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Alcohol, gènere i sexualitat

Les relacions d'un sol ús avorreixen. No li veiem sentit 
a una relació sexual que no doni plaer mutu a les dues 
persones.

Només fem allò que volem els dos, respectant els 
nostres desitjos i els nostres límits i els de l'altra 
persona. Així donem i rebem amb igualtat i gaudim 
més i millor.

Sense alcohol controlem que amb el sexe no ens 
transmetem cap infecció ni hi hagi cap embaràs. I si 
bevem... poca quantitat! Per a que ni la voluntat ni el 
plaer ni el record es dilueixin en les copes...

A la meva, i passant de tot! 

Sortir a lligar és sortir a caçar. I si va bé, després ho 
expliquem a tothom, cara a cara o per les xarxes socials.

La meva parella és meva, i com flirtegi amb algú li 
munto una de bona. Només m'importa el meu plaer i 
per això la tinc com a parella.

I passem del condó perquè no em dóna la gana fer-lo 
servir, o perquè hem begut tant que no ens adonem ni 
de amb qui estem, ni com ho fem. Quin pal, oi?
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Alcohol, gènere i flirteig

Això d'ells actius i elles passives, ja canta!

Ens agrada que ens convidin i ens agrada convidar. 
Embolicar-se, o no, és cosa de dos. I ens agrada que 
tothom participi d'intentar seduir i deixar-se seduir, 
d'igual a igual. 

Però no ens agraden les converses paposes, ni 
penedir-nos l’endemà. Així que no bevem. O si ho fem, 
no més del que ens permeti saber què passa i amb qui.

Espera que t'entri, tu no facis res

Ens conviden pensant que com més haguem begut 
més possibilitats tindran...

Nosaltres esperem que ells prenguin la iniciativa. Ens 
deixem convidar i... somriem o no, en funció de si el 
noi ens agrada o no.

Però si van beguts es posen plastes i no s'adonen que 
es fan pesats i que passem d’ells. Quin pal, oi?

Alcohol, gènere i conducció

Els tòpics ens cansen. El cotxe o la moto és una màquina, 
res més; allò que ens identifica és com som i què fem, 
no una carrosseria.

Preferim que condueixi qui ho fa millor o va amb més 
tranquil·litat, sigui noi o noia. 

Si sortim de festa i pensem beure, donem festa al cotxe 
o la moto. I si hem anat en cotxe o moto però hem 
acabat bevent, allà es queda i ens busquem la vida per 
tornar a casa (bus, taxi, pares...). 

Nosaltres davant, elles darrere

Anem davant i posem la música a tota castanya. Ens 
piquem amb altres cotxes perquè vegin què gallets 
que som. El pilot i el copilot ens animem per prémer 
gas i fer virolles si cal.

Elles van darrere, perquè el volant és cosa de tios!

Si hem begut, l'únic que ens preocupa és donar positiu 
si ens para la poli. Res més. Quin pal, oi?

Alcohol, gènere i agressivitat

Mostrar constantment que som gent dura i la mala llet 
que tenim, és un pal. Preferim la festa de bon rotllo i si 
algú es vol barallar, en lloc d'animar-lo, el frenem.

Si vas tocat o tocada, és més fàcil que et ratllis i 
t’amarguis, se’n vagi en orris la festa i tallis el rotllo a 
tot el grup.

Sense alcohol tot va més tranquil. Però, si bevem i 
sabem que pel nostre caràcter l’alcohol ens alimenta el 
mal geni, en certs ambients, ni el toquem!

Som els durs de la festa 

Com a les pel·lícules nosaltres som gent dura, resolem 
els problemes a cops i passem per damunt de qui 
calgui.

Si la liem, els nostres amics s'uneixen a nosaltres i els 
que no, són uns gallines.

Això, sota els efectes de l'alcohol és més fàcil que 
passi... Quin pal, oi?


