fort, que sembles una nena!
A les dones se’ls hi ha de dir que sí a tot, i després tu fas el que vols.
Ell m’ajuda molt a casa, i a més a més cuina els diumenges.
Segur que t’agrada això que et faig, que en el fons a totes us agrada.
Espero que no pensis sortir amb aquests pèls, fan molt de fàstic.
Ell és molt gelós i a mi m’encanta, perquè demostra que m’estima.
Espero que sigui nen, no per res, m’agraden més els nens.
Escolta maca, imprimeix-me aquest document i somriu una miqueta, estàs més guapa.
Jo no baixo a la platja, no suporto la meva panxa.

Tu no vals per competir, aquí s’ha de tenir el que s’ha de tenir.
Aquell tio t’està mirant, et dic que aquell tio t’està mirant!
M’he retocat els pits perquè vull estar guapa, totes ho volem, o no?
Quan més xulo és, més m’agrada.
Hi ha qui diu que el feminisme no fa cap falta
Hi ha qui diu que els homes i les dones ja som iguals.

Demà
Feliciteu-la, s’ho ha treballat tant que l’han ascendit.
Escolteu-me bé, he de dir una cosa.
El teu mòbil vibra, crec que hi algú que intenta contactar amb tu..
Aquest cotxe d’aquí al davant va molt a poc a poc, no trobes?
Si el nen viu amb tu, vull passar-te diners i que us quedeu vosaltres la casa.
M’estàs posant nerviós, perquè no seiem i ho parlem tranquil·lament.
Torna a xutar, i més fort, com si volguessis foradar la paret!
A la gent se li ha de dir que sí a tot, i després tu fas el que vols.
Tenim les feines de la casa repartides i la planxa és d’ell, jo no la suporto.
T’agrada això que et faig? Guia’m una mica, vols que vagi més a poc a poc?

Els teus pèls em fan pessigolles!
Era molt gelós i el vaig deixar. S’ha quedat ben sol, no hi ha qui l’aguanti.
Espero que sigui feliç, m’agraden les criatures rialleres.
Perdona, quan puguis, em podràs imprimir aquest document?
Baixem a la platja? Necessito un bany i un bon gelat.
Així que vols competir... Jo pensava que no t’agradava!
Allà hi ha un noi que t’està mirant, i no m’estranya, estàs molt guapa.
Els meus pits són petits i preciosos, no et sembla?
Quan més sensible és, més m’agrada.
Tant de bo algun dia el feminisme no faci cap falta
No faci cap falta, perquè els homes i les dones per fi siguin iguals.

