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Şcoala, lecţiile de pian, o întâlnire cu prietenele,
cina cu bunicii, petrecerile în pijama, 
aniversările... fetele din ziua de azi sunt foarte
ocupate, viaţa lor fiind plină de activităţi 
şi de momente de interacţiune cu cei din jur.
Însă ocaziile de a lega prietenii, de a face o
bună impresie şi de a se bucura de experienţe
extraordinare s-ar putea transforma 
în situaţii dificile dacă ele nu au deprins 
regulile fundamentale de conduită în societate.

Deşi regulile pe care le cere eticheta nu mai
sunt învăţate aşa cum se făcea cândva, 
bunele maniere sunt şi în zilele noastre
la fel de necesare cum erau în trecut. 
50 de lucruri pe care ar trebui să le ştie fetele
reprezintă o ilustrare modernă a faptului 
că fetele trebuie să ştie să răspundă politicos 
şi adecvat în orice împrejurare.

reprezint\ un aspect esen]ial
pentru evolu]ia fiec\rei
fete c\tre via]a de adult

• Cum să te porţi 

• Cum să vorbeşti

• Alte reguli care 
te vor ajuta în viaţă 

16
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INTRODUCERE

Putem afirma f\r\ umbr\ de îndoial\ c\ tinerele 
din secolul 21 au mai multe posibilit\]i de a-[i 
des\vâr[i educa]ia decât orice alt\ genera]ie din 
trecut. Poate c\ înc\ dinainte de a merge la gr\dini]\ 
ai f\cut parte dintr-o echip\ sportiv\, ai luat ore de 
dans sau ai înv\]at s\ cân]i la vioar\ dup\ metoda 
Suzuki. Acas\, probabil c\ practicai jocuri de cuvinte 
pe computer [i înv\]ai s\-]i scrii numele pe hârtie. Iar 
când ai ajuns la gimnaziu, aveai deja sentimentul c\ 
ziua nu are suficiente ore pentru tot ce trebuia s\ faci. 

Dar, uneori, tocmai no]iunile elementare de 
etichet\ [i regulile de bun\ purtare se pierdeau printre 
orele de balet [i de biologie, de spaniol\ [i de pian, de 
compunere [i de sport. 

Cu ani [i ani în urm\, fetele luau lec]ii de comporta-
ment adecvat — a[a erau denumite cândva regulile de 
polite]e [i de bune maniere. Acest lucru se întâmpla cu 
mult timp înainte ca o adolescent\ s\-[i petreac\ 
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50 DE LUCRURI PE CARE AR TREBUI SĂ LE ŞTIE FETELE

timpul preg\tindu-se pentru facultate, pentru o carier\ 
interesant\ [i pentru independen]\ financiar\. 

Progresul este un lucru bun [i nimeni nu s-ar gândi, 
nici m\car o secund\, s\ propun\ o întoarcere în timp. 
Cu toate acestea, chiar [i cea mai bun\ student\, cea 
mai talentat\ artist\ sau cea mai grozav\ avocat\ s-ar 
afla în încurc\tur\ dac\ nu a înv\]at niciodat\ cum s\ 
redacteze o scrisoare de mul]umire, s\ aranjeze corect 
masa, s\ accepte un compliment, s\-[i cear\ scuze, s\-[i 
exprime compasiunea sau s\ r\spund\ la o invita ]ie.

Nu te cost\ nimic s\ înve]i aceste lucruri, îns\ dac\ 
le [tii [i le pui în practic\ vei fi f\r\ îndoial\ mai 
bogat\ pentru tot restul vie]ii.

Vestea bun\ pentru tine — [i pentru p\rin]ii 
t\i — este c\ nu trebuie s\ mai adaugi o materie în 
orarul t\u [i-a[a înc\rcat. În paginile acestei c\r]i vei 
g\si lec]ii scurte, dar foarte importante, despre ceea ce 
fetele ar trebui s\ [tie, indiferent de planurile lor de 
viitor.
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Capitolul 1

SPUNE TE ROG! 

Care a fost primul cuvânt pe care l-ai rostit? 
Probabil c\ mama ta î]i va spune c\ a fost mama. 
Tat\l t\u va sus]ine c\ a fost tata. Bunica ta ar putea 
crede din tot sufletul c\ a fost buni. Fire[te c\ tu nu î]i 
mai aminte[ti nimic. Cu toate acestea, este posibil ca 
odat\ cu mama, tata [i buni, înainte de a rosti prima 
propozi]ie, s\ fi înv\]at s\ spui Te rog!

Poate c\ mama ta se ghemuia lâng\ tine [i, cu un 
biscuit în mân\, te înv\]a s\ spui: Te rog! Vreau un 
biscuit, te rog!, cerându-]i s\ repe]i dup\ ea [i apoi 
dându-]i biscuitul drept recompens\. Poate c\ [i tat\l 
t\u a stat lâng\ tine, pe podea, cu o minge în mân\, 
înv\]ându-te s\ spui: D\-mi mingea, te rog!, dup\ care 
rostogolea mingea pe covor spre tine. Probabil c\ i-ai 
auzit [i pe p\rin]ii t\i folosind aceste cuvinte atunci 
când vorbeau unul cu cel\lalt — Îmi dai, te rog, ziarul 
dup\ ce termini de citit? sau Duci tu gunoiul, te rog? — [i ai 
remarcat efectul lor pozitiv.
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50 DE LUCRURI PE CARE AR TREBUI SĂ LE ŞTIE FETELE

Mama, tata, buni, biscuit sau Te rog! sunt printre cele 
mai importante cuvinte pe care le înve]i atunci când 
începi s\ vorbe[ti. Este greu s\ refuzi pe cineva care, 
atunci când î]i cere ceva, î[i începe sau î[i termin\ 
propozi]ia cu formula Te rog!

Nu conteaz\ c\ ai doar doi ani [i vrei o acadea, 
nu conteaz\ c\ ai opt ani [i vrei un rucsac nou în 
locul celui pe care îl ai din clasa întâi sau c\ ai 
doisprezece ani [i vrei bani ca s\ mergi la film; nu 
conteaz\ c\ ai paisprezece ani [i vrei s\ te duc\ 
cineva cu ma[ina la mall sau c\ ai [aptesprezece ani 
[i rogi un profesor s\-]i dea o scrisoare de 
recomandare pentru facultate. Te rog! (sau V\ rog!1) 
este o formul\ pe care, dac\ e[ti istea]\ [i atent\ (ceea 
ce este la fel de important cu a fi istea]\) cu cei din 
jurul t\u, o vei folosi toat\ via]a. 

CE TREBUIE S| FACICE TREBUIE S| FACI

Trebuie s\ spui Te rog! tot timpul, tuturor, întotdeauna. 
Nu conteaz\ c\ îi spui fratelui t\u D\-mi, te rog, cartofii! 
sau c\ îl rogi pe vânz\torul de la magazin, care este 
foarte ocupat, s\-]i împacheteze frumos cadoul cump\-
rat pentru mama ta de ziua ei.

1 Desigur, de la caz la caz, vei spune Te rog! sau V\ rog! Este 
valabil pentru toate situa]iile descrise în continuare, în care ne 
adres\m cuiva (fie c\ mul]umim, c\ cerem o informa]ie, c\ ne 
cerem scuze etc.) — în func]ie de vârst\ [i/sau de rela]ia pe care 
o avem cu persoana respectiv\, folosim persoana a doua singular 
(tu), respectiv pluralul de polite]e (dumneavoastr\). (N. ed.)
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SPUNE TE ROG!

CE NU TREBUIE S| FACICE NU TREBUIE S| FACI

Indiferent cât de enervant este fratele t\u mai mic, 
trateaz\-l la fel de politicos ca pe o persoan\ str\in\. 
{i viceversa.

De ce?
Pentru c\ Te rog! este o formul\ magic\ prin care 

orice rug\minte devine mai agreabil\. Cu cât o 
folose[ti mai des, cu atât devine mai repede o 
obi[nuin]\.

•

Spune Te rog! de fiecare dat\ când ceri ceva, 
indiferent cât de nesemnificativ\ 

ar p\rea dorin]a ta.

•

Spune Da, te rog!, dac\ dore[ti 
ceea ce ]i se ofer\. Dac\ nu dore[ti, 

spune Nu, mul]umesc!

•

Este suficient s\ spui Te rog! 
Nu e nevoie s\ spui Hai, te rog! sau Te rooooog!, 

ba chiar poate fi sup\r\tor.
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