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איך לזרוק את בעלך מהבית

דבר ראשון
אתה עומד להיכנס אל תוך קריאה חווייתית,
התבוננות במערכת יחסים זוגית ייחודית מצחיקה ועצובה.
אתה בוחר מה לא לעשות כדי לשמור על זוגיות בצמיחה מתמדת,
או מה לעשות כדי להרוס זוגיות יפה בזמן קצר.
דרך הספר אתה יכול להשקיף על מערכת היחסים האישית שלך,
לראות את עצמך ולבחור מה נכון ומה שגוי עבורך.
הספר מתאר איך אישה זורקת בעל מהבית לצורך נוחות הכתיבה,
כמובן ניתן היה לתאר איך בעל זורק אישה מהבית באותה דרך,
גם המבוא הזה מדבר בלשון זכר לצורך נוחות הכתיבה,
אני כמובן מדבר אל הנשים ואל הגברים במידה שווה.
הספר כתוב קטעים קצרים ,אך הוא מתאר רצף של עלילה אחת.
בחרתי להאיר באור חזק ,גס ומחוספס מערכת יחסים
כדי להגדיל את דרמת המציאות וכך להבחין בה.
אנשים רבים אינם יודעים מדוע הם מאבדים את הזוגיות,
מה לעשות ומה לא לעשות כדי לשמור על אהבה וזוגיות.
מדוע  ,כאשר הם בתוך הזוגיות הם פוזלים החוצה,
וכאשר הם בחוץ הם רוצים להיכנס פנימה.
מתי הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות,
ומתי הדרך לגן עדן רצופה מזימות שפלות,
ואיזו היא הדרך אשר סופה מבטא את הכוונות שמובילות אליה.
אני ממליץ לך לקרא את הספר מתחילתו עד סופו בנשימה אחת.
אם ראית בספר משהו שיכול לסייע לחבר
עשה את הדבר המתבקש וקנה ספר מתנה לחבר
זה תמיד עדיף על עצות שנופלות על אוזן ערלה.
אני מאחל לך שפע אהבה שמחה ואור בחיי האהבה שלך.

דני לוסקי
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אם בעלך מגזים ורוצה לעשות אתך אהבה כל יום
ולפעמים גם יותר מזה,
את חייבת למצוא לזה פתרון יצירתי.
כך למשל כאשר אתם נפגשים עם חברים ומדברים על זיונים,
ספרי כמה בעלך רע במיטה,
ספרי שאת לא זוכרת מתי עשיתם אהבה.
ליד האחים שלו או ליד הילדים
תעשי פרצופים או תנועות ביטול ,זה יספיק.
הכל כדי להבהיר לכולם מה את חושבת על היכולת שלו בעניין ,כעת הוא מסורס,
הוא לא יתקרב אליך יותר.
אם הוא ממשיך להתקרב אליך ועדיין רוצה אהבה
את יכולה להשמין לממדים כאלה שהוא לא ירצה לגעת בך,
חוץ מזה ,באמצע הזיון את יכולה ללחוש לו באוזן
"מה קרה לך ,אתה כבר לא בכושר"
תראי שהוא ירפה ממך

כאשר בעלך מגיע הביתה ,תמחקי את החיוך שלך,
כבי את הרדיו,
שימי יד על הבטן או על הגב
תגנחי קלות
השמיעי יללת תן ארוכה,
תגידי שכואב לך כל היום ואת עומדת למות וכאלה "חרטות"
על אוכל הוא לא ידבר אתך,
על זיונים הוא לא יחלום

אם בעלך רוצה להיזרק מול הטלוויזיה
ולראות סרט מלחמה לטעמו
או סתם לצפות בתוכנית שמעניינת אותו,
תראי לו ביקורות שהסרט בערוץ השני טוב יותר
וצייני בפניו שאף פעם אתם לא רואים סרטים ביחד,
והעיקר אל תוותרי לו.
העיקר שיעשה את רצונך
ורצונך תמיד יהיה שונה מהרצון שלו
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בכל נושא שעולה לשיחה צריך שיהיה לך מה לומר
ושדעתך תתקבל.
תוכיחי לו שאת יודעת הרבה יותר ממנו בכל תחום,
אם הוא מתעקש ,תשאלי אותו
מתי הוא קרא ספר לאחרונה.
ואם הוא עונה לך שקרא ספר לאחרונה,
תשאלי אותו אם הוא הבין את העיקר
או שגם הפעם הוא פספס כרגיל

תקפידי להירדם כל ערב מול הטלוויזיה משעה תשע,
תשתדלי להשמיע נחירות עולות ויורדות כך שהוא לא יעיז
להירגע מסתם ישיבה בבית.
אבל אם הוא רוצה לצאת לחוג ,לפאב
או לפעילות חברתית אחרת לבד,
היצמדי לנוסחת "הקנאית האבודה"
אמרי לו שאת לא יכולה לסבול
אפילו את המחשבה שהוא מסתכל על אחרות.

אל תרשי לו לצאת מהבית לבד ,תלחמי בו עד חורמה.
אם הוא רוקד עם רווקות צעירות בחוגים לריקודי עם,
תתקשרי אליהן הביתה ,דברי עם האימהות שלהן,
ספרי שהבנות שלהן מתעסקות
עם גברים נשואים.
אם הוא רוקד עם נשים נשואות ,ספרי לכולם שהן זונות.
תחקרי עליהן ,תמצאי סיפורים פיקנטיים,
תטרידי אותן ואל תניחי לו.
תלמדי את עצמך ואת כל הסובבים אותך לשנוא
כל מה שקשור לריקודי עם -
שירים ,אנשים מקומות ,ימים שקשורים ,הכל.
תרעילי גם את הילדים שלכם בעניין הזה
שגם הם יתרחקו מריקוד ,משירה ומוסיקה.
אל תתני לו ליהנות משום דבר,
אל תפרגני לו .לעולם לא.
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כאשר הוא מדבר בטלפון,
תדאגי להשחיל הוראות באמצע השיחה.
תעשי לו סימנים של "כן" ואחר כך של "לא"
תגידי לו מה לומר ומתי לומר
וכאשר יסיים את השיחה,
תכעסי על הדברים שהוא לא אמר
וגם על הדברים שאמר

אם אתם עומדים לצאת ביחד,
תתחילי לבכות שאין לך בגדים דקה לפני שאתם יוצאים,
שתפי את החברים שיוצאים אתכם בצרות שלך.
ספרי להם שאין לך כסף לבגדים
ספרי להם שהוא לא מרשה לך
לצאת לקניות,
שהוא קנאי ואת לא יודעת מה לעשות
תייצרי דעת קהל לטובתך.

אם בעלך הזמין חברים לקפה ,תייבשי אותם,
אל תגישי להם שום דבר.
תנהלי שיחה ערה וכך דקה לפני שהחברים עוזבים
תתנצלי שבעלך הזמין אותם,
אבל לא דאג אפילו לקנות כיבוד.
אם חברים באו לקפה בלי הזמנה מוקדמת,
גם כאן תשתמשי באותה נוסחה.

אתם עומדים לצאת להצגה
אתם כבר מאחרים ,ההצגה עומדת להתחיל ?
זה הזמן לטרוק את דלת הארון ,לפרוץ בבכי מר
להשמיע יללה ארוכה ,להזיל דמעה ולומר
אף פעם לא קנית לי שום דבר
אין לי מה ללבוש,
אני הולכת לחברה לקחת משהו ללבוש
וכעת צאי מהבית לבד
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אם בסוף החודש ,חשבון הבנק מראה יתרה בחריגה,
תדאגי להשמיע כמה הערות
שהמשמעות שלהן תהייה "אתה לא גבר ,אפילו בחשבון הבנק אתה לא מסוגל
לטפל"
ובכלל תגידי לו שאת לא זוכרת מתי יכולת לקנות משהו בלי שהגבלת את עצמך
בסכום ובלי שתרגישי נקיפות מצפון.
וכעת מפעם לפעם תפלטי לעברו –
"אני רוצה פעם אחת בחיים לקנות משהו בלי חשבון,
זה אפשרי?"

כאשר את רואה שהוא מדבר עם הילדים,
תתערבי בשיחה ,אל תתני לו להשפיע עליהם,
תדברי גם את באותו זמן אתם,
תעשי הכל שהוא לא יוכל לדבר בכלל.
אם בכל זאת הצליח להעביר מסר,
תעשי תנועת ביטול ביד אחת,
ואל תשכחי את העווית בלחי.

אם הוא מספר בדיחה לפני חברים,
תעשי לו פרצוף ולפני שהוא מסיים תעירי לו
"תגיד אתה לא מסוגל לספר בדיחה אחת בלי לקלקל אותה ? "

בבקר תכיני לעצמך קפה שהוא לא אוהב.
תדאגי להאכיל אותו כל ערב בשעה מאוחרת,
שישמין ,שלא יוכל לישון על בטן מלאה.
שתכאב לו הבטן ,שיהיה לו גזים ,שישב בשירותים חצי יום.
בסוף כל ארוחת לילה תגישי לו ריבות ,עוגות ,שוקולד ,שקדים ,צימוקים ,גרעינים,
העיקר שיהיה מורעל ממנת יתר.
אם הוא רוצה לאכול לפנות ערב ,או בשעה נורמאלית אחרת,
שיעשה לעצמו אוכל לבד.

7

איך לזרוק את בעלך מהבית

אם הטלפון צלצל ובצד השני מישהו ניתק ,עשי מזה חגיגה ,האשימי אותו שיש לו
חברה חדשה או מאהבת שמתקשרת אליו,
תשאלי שאלות ,אל תניחי לו.
תבני סביבו דימוי של מי שחי חיים כפולים,
תחקרי עליו ,תשאלי עם מי הוא מדבר,
תחקרי עליה תשאלי היכן היא גרה
מה היא עושה ומה ההיסטוריה שלה עם גברים,

תבדקי לו את התחתונים כל לילה ,תריחי אותו ,תחפשי במכונית אם יש סימנים
של מישהי שישבה על הכיסא שלך ,תחקרי ,תדרשי ,אל תניחי לו,
לא יכול להיות שהוא תמים כזה,
לא יכול להיות שאין לו מישהי בצד.
בסוף יהיה לך תיק עליו.

תצרי דימוי של מכשפה שיודעת כל דבר בכל זמן בכל מקום ,תפתיעי אותו במידע
עדכני על אירועים ואנשים.
ספרי לו שחזית את הדברים מראש וכך בדיוק זה קרה.
ספרי לו את מה הוא עשה כל היום ,תתמידי בהפתעות.
*
תדאגי שיפחד ממך ,שיחשוב שאת מכשפה,
שיבין שאין לו שום סיכוי בלעדייך,
שתחתכי לו את ה"קטן" אם יעיז לעשות משהו בצד,
תחזיקי אותו קצר.
*
אם הוא מדבר עם אישה לידך,
תדאגי לשגע אותו בגלל זה שבוע שלם
כך הוא לא ידבר יותר עם אף אחת,
תדאגי להסביר לו שלדבר עם אחרות לידך זו חוצפה.

אחרי שהוא מתלבש ,תקפידי להעיר לו
"איך אתה נראה ,נו טוב אף פעם לא ידעת
להבחין בין ירוק לכחול,
אבל הבקר אתה פשוט נראה רע

איך לזרוק את בעלך מהבית

כאשר מדברים על לימודים ותארים,
גם אם את עדיין חסרת תואר ,תזכירי לו
שבעצם את התרגומים לעבודות שלו באוניברסיטה את עשית ,ובכלל ,בלעדייך לא
היה מקבל את התואר שלו.

אם יש לו מזכירה אלקטרונית במשרד,
תבדקי מה הקוד שם לקבלת הודעות בשלט רחוק,
הוא בוודאי משתמש במכשיר לקבלת שיחות מהנקבות שלו.
תשבשי לו את המכשיר ,שימי עליו מעקב צמוד.
*
הביפר שהוא נושא עליו משמש בדיוק לאותה מטרה,
תבדקי את השיחות הנכנסות
אל תתני למידע כלשהו לחמוק ממך.
*
כאשר אתם עומדים לצאת לאיזה אירוע,
תני לו להציע לך שמלה מתוך המבחר,
אבל לבשי שמלה אחרת ולא את זו שהוא בחר,
ואז תגידי לו " בחרת עבורי שמלה כדי שיראו כמה אני
זקנה ומבוגרת ?! "

אל תתני לו צ'נס לומר מילה טובה.
מיד לאחר שהגשת אוכל מהרי להתלונן
"מה ,האוכל לא טעים ? "
אם הוא אומר :כן טעים,
תגידי לו "אז למה אתה לא אומר שום דבר".
*
עשרים פעם ביום תשאלי אותו אם הוא אוהב אותך.
את אל תגידי בעניין זה דבר.
המשיכי להתלונן שהוא לא אוהב אותך.

כל דבר רע שקורה לך זה כמובן בגללו,
ובכלל הוא תמיד אשם במה שקורה.
ובזוגיות שלכם מתרחשים רק דברים רעים.
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אם בכל זאת מתרחשים אי אלו דברים משמחים או טובים ,תתלונני – "למה זה
קורה לי בזמן הלא נכון? "

תתקשרי אליו לעבודה ,תבדקי למה לא היה שם כמעט שעה ,תשאלי אם הוא לא
מתגעגע ,אם יענה שהוא כן מתגעגע,
תשאלי אז למה אף פעם הוא לא מתקשר.

אם את עובדת אתו ,קבלי החלטות בשבילו ,תדאגי להפיץ שהעסק עובד רק בגלל
שאת שם ,אבל כאשר העסקים לא הולכים  -זוכרת ,הוא אשם,
ובכלל את לא קיבלת החלטות ,נכון?

אל תתנדבי לומר לו שאת אוהבת אותו או שאת מתגעגעת אליו,
אל תגידי לו שהוא גבר נאה ,או יפה ,חכם או מצליחן,
אל תגידי לו שהוא מתוק או שהקול שלו סקסי,
אל תגידי לו שאת מתה עליו ושהוא אהוב שלך,
אל תגידי לו שיש לך מזל שיש לך אותו,
אל תגידי לו שהוא הזיון הכי טוב בעיר ,או מאהב נפלא.
אל תתייחסי אליו בכלל ,הוא שקוף ומובן מאליו,
הוא בכלל לא קיים.
ואם הוא שם ,הוא לכל היותר אויר שמפריע לך לנשום.

אם הוא רוצה לעשות אתך אהבה בשעות הערב המוקדמות ,תגידי שהילדים
צריכים להגיע כל רגע,
אם הוא רוצה זיון בבקר ,תגידי לו שזה עלול להעיר את הילדים .אם הוא רוצה
בלילה מאוחר,
תגידי שאת עייפה.
בסלון ,במטבח ,באוטו ,במעלית  -כל אלה מביכים אותך,
אל תתני לו.
אם הוא תופס אותך בלי תירוץ טוב,
תני לו לעשות את זה ומהר בלי תגובה מצדך,
ממילא זה יקח לו כמה שניות לגמור וזהו.

איך לזרוק את בעלך מהבית

בשיחות סלון  ,ספרי כמה את מתגעגעת לליטוף,
לאהבה אמיתית
וכמה שאת נהנית לראות זוגות מתנשקים ומתחבקים.

אם האבק גורם לו לאלרגיה ושיעול ואי הסדר בבית עושה לו רע ,תחליטי שניקיון
זה לא בשבילך וגם לא התחום שלך,
שהוא ינקה את הבית עם הילדים שלו או עם העוזרת.
וכך תתמידי ,אל תנקי את הבית עשר שנים ,אם צריך.

את אוהבת אי סדר ,את אוהבת שהשמיכות יסתובבו בסלון ,ושהמגבות יתייבשו על
הכיסאות בפינת האוכל,
וחבילות הבגדים ישבו בפינת המטבח חודשים,
שחדר השינה יעלה עובש ושבע שכבות של אבק,
שהספרים לא יזוזו ממקומם שבע שנים.

אם הוא אוהב סדר ,תהיי את מלכת אי הסדר,
הבית חייב להראות הפוך דרך קבע,
אסור לבגדים לעבור דרך הארון ,שלא לדבר על קיפול וגיהוץ.
הבגדים יתייבשו על הכיסאות במטבח עד שהוא ילבש אותם שוב ומשם בחזרה
לכביסה.

אם הוא אוהב דיוק ,תהפכי את האיחורים לאידיאולוגיה.

אל תדאגי ,גם אם פעם הוא אהב אותך או אפילו השתגע אחריך,
יום אחד הוא ירצה לממש חלק מהפנטזיות שלו על סדר וניקיון ,דיוק ושאר
שטויות אהובים עליו ואז יעזוב אותך לנפשך.
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האשימי אותו דרך קבע,
תחזרי על הטיעון שיש לו מישהי מהצד ושהוא רק מחכה
להזדמנות להקים אתה מסגרת חדשה ולעזוב אותך

אם הקנאה מוציאה אותך מדעתך ,זו לא אשמתך,
הכל בגלל המעשים שלו.
תצייני בפניו עובדות :למה הוא שומר על גזרה טובה ,למה הוא לבוש תמיד
בקפידה ולכבוד מי ,למה הוא מגולח ומבושם תמיד ,למה הוא נהנה מנשים ,מה
הוא צוחק כל הזמן.
לא פלא שאת יוצאת מדעתך.

יש גברים שיוצאים כל שנה לשישים יום מילואים,
יש שנוסעים לחו"ל בענייני עבודה לחודשים ויש שישנים יומיים או שלושה בשבוע
מחוץ לבית.
אז איך זה שהבעל שלך מקפיד לחזור כל יום הביתה ,זה הסימן
שיש לו אהבה מהצד ,זה הסימן שהוא עומד לעזוב אותך,
תגידי לו את זה.

תשפילי אותו ,תעשי ממנו אפס ,סמרטוט ,כלי ריק,
אם זה לא עוזר,
תכי אותו ,תסרסי אותו ,תאיימי עליו שתחתכי לו את הקטן ,תקללי אותו,
תראי לו שהוא מבזבז את הזמן שלו אתך.

אל תעשי דבר כדי להראות טוב ,אל תשמרי על דיאטה,
אל תתאפרי,
אל תסתרקי ,תהיי מוזנחת ,בבית תלבשי סחבות,
תקפידי לאכול שום ובצל
ושהריחות של הבישולים יישארו טוב על הידיים והבגדים.
אחרי ארוחה טובה
תמרחי את השאריות על השיער שלך ואז תתקרבי אליו ותגידי לו" ,מה עם
נשיקה ".אם הוא קצת מתחמק ,תאשימי אותו שהוא כל הזמן דוחה אותך
ושהוא כבר לא אוהב אותך.

איך לזרוק את בעלך מהבית

בבקר כאשר את מתעוררת והוא צריך רק חצי שעה אחריך לקום תדאגי לעשות
רעשים ורחשושים בחדר שלו ,כך שהוא לא יוכל לישון,
שכמובן יהיה עייף בערב ולא יוכל לעזוב אותך לבד.

אם הוא אוהב את הבית ואת המשפחה יהיה לך קשה להעיף אותו מהר מהבית,
לכן תבני סביבך תדמית של נפגעת ,תנגני על עניין הריקודי עם שלו ,אל תרפי.
תרעילי את הילדים ואת הסביבה ,אל תניחי לעניין ,תגרמי לויכוחים קולניים
סביב הנושא ,תצרי דעת קהל לשעת כושר.

אל תתני לו לדבר .בכל נושא צריך שיהיה לך מה לומר .זוכרת ?
על דברים שבעלך אומר תמצאי סתירות,
תקפידי לומר את המילה האחרונה
ושדעתך תתקבל ותבוצע.

תריבי אתו על כל שטות ,תתווכחי על כל דבר,
אל תוותרי לו אף פעם

כאשר הוא מדבר ,תדברי באותו זמן גם את,
כאשר הוא מתחיל להציג איזה רעיון תצטרפי את וקחי פיקוד ,שלא יחשבו חלילה
שהוא בעל הרעיון.
תדאגי שהסביבה תחשוב שכל מה שיוצא מפיו זה בישול שלך
ובעצם אין לו הרבה מה לומר.
רק כאשר אתם לבד תחזרי להיות האישה החסודה,
הכנועה שלא יודעת כלום
ומסתכלת בעיני עגל על הבעל האהוב שלה.
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אם לקחת על עצמך משימה ,לרכוש כרטיסים,
להזמין חברים ,או סתם לסדר את הארון,
לעולם אל תבצעי את המטלה ,תגידי שאת עייפה ,
כואב לך הראש.
העיקר אל תעשי דבר.

תבודדי את עצמך מהסביבה,
אל תתקשרי לחברים ,לאחותך ,או לאחים שלו
תבודדי אותו מהעולם.
ואת ,תעשי את הכיופים שלך ושימי פס על העולם,
פשוט תשכבי על הספה בסלון בפיסוק גדול ותנחרי בקול גדול.

אף פעם אל תגידי ליד אנשים זה הגבר שלי ,הבעל הטוב שלי,
הבעל המשגע שלי ,או שבעלי הוא החבר הכי טוב שלי,
בקיצור כל מיני "חרטות" שעוד יתקעו אותו בבית להרבה שנים.
אל תתני לו חופש מחשבה או חופש פעולה,
מה זה כאן מפלגה ,זה בית
הוא עלול לגדול ולהתפתח ובסוף לבעוט ,זהירות.

תשנאי את כל מה שהוא אוהב ,גם הילדים שלו ילמדו לשנוא את מה שהוא אוהב,
גם הסביבה שלו תבין שהוא לא בשבילך.

תשפילי אותו ,תסרסי אותו ,קחי ממנו את כבודו,
קחי ממנו את רכושו
קחי ממנו את השקט ואת השלווה ,קחי ממנו את אונו,
קחי את חייו.

איך לזרוק את בעלך מהבית

תתלונני כל הזמן על העבודה שלך ועל הבוסים שלך,
תתלונני שקשה לך ושאת עייפה ,קשה לך עם הילדים וקשה לך בבקר ,קשה לך
לעשות קניות וקשה לך לארח אנשים,
קשה לך עם הבית ובכלל קשה לך והוא אף פעם לא עוזר לך.
אף אחד לא אוהב אותך ואין לך בגדים והאוטו שלך גרוטאה ,הבית קר,
שאת לא יכולה יותר ,שאת הולכת למות ,שבעלך מתפרפר ,שאין לך מזל והעולם
מחורבן.
תתלונני ,תתלונני...תתלונני....

אם הוא מתעקש להישאר אתך כנאמר "אהבתי את אדוני"
כך כמו עבד נרצע,
שימי לב שהוא אומר את זה בגלל הילדים ויש כבר התקדמות.
את בדרך הנכונה .כעת את צריכה לשכנע את הילדים
שהם ישכנעו אותו שכדאי לו וגם לך להיות פרודים ומאושרים ולא ביחד ואומללים.
אם הילדים יתנו לגיטימציה ,אולי משימתך תוכתר בהצלחה.

אם אחרי כל הצרות שאת עושה לו הוא עדיין נשאר בבית ויש לו תקווה שהדברים
עוד יסתדרו ,תפעילי כוח ,תרביצי לו,
הוא הרי גבר הוא לא יחזיר לך מכות,
תכי בו מדי פעם עד שיהיה גבר מוכה .לא בעיה תראי.

אם בכל זאת הוא דבק במשפחתו ולא רוצה לעזוב את הבית,
יום אחד פשוט תתפסי עליו קריז ,תראי לו היכן המזוודות ,ותגידי לו להסתלק
מהבית,
תעשי את זה ליד הילדה הקטנה שהוא אוהב מאוד,
אם הוא יגיד לך ,זה הבית שלי אני נשאר כאן,
אם את רוצה תצאי את וכאלה שטויות,
תגידי לו שאם הוא מאיים עוד פעם עלייך את מזמינה לו משטרה ,עכשיו הוא בחוץ
בובה ,זהו.
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כעת תנהלי נגדו מלחמת חרמה ,תסיתי נגדו את הילדים,
תספרי לכל העולם
איזה בעל רע הוא היה כל השנים ,תנשלי אותו מכל רכושו,
תרדי לחייו ולעולם אל תתני לו גט .ככה.

אם הוא יחזור שבוע אחרי שהצלחת להעיף אותו וישאל אותך,
מה אנחנו עושים ? מה זה ..עד לגט או עוצרים בדרך ?
את אומרת לו "מותק זה אוטוסטראדה ,אין עצירות,
גומרים עד לגט .זהו.

אם הוא שואל אותך ,טוב מה כעת ,
לקחת לי דירה ולהתארגן והכל,
תתאפקי לא לצחוק לו בפרצוף ,תעני לו יפה,
כן תיקח לך דירה וכל זה,
כן מותק ,תפסת ,זה הכיוון.

אם הוא חוזר עוד פעם אחת תגידי לו,
הפעם אני לא מדברת אתך יותר,
שהעורך דין שלך ידבר עם העורך דין שלי.
ויותר אל תשמעי אותו
ואל תתייחסי אליו .לעולם.

איך לזרוק את בעלך מהבית

אם את רואה שאחרי חודש הבנאדם הסתדר,
לקח לו דירה ארבעה חדרים,
ריהט אותה בגרושים ,התחיל להיות מבסוט ומחייך כל היום.
זו באמת בעיה ,את יכולה עכשיו להתעצבן באמת.
מכל הסיפור בסוף הבנאדם יצא עם חיוך ,אז מה יצא לך מזה,
הרי כל העניין היה שהוא יפסיק לחייך.
מה תעשי עכשיו ,אין ברירה,
הכי טוב עכשיו זה להחזיר אותו הביתה מותק,
אז ילהה לעבודה.
והעיקר זה להפסיק לו את החיוך שיש לו על הפרצוף.

הסוף
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