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Tjejer är en knepig sort. Eller hur killar? Och med tjejer menar jag tjejer i 
alla åldrar. Hur många killar, i alla åldrar, har inte fundersamt ruskat på 
huvudet, och sagt att ” tjejer förstår man sig inte på”. 
 
Det är väl inte så konstigt heller. För tittar man på tjejer lite grand  ” från 
sidan”, så blir man ganska konfunderad. 
 
Tjejer har alltid varit fixerade vid sitt utseende. Nästan alla vill se ut som 
någon annan tjej ser ut. Ibland kan man höra någon säga om någon 
annan,”…hon ser verkligen snygg och fräsch ut”. Om inte hennes egen 
karl skulle slänga uppskattande blickar på samma tjej förstås. Då ändras 
omdömet genast till  ”…vad ser Du hos henne? Tjock och plufsig", eller 
"…mager och tanig och blek i ansiktet!”  
 
Oftast finns idealet avbildat i någon veckotidning. Förr hade håret en 
betydande roll i deras strävan att ”se ut”. Förutom frisyren, ändrades 
hårfärgen. Mörka färgar ljust och ljusa färgar mörkt. Unga färgar grått, för 
att se äldre ut. Äldre färgar mörkt, för att se yngre ut. ?!?!   
 
Varför kan dom inte se ut som den åldersgrupp dom faktiskt tillhör? 
          
I skrivande stund, slutet av juli, har det dykt upp ett nytt mode. Nu har 
tjejerna , särskilt de allra yngsta, börjat med schalett på huvudet. Snitsigt 
knuten visserligen. Men rätt som det är börjar dom väl knyta den under 
hakan. För att se riktigt gamla ut. Lika bra är väl det. Passa på att se 
gamla ut medan ni är unga. När ni blir gamla försöker ni i alla fall se unga 
ut. Med varierande framgång, om sanningen ska` fram. Fast sanningen 
skall man helst hålla inne med. 
  
Men i sanningens namn måste väl erkännas att det inte råder samma 
hysteri kring hårfrisyren nu, som det gjorde förr i tiden. 
 
Numera är hysterin fokuserad kring kroppsformen. Banta bort några kilon, 
verkar ibland vara tjejers enda målsättning i livet. Tjejer kan lägga ner  

 
 
 
 
 
massor, av både tid och pengar, för att bli av med några kilo. För att sedan 
lägga ner lika mycket pengar på axelklaffar, att fästa under blusen. För att 
se lite rundare ut!??! 
 
Barmen är också en kroppsdel som blir utsatt för manipulation. På olika 
sätt, och med olika medel. Lustigt egentligen. Tjejer har i alla tider, med en 
fnysning, hånat oss killar för att  ”… ni karlar tittar bara på brösten”. Säger 
tjejerna , och puffar upp dem ännu mer. Och skär ner urringningen 
ytterligare en bit. Det är som om man skulle bli åtalad för inbrott, bara för 
att man står och tittar i butikens skyltfönster. 
 
Den här tjejen, Pamela Andersson, hon satte in siliconinplantat för att bli 
lite sexigare. För inte så länge sedan, påstod hon att hon blivit sexigare 
sedan hon tagit bort inplantaten??? Henne kan dom väl utrusta med 
blixtlås. 
 
På sommaren skall tjejer ligga på en badstrand. För att sola och bli bruna. 
Men dom köper med sig solskyddskräm för femhundra spänn. För att inte 
bli så bruna!!?? Eller ? 
 
Tjejer har ett speciellt förhållande till kläder. Vi killar använder kläder som 
skydd mot väder och vind. Eller för att se passande ut vid olika tillfällen. 
Arbetsklädd, fritidsklädd eller bröllop.   
 
Men tjejer har aldrig några kläder.  
 
Att det är svårt att få igen garderobsdörren, är en helt annan sak. Skulle 
man föreslå ett restaurantbesök, för en gångs skull, då har dom  
”…iiiiiingenting” att ta` på sig. 
 
 Utomhus, på vintern, dröjer det bara tio minuter tills dom fryser och skakar 
som asplöv. Fast byrålådan svämmar över av stickade produkter. På 
sommaren, däremot, då går dom med tjocka stickade tröjor knutna kring 
midjan. Men hängandes ner över baken. Som ett skynke.???? 



När det gäller underkläder, kan dom kosta på sig hur mycket pengar som 
helst på spetsar och krusiduller. För att det skall se fint ut. Men om det 
kommer in en kille, när dom står i bara underkläderna, då rycker dom åt 
sig en handduk för att skyla sig med!!??  
 
Man undrar vad krusidullerna skall vara bra för. 
          
Tjejer vill gärna leva på stor fot. Men fötterna tränger dom ner i skor, som 
är flera nummer för små. 
 
Tjejer kan kosta på sig femtio kronor i bilkostnad. För att köpa en vara som 
är fem kronor billigare någon annan stans. 
 
När en tjej har fastnat för en kille, då är han ” den enda i världen”. Hon ” 
döööör” om hon inte får träffa honom varje dag. Några år senare ”känner 
hon sig äcklad ” bara han kommer i närheten. 
  
Killar som är hyggliga och omtänksamma brukar inte alltid stå så värst 
högt i kurs. Om dom inte har gott ställt förstås. Men killar som är lite 
brutala, dom är häftiga. Det finns tjejer som både ”ramlat utför trappan” och 
”sprungit  på dörrkarmen”. Men tölpen som misshandlat dem, kan dom inte 
vara utan. 
 
I min ungdom tog jag upp två donnor som stod och liftade, sent en natt. 
Tydligen hade dom varit hemma hos ett par killar, som dom inte kände så 
väl. Tillsammans satt dom och kommenterade kvällens äventyr. Varpå den 
ena säger: ”..jä`la typ va`, börja` tafsa både här å` där, trodde väl de` 
skulle bli nå`t.”  Varpå den andra donnan replikerade med en djup , och 
tydligt besviken, suck : ”…å` den ja` va` ihop me` försökte inte ens.” 
 
Nog är tjejer knepiga.  
 
Råkar man bränna vid en köttbit i stekpannan, hemma i köket, då blir den 
oätbar. Men utomhus, vid grillapparaten, då smakar det  ”…uuuuunderbart 
gott”. Fast man inte ser skillnad på en bit oxfile` och grillbricketter.    
 
Tjejer kan ägna dagar och veckor  åt att hitta en snygg toapappershållare 
till badrummet. För att sedan lägga toarullen på golvet.??!! 
 

Nog är tjejer knepiga. Fast, det är klart, man behöver ju inte se på dem 
”från sidan”. 
Man kan se på dem från andra sidan.  Eller hålla i, hålla av, hålla om dem. 
Då får man en helt annan……   
           
Allvarligt skämtat 
 


