Ha épp nem bestsellereket ír
vagy a blogoszférát boldogítja
a www.barneysblog.com-mal,
Barney darázsderekú delnőkkel
dorbézol, whisky-kuriózumokat gyűjt
és kóstol, kulisszafotósnak
adja ki magát divatbemutatókon,
underground gladiátorjátszmákat
szervez, kertészkedik, kancákat szerez
a 83 telivér csődörének,
egy Wall Street-i bankban gályázik,
és jótékonysági esteken bukkan fel
egy szemvillanásnyira…
hogy arra azért legyen idő,
hogy lefotózzák, de arra ne,
hogy csekket írassanak vele,
vagy megtudja,
mire is gyűjtenek.

Csak nem gyereked lesz?
Ideje feltenned magadnak pár fontos kérdést:
Jó szülő leszek? • Bírom én ezt anyagilag?
• Fogok még valaha szexelni?
Nos, a válasz ezekre a kérdésekre egy-egy betonkemény „nem”!
De csak azért, mert a te létezésed immár nem több
mint egy kis odaszáradt takony az élet vásznán, nem kell mindjárt
a gyerekednek is olyan bénának lennie, mint amilyen te vagy.
Ezért írtam ezt a könyvet – hogy tutimuttit vagy fatergeteges aput neveljek belőled!
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KÓDEX SZÜLŐKNEK

Barney Stinson fergeteges.

Színpompás ábráival, interaktív feladataival,
és arra vonatkozó javaslataival, hogy hogyan tedd a babakocsid baba kocsivá,
a Tesó Kódex Szülőknek minden olyan eszközt megad neked,
ami ahhoz kellhet, hogy a gyerekedből
majdnem olyan király arcot nevelj, mint én.
Majdnem.
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Tizennégy éves kortól ajánljuk!
2 999 Ft

Ezt a könyvet ajándékba adtam
a bátyáméknak, akiknek nemrég
született meg a kisbabájuk.
Ez egy nagyon vicces könyv,
és eddig határtalanul élvezték,
amit olvastak. Javaslom ajándékként
minden újdonsült szülőnek
– Terry www.amazon.com

KÓDEX

SZÜLŐKNEK

ezeket kÍnálja a tesÓ kÓdeX szÜlőknek:
Segít olyan nevet választani a csemetédnek,
ami miatt nem fogják a szekrénybe zárni a gimiben
• Segít beújítani egy irtó dögös bébiszittert
• Olyan örökzöld mondókákat tanít a gyerekednek,
mint A vén McDugnald vagy A két csöcs a buszban

Ha király vagy,
Barney Stinson és Matt Kuhn

BARNEY-RÓL, BARNEY-TÓL

méltatások:

JöHet a trónörökös!

Nagyon élvezetes olvasmány.
Melegen ajánlom
a Tesókódexszel,
a Tutikalauzzal
és a Cseltárral együtt
– Brad www.amazon.com
Ha egy igazán pimasz könyvet
keresel a szülői lét veszélyeiről,
vagy Így jártam anyátokkal rajongó
vagy, akkor ez a könyv neked szól.
Azt írja, hogy a South Park
remek kis gyerekműsor. Ha!
– KrisTen Kemp www.parenTs.com
Újra és újra elolvastam a könyvet
– nagyon szórakoztató.
– Juliana wong
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Gyorsan olvasható és olyan vicces,
hogy hangosan nevetsz rajta!
– sTacey a. la riviere
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A könyv tulajdonosa
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Barney StinSontól már megjelent:

a teSó kódex
tutikalauz teSóknak
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kódex

SzÜlőknek
8

Ha király vagy, jöhet a trónörökös!

Barney Stinson
és matt kuhn

könyvmolyképző kiadó
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8
Marvin Mostfigyelj Eriksennek
E könyv majd utat mutat ahhoz a fergeteges élethez,
amelyet a szüleid, Marshall és Lily, sosem adhatnak meg neked!

8

Tesokodex_beliv_tabla_magyar.indd 5

2012.12.07. 11:10

FigyelmeztetéS

Még ha esetleg azt is sugalltam a világ számtalan dögös csajának, én
akkor sem vagyok, és soha nem is voltam, végzett gyermekorvos, se
pszichológus vagy nemzetközi kém. Így aztán az ebben az evangéliumban kinyilvánított meglátásokat, módszereket és vészesen hasznos
gyereknevelési tanácsokat egy percig sem szabad közösségileg elfogadott normáknak vagy tudományosan bizonyított orvosi felfedezéseknek gondolni, még ha esetleg pont ezekként tálalom is őket. Az
egyetlen kivétel a csecsemő-elsősegélyről szóló rész: az nagyon baba!
A Tesó Kódex Szülőknek-ben szereplő könyvparódiáknak semmi
közük az eredeti művekhez, és azok kiadóinak, illetve szerzőinek engedélye nélkül készültek… ami már abból világos kell, hogy legyen,
hogy az enyémek sokkal királyabbak.

vii
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BevezetéS

Gratulálok! Mivel a kezedben tartod ezt a cefetül korszakalkotó könyvet, nyilván úgy
határoztál, hogy merészen fejest ugrasz a gyerekvállalás csontszáraz medencéjébe! A világod hamarosan alapjaiban fog megváltozni, a lehető legváratlanabb módokon. Bizonyára
bizserget és letaglóz, sőt, talán egy kicsit rémít is a gyereknevelés gondolata, és lefogadom,
hogy tele vagy komoly aggályokkal a jövődet illetően:







Jó szülő lesz belőlem?
Tudok majd olyan életet biztosítani a gyermekemnek, amit megérdemel?
Fogok még életemben újra élvezeteset hancúrozni?
Miután kipréselem ezt a kiskölyköt a méhemből, vissza fogom nyerni a lélegzetelállítóan dögös alakomat?
Vajon tényleg tudom majd úgy szeretni ezt a gyereket, mint a saját életemet?

Egy percig se parázz tovább: a válasz mindegyik kérdésre egy betonkemény „nem”!
Neked véged, Tesó. Ennyi voltál. Kalap-kabát. Ezt kapd ki: szavaztunk, és te lettél a
Belebux államok új elnöke! Mármint, én persze nem szavaztam, hiszen én a Veledugsz államokban élek. De tudod, ki nem? Hát te! Te piszok nagy lúzer, te.
De van még remény. Csak azért, mert a te létezésed immár nem több mint egy kis
odaszáradt fika az élet vásznán, nem kell, hogy a gyermeked is egy ugyanolyan önbizalomhiányos, elmagányosodott, ápolatlan és hüvelyben póri porhüvely legyen, mint amilyen
nemsokára te is leszel. És pont ezért írtam meg ezt a könyvet – hogy a segítségével olyan
utánozhatatlan, ultrakirály utódot nevelhess, akinek lehetősége lesz majd leélni azt a fergeteges életet, amelyet te épp akkor dobtál el magadtól, amikor meghoztad ezt az érzelmileg
és pénzügyileg is romba döntő döntést! De amúgy komolyan, ezer hála, hogy megvetted a
könyvet.
xi
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miért Írtam ezt a
FergetegeS könyvet?

Nem kizárt, hogy elmerengtetek azon, hogy én, Barney „A Suna Ura” Stinson, miért írtam
egy könyvet a terhességről és a szülővé válásról, amikor nemhogy apa nem vagyok, de a
felnőtt életem oroszlánrészét éppen azzal töltöttem, hogy ravaszul kihúzzam a nyakam
egy ilyen sorsrontó ballépés hurkából! A válasz egyszerű: pénzért, rüszük! Csak poén volt.
Az is közrejátszott, hogy amikor jó barátaim, Marshall és Lily világra hozták első gyermeküket, én ráébredtem, hogy a kissrác nélkülem sosem tanulna meg olyan létfontosságú
alaptrükköket, mint például a „rovarfelgyújtás”, a „szoknya alá kukkantás” vagy a „fineszes álló dákó takarás”.
És hogy miért akarok másokon segíteni? Mert én törődöm velük.






Törődöm azzal a tengernyi fiatal szülővel, aki megfontolatlanul feláldozza az
életét azért, hogy aztán olyan kölyköket nevelhessen, akik szerint az európai
foci tényleg sport.
Törődöm azzal a sok millió gyerekkel, akiknek olyanokat tanítanak, hogy
legyenek „odaadók” és „figyelmesek”, olyan valóban hasznos fortélyok helyett, mint hogy „hazudjanak” és „használjanak ki másokat, hogy elérjék, amit
akarnak”.
És mindenekfelett törődöm Amerikával.

Úgy ám: amikor az emberek Barney Stinsonra gondolnak, az első dolog, ami az eszükbe
ötlik, az, hogy „multiorgazmusképes szuperszerszáma van”. A következő meg az, hogy
„istenfélő hazafi… akinek multiorgazmusképes szuperszerszáma van”! Meggyőződésem, hogy az amerikaiak következő nemzedéke képes lesz majd túllépni a gázos szüleik
xiii
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hiányosságain, és oly nagy királyokat termelhet ki, mint én. És akkor már nemcsak a világ
legsikeresebb nemzete leszünk, de a legsikkesebb is!*
Összefoglalva tehát azért írtam ezt a könyvet, mert az úgynevezett nevelési tanácsadók
folyamatosan rossz útra terelik gyermekeinket. És totál nem azért, mert a haverjaimnak,
Marshallnak és Lilynek most lett közös gyerekük, és én citerázok, hogy többé már nem
leszek olyan fontos nekik, hacsak nem teszek úgy, mintha tudnék egy csomó klassz dolgot
a babákról… úgyhogy nem is értem, miért gondoltad ezt.

Megjegyzés külföldi olvasóknak: Kérlek, ne vegyétek rossz néven a hazaszeretetemet! Ha van egy dolog, amit az elmúlt évtized
tanított nekünk, hát az az, hogy a világon mindenki szereti Amerikát – vagyis ti is bírjátok, ha tetszik, ha nem!

*

xiv
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tudnivalók e FergetegeS
könyvről
A Tesó Kódex Szülőknekben a kronológiai rend alapján rendszereztem az útmutatásokat,
onnantól kezdve, hogy hogyan kell egy csemetét bejuttatni egy pocakba, azon keresztül,
hogy hogyan kell aztán kijuttatni abból a pocakból, egészen odáig, amíg végre lepasszolhatod a gyereked egy ovinak – vagyis a szülősködés egészét lefedi a könyv.
A könyvben elhintettem jó pár mesét, dalt és gyakorlatot, amelyek egy kicsit feldobják
a tanulási folyamatot. Te mit választanál: tárgyilagosan magyaráznád el a gyermekednek
a fiúk és a lányok közötti különbségeket, vagy inkább bevetnéd az „Egyedem, begye van,
tengertánc”, a „Boci, boci farka” és az „Ecc, pecc, csecse lesz” című illusztrált mondókákat?
Nyugodtan ugorj előre bármikor ezekhez a kis kitérőkhöz, mert nem lehet elég hamar
megtanítani a gyerekeinknek, hogy olvasni trééééé!
Végül pedig: próbáld meg élvezni az egész hacacárét! Elvi síkon a gyermeknevelés a
legbámulatosabb vállalkozás, amibe csak belefoghatsz! Én személy szerint ezt nem veszem
be, de a csapból is ez folyik, úgyhogy csak nem kamu.
Ha még azután is inkább vagy kikészülő, mint szülő, hogy elolvastad ezt az informatív
és velős nevelős könyvecskét, jusson eszedbe, hogy mindent összevetve, az alapvető cél
pofonegyszerű:

8

Olyan lányt nevelj, akiből sosem lesz sztripper, és olyan fiút,
aki meg meg tud fektetni egyet.

Hajrá!

8

xv
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i. réSz

Hogyan eSS teHerBe?

m

8

ivel ezt a könyvet olvasod, te már vagy terhes vagy, vagy pedig minden
áron az akarsz lenni. Ha már terhes vagy, gratula! Nyugodt szívvel
átugorhatod ezt a szekciót, de legalábbis ezt a bekezdést mindenképpen.
Ha még nem vagy terhes, ez az utolsó lehetőséged, hogy megkíméld
magad egy olyan baklövéstől, ami akár életed legnagyobbja is lehet. A gyerekek zajosak, büdösek és költségesek. Sőt, mi több, még ha minden vágyad
is egy baba, akkor is meglepően trükkös lehet összehozni egy ilyen nyáladzó
hús-vér horgonyt, ami életed végéig röghöz köt, vagy még akár sokkal, sokkal tovább is.
Előfordulhat, hogy a szüleid vagy egy jóhiszemű tanárod azt a gondolatot
plántálta az agyadba, hogy simán a szextől teherbe eshetsz. Ahogy én azt
már számtalan delnőnek a tudtára adtam kétszemélyes szemináriumokon a
világ minden táján, ez egész egyszerűen nem így van – a trükk az, hogy soha
többé nem szabad beszélnetek, egymás szeme elé kerülnötök, vagy bármilyen módon kommunikálnotok.
A dolog úgy áll, hogy a várandóssághoz vezető út gyakran verejtékkel,
kínokkal és lelki válságokkal van kikövezve. Sok-sok év és sok ezer dollár
után sem biztos, hogy felmutathatsz majd mást, mint egy kis térdfájást, meg
néhány rejtélyes véraláfutást attól a sok mocskos lepedőakrobatikától, amiben remélhetőleg addig részed lesz.
Úgyhogy mielőtt megindulnál a biztos depresszióba vezető úton, fontos
felkészülnöd mindazokra a dolgokra, amelyek a teherbe eséssel járnak!

Tesokodex_beliv_tabla_magyar.indd 1

2012.12.07. 11:10

kéSzen állSz
SzÜlővé válni?

a

mikor elkezded fontolgatni a gyerekvállalást, az első kérdés, amit fel kell
tenned magadnak, az, hogy „Józan vagyok én most?”. Mindannyian hoztunk
már meredek döntéseket részegen, legyen szó akár a furgonon-szörfölős jelenet újrajátszásáról Az ifjú farkasemberből, akár egy kopaszodó csaj megdöntéséről, vagy
egy rendőr lovának elcsaklizásáról, hogy legyen mivel menekülni a mondott csaj elől… de
egy ilyen (vész)terhes döntést nem szabad alkoholos befolyásoltság alatt meghozni.
A lényegi kérdés valójában az: „Készen állok a szülőségre?” Egy gyermek felnevelése
ugyanis számtalan újszerű felelősséget ró majd rád:







Minden egyes nap hajnali 3 előtt haza kell majd érned
Rusnya pulcsikra és bimbóig felhúzott „gatyókra” kell cserélned a ruhatárad
Nemcsak meg kell nézned minden héten A nagy házalakítást, de értelmes véleményt
is kell formálnod róla
Adót kell fizetned
Majdnem kizárólag csak egyetlen másik emberrel szexelhetsz

Sokan, érthető módon, húzódoznak az ilyen mérvű átható változásoktól, és nem érzik
magukat késznek arra, hogy beáldozzák a pörgős társasági életüket, a földrajzi mobilitásukat, a személyi jövedelmüket, az erős énérzésüket, a rendet és csendet, az edzéstervüket,
a rugalmas napirendjüket és a kielégítő alvásmennyiségüket azért a kiváltságért, hogy híg
székletet törölgethessenek egy csecsemő végtagjairól.
Hogy megtudd, készen állsz-e arra, hogy dobd a bulizást a szülőségért, töltsd ki az
alábbi Szülő vagy züllő? tesztet!
2
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SzÜlő vagy zÜllő? teSzt
Egy 1-től 5-ig terjedő skálán – ahol az 1 azt jelenti, hogy „néhány órát”, míg az 5 azt, hogy „minden
egyes ébren töltött percemet” – mennyi időt töltesz egy nap az alábbi tevékenységekkel?

tevékenySég

néHány óra

minden egyeS perc

Lézerharc

1

2

3

4

5

Pornó

1

2

3

4

5

Videójáték

1

2

3

4

5

A Tesóid oltogatása játék közben

1

2

3

4

5

Piálás

1

2

3

4

5

A befektetéseid felügyelése

1

2

3

4

5

A fantáziasport-csapataid felügyelése

1

2

3

4

5

összeeresztenénk” párharcok kigondolása

1

2

3

4

5

Cuccok kihajigálása az ablakon

1

2

3

4

5

Fergetegesség

1

2

3

4

5

Ötletes „ki nyerne, ha X-t és Y-t

Add össze a válaszaidat, majd a kapott Szülőségi Pontszámod alapján csekkold a visszajelzést az
alábbi táblázatban!
SzÜlőSégi pontSzám
10–25

Szürke Gyurka – egy csecsemő egyáltalán nem borítaná fel a szánalmasan cinkes életedet.
Mivel mást úgysem csinálsz, akár fel is csinálhatnál valakit.

26–40

Pénzfeldobás – Ideje dönteni: vagy egy kihívásokkal teli kielégítő életet választasz, vagy
pedig simán feladod és lebabázol.

41–50

Fergetegfölde – Az életed egy álom. Biztos, hogy el akarod dobni ezt egy olyan kölyökért,
akit még csak nem is ismersz?
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pénzÜgyileg iS
kéSzen állSz?

gy másik fontos tényező, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül, ha gyereket
akarsz vállalni, az anyagi helyzeted. Még a legolcsóbb babák is legalább 20
dollárt emésztenek fel havonta, ami – csak hogy tisztán láss – kábé két prémium kábelcsatorna árának felel meg… és nem tudom, mennyire követted az
eseményeket, de a Showtime egészen összeszedte magát!
Mint a nehéz döntéseknél általában, itt sem árt elővenni a cerkád, meg néhány lapot. No
és miután a pornóújságokkal végeztél, fontold meg, nem lenne-e érdemes összeírni egy bababüdzsét!
Alább található egy táblázat, amely bemutatja egy felelősségteljes szülő tipikus havi kiadásait!

e

BaBaBÜdzSé egy tipikuS HónapBan
(amerikai dollárban… még szép!)
árucikk

ár
BaBatáp

Zabpehely (72 doboz)

$160.00

Mountain Dew (10 rekesz)

$190.00

Egzotikus japán gombóc (24-es kiszerelés)

$5.52

egéSzSégÜgyi kiadáSok
Fejfájáscsillapító

$13.22

Ragtapasz

$7.99

4
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ruHatár
Eldobható rugdalózó

$350.00

A egyedi tervezésű öltönyöd/estélyid lecserélése, mert lebüfizték
Pelenkák

$12,500.00

$0.00
(A Burger Kinges szalvéták egy fillérbe se fájnak.)
játékok

Avítt teniszlabda

$0.00

Nejlonzacskó

$0.00

450 köbcentis 4x4-es sportquad

$6,999.00
SzórakoztatáS

Drót díszdoboz

$150.00

Nejlonzacskó

Mint fent.

Engedély párduckölyökre + eledel

$900.00
oktatáS

Bűvészleckék

$500.00

Közös játék a sztripklub VIP-termében

$1,200.00

Különtanár lézerharchoz

$ 0.00
(de ha kéri, vegyél neki cigit meg nyuszis magazint)
FelvigyázáS

Fizetés a teljes állású, bombázó bébiszitternek

$3,000.00

Ellátás a teljes állású, bombázó bébiszitternek

$400.00

Zöldkártya megszerzése (megakadályozása)
a teljes állású, bombázó bébiszitternek

$10,000.00
(kampánytámogatások)

Jogi költségek, amikor nevetséges zaklatási vádakkal beperel
a teljes állású, bombázó bébiszitter
Kenőpénz a teljes állású, bombázó bébiszitternek,
hogy tartsa a száját, miután pert vesztesz
HAVI KIADÁSOK ÖSSZESÍTVE

$65,625.00
$5,000.00
$107,000.73

5
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pár Szó a párzó-tárSról

Í

gy vagy úgy, de szükséged lesz az ellentétes nem egyik képviselőjére,
ha gyermeket akarsz nemzeni. Habár a legtöbb baba kamatyolás (vagy
„koitusz”) során fogan meg, sokszor megesik, hogy az, akit leginkább
megkoitusznál, nem az ideális társ. Ez három fontos tényező miatt lehet:

1. genetika
A gyermeked DNS-e 50%-át tőled, míg a maradék 50%-át a partneredtől fogja
örökölni. Vagyis nem számít, te mennyire fergeteges atomkirály arc vagy, a
gyereked legjobb esetben is csak félatomarc lehet, ha valami brutális csődtömeggel
cuccolsz. Ezért van az, hogy még Kevin Federline gyerekei is reménytelenek.
2. öSSzepaSSzoláS
Akár jogi, akár valamilyen más értelemben, de a gyereketek egész életére
összeláncolod magad a partnereddel. És ez bizony nagy gond lehet, ha ő más
nyelvet beszél, divatjamúlt elveket vall, vagy – ha történetesen kansasi – mindkettő.
3. dögöSSég
Ahogyan azt már a Tesó Kódexben, és egyéb, komoly értékkel bíró irodalmi
művekben részleteztem, a szexi emberek általában kattantabbak, szenyábbak és
ostobábbak, mint az átlagemberek. A sors fintora, hogy pont azok a tulajdonságok
teszik őket rossz szülőalapanyaggá, amelyektől oly vonzónak tűnnek. Ez nem
vonatkozik a nagy cicikre. Azzal mindenki csak nyer.
Tehát ha azon merengsz, érdemes-e gyereket vállalni, mindig vedd számításba, hogy
kivel is fogod majd bevállalni őt. Akár még portyázol, akár már kapcsolatban élsz, jó ötlet
magadnál tartani az alábbi listát, hogy ellenőrizhesd, a kiszemelted esetében minden négyzetbe pipa kerül-e, mielőtt más értelemben is szóba jönne a pipa (úúgy áám!).
6
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SzÜlőalkalmaSSági iSmérvek
Meg akarod dönteni.

p

Akkor is meg akarnád, ha józan lennél.

p

Sőt, még akkor is, ha felszedne 10-15 kilót.

p

Gazdagnak tűnik.

p

Magasabb 160 centinél (senki nem bírja a tökmagokat).

p

Nem említette a feltámadást az elmúlt 15 másodpercben.

p

Ránézésre látszik, hogy képes lenne összehozni egy profi sztársportolót, egy informatikai
vállalkozót vagy egy milliárdos lottónyertest.

p

Még mindig meg akarod fektetni.

p

Olyan alkatnak tűnik, aki szívesebben cserél pelust, mint te.

p

Nem a családod tagja, és nem hasonlít rád eléggé ahhoz, hogy esetleg később kiderüljön,
hogy ő valójában egy elveszett unokatesód.

p

Nincs rajta semmilyen NASCAR-os szuvenírcucc.

p

A teljes neve nem hangzik sorozatgyilkososan.

p
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a tudományoS álláSpont

S

ajnálatos módon még nem alakult ki tudományos közmegegyezés azzal
kapcsolatban, hogy honnan jönnek a babák. A legújabb elmélet szerint az
újszülöttek vaginákból bukkannak elő, nem pedig gólyák hozzák őket kendőbe bugyolálva, de ezt még senkinek sem sikerült bizonyítania. Egész egyszerűen nem jutott még el arra a szintre a technológia, amelyen képesek lennénk lekicsinyíteni magunkat,
hogy aztán közelről tárhassuk fel a női szaporodó szervek rejtelmeit**.
Mivel az emberi szaporodás kutatásában a tudósok még az alapokat fektetik le, csak
összetett hipotézisekre építhetünk. És mivel a tudományos szakzsargont könnyű elunni,
összefoglaltam a legnépszerűbb elmélet alapjait egy könnyen érthető képregényben.

** Tapogatózó kutatások azonban már folynak. Javaslom megtekintésre a Vérbeli hajsza című kitűnő dokumentumfilmet, Dennis
Quaiddel, Martin Shorttal és egy emberarcú Meg Ryannel a főszerepben.

8
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AMINT A BÉKÉS KANYONRA VETI SZEMÉT, HŐSÜNK
AZ ÍVÓ-VÉSZHÍVÓ JELLEGZETES ÁRNYÁT PILLANTJA MEG.
[ROSSZ AZ, AMIT E HÍMIVAR SEJT!]

HŐSÜNK FELÖLTI MÍVES
ÚSZÓGÚNYÁJÁT, ÉS TITÁNI
FARKÁNAK EREJÉT
LATBA VETVE
AKCIÓBA LENDÜL.

EKÖZBEN A KIRÁLYSÁGBAN UNDOK ONDÓK
PETESEJT KIRÁLYLÁNY ÉLETÉRE TÖRNEK…

10
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HŐSÜNK VILLÁMSEBESEN SÜVÍT VÉGIG
A PETEVEZETÉK SZŰKÖS KANYARULATAIN…

…ÉS MEGMENTI PETESEJT KIRÁLYLÁNYT,
MIELŐTT A TAMPON-ORMON LESKELLŐ
VÉGZETÉBE ZUHANNA.

HŐSÜNK BEZSEBELI JUTALMÁT, ÉS SZÁRBA
SZÖKKEN AZ ÉLET CSODÁJA.

11
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időzÍtéS

a

tudomány álláspontja szerint a babák durván 38 héttel megfoganásuk után
születnek. (Tényleg nagyon durván születnek.) Ez azt jelenti, hogy van hangyányi befolyásod arra, mikor is születik csemetéd. Így aztán felelősségteljes
módon a biztonságos szex mellett kell döntened, ha nem akarod, hogy a szülés várható
időpontja egy olyan felülmúlhatatlan és felülírhatatlan programmal ütközzön, mint például
az éves szokásos vegasi bandázás a tesóiddal.
A gyerektervezés remek szervezéssel kezdődik. Példának okáért, nem célszerű március
végén kettyinteni, mert a világon senki nem akarja az értékes karácsonyi szünidejét azzal
tölteni, hogy csúnya virágokat visz egy kórházba, és úgy tesz, mintha a babád nem is hasonlítana Don Rickles egy miniatűr változatára.
Azért is tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy a gyereked ne az amerikaifoci-idény
legkellősebb közepére legyen kiírva. Hiszen roppant kellemetlen lenne, ha a kölyköd
a gépeden kutakodva ráébredne, hogy az ő születésének szentséges csodanapján neked
volt időd online oltogatni a fantáziasport-ellenfeledet, amiért az a pályára küldte Adrian
Petersent, annak ellenére, hogy neki az előző héten elszakadt a térdszalagja… De most
komolyan, Ted, csak úgy kábé ötpercnyi guglizásodba került volna ezt megtudni a meccs
kezdete előtt!
Az alábbi táblázat segít abban, hogy mikor ne cuccolj, ha nem szeretnéd, hogy rossz
időpontra legyél kiírva!

12
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Farkalendárium
ekkor ne told

kitoláSi dátum ez miért kitoláS?

Január 31.

Halloween

Kínos (vagy kanos) lehet a szitu, ha összetévesztesz egy igazi nővérkét egy kurvás
nővérkének öltözött ribivel.

Február negyedik

Hálaadás

Ha már muszáj ezen a napon kipakolnod valamit

csütörtöke

egy pár szétvetett láb közül, legyen az a töltelék
a pulykádból!

Március 21.

Pornó Oscar-

Egy újszülött figyelmét könnyen elvonják

díj kiosztás

a meztelen testek.

Április 1.

Szilveszter

Biztos könnyű lesz taxit fognod a kórházig.

Május első hete

Szuperkupa

Ha a csapatod is játszik, sosem fogsz megbocsátani a kölyködnek – ha nyernek, ha nem.

Május 24.

Oscar-gála

Gázos úgy lehurrogni a bevonuló celebek ruhaförmedvényeit, hogy rajtad éppen kórházi papucs és a férjed kopott lazulós pólója van, a
frizurádat pedig a magzatvíz tartja egybe.

Június 15.–július 1.

NCAA kosárbajnokság Ne már, Tesó!

Június 17.

Szent Patrik-nap

E szent napon csupán olyan testnedveket ildomos feltakarítanod, amelyek tebelőled jöttek ki.

Július 3.

Október 4.

Trónok harca

Megnézhetnéd később is, de akkor miről

évadnyitó

beszélnél a kollégáiddal a melóhelyen?

Július 4.

Tényleg elszúrnál egy hosszú hétvégét ezzel?

13
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leFektetéSi tanácSok

k

i tudja, miért, de teherbe esni még egy biztos partner oldalán sem gyerekjáték. Semmi garancia nincs arra, hogy bármi is megfogan, hiába időzítetek tökéletesen, hiába van olyan spermátok, ami még a gránitot is átüti, meg olyan
termékeny petesejtetek, amitől bármelyik fundamentalista mormon asszony elszégyellné
magát, már ha nem kéne engedélyt kérnie ahhoz, hogy ilyet tehessen.
A dolog iróniája az, hogy éppen ez a zsákbamacska-beütés volt egész idáig a legjobb
barátod. Hányszor ereszkedtél már térdre, hogy megköszönd egy felsőbb hatalomnak,
hogy nem sújtott le rád, csak azért, mert más meg előtted ereszkedett térdre? Most, hogy
ténylegesen fel akarsz koppintani valakit, és nem azt fontolgatod, hogy egy késő menzesz
hírére dobbantasz az országból, úgy tűnik, a teherbeesés a világ legkeményebb dolga…
vagyis, második legkeményebb (bezony!).
A lényeg az, hogy pánikba se ess, ha teherbe nem megy. Az, hogy pár órányi, vagy napnyi kupakolás után még nincs úton a baba, még nem jelenti, hogy a méhed egy lepusztult
autósmozi, ahová senki sem jár, sem azt, hogy a spermád olyan, mint Eric Moussambani
olimpikon – az az egyenlítői-guineai úszó, aki talán a 2000-es sydney-i olimpia óta küszködik, hogy célba érjen a százméteres gyorsban. Bármilyen frusztrálóan hangzik, egyszerűen csak bele kell adnod apait-anyait, hogy apa vagy anya légy.
Ahogy telnek-múlnak a hónapok, egyre inkább úgy fogod érezni, hogy a szex munka,
és eltöprengsz, nem kellene-e feladnod, vagy mondjuk Hollandiába költöznöd, ahol legalább tényleg meg is élhetsz belőle. Ha kezdtek ráunni a dologra, turbózzátok fel az iparűzést az én szerepjáték-generátorommal – ez az egyetlen létező szerepjáték-generátor, amit
a felettébb szigorú Thai Felnőttfilm Akadémia is elismer.

15
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erotikuS Szerepjáték-generátor
Dobjátok ki egy dobókockával a különböző kategóriákhoz tartozó számokat, majd szerezzétek be a
megfelelő kellékeket és jelmezeket, aztán engedjétek szabadjára a fantáziátokat! Például, ha egy mázlista leányzó és én a 4, 2, 1, 6, 3, 4 kombót dobnánk, kerítenénk egy bumerángot és egy gördeszkát,
az egyikünk tűzoltónak öltözne, a másikunk pedig szumóbirkózónak, és elkezdenénk egymást szexuálisan felvilágosítani, de úgy, hogy közben csábosan beleszőnénk az „Igen, ezek bizony termeszek lesznek” mondatot is. Megjegyzés: az eredmények optimalizálása végett vegyétek is fel az egészet!
1 kellék

2 kellék

1 jelmez

2 jelmez

Szituáció

Buja mondat

vécépumpa

medicinlabda

tűzoltó

szamuráj-

egy szavazat-

„Menteset vagy

számláló egy

bubisat?”

harcos

lakásában rekedt
szavazóhoz érkezik
pogo bot

gördeszka

19. századi

verseny-

egy alkalmazott

„Ha szerinted ez

mélytengeri

biciklista

fizetésemelést

olyan menő,

kér

miért nem

búvár

szívod el az
egész dobozt?”
medence-

polgárháborús

hadirepülő

egy

szexuális

„Tudja maga,

tisztító gép

muskéta

-pilóta

sportcsapat

felvilágosítás

mennyivel

kabalája

gyerekeknek

hajtott?”

robot

autós rendelés

„Igen, ezek

egy gyors-

bizony termeszek

étteremben

lesznek.”

a hírolvasó

„Szárnyát vagy

évődik a

combját?”

bumeráng

kitömött

télapó

grizzlimedve
pingpong-

szerszámos-

ütő

láda

kalóz

cserkészlány

helyszíni
riporterrel
mentőöv

fagott

rodeóbohóc

szumó-

szomszédok

„Beadta

birkózó

a telekhatáron

középpályára,

vitatkoznak

rávezette, lőtt
és gól!”

16
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Szólj a kiSpapának!

é

leted legizgalmasabb meglepetése lesz az, amikor kiderül, hogy állapotos
vagy – olyan horderejű pillanat, mint amikor találsz egy sziámi mogyorós
dupla-M&M’s-t, vagy amikor észreveszed, hogy a kábelcsomagod tartalmazza a román főzőcsatornát is. Mindegy, honnan nézed, az a kis „pozitív” csík azt jelenti,
hogy az életed hamarosan babapopsistul felfordul, kezdve azzal, hogy mostantól szerencsére nem kell már rámásznod arra a lottyadt hústömbre, amit a férjednek csúfolsz.
Nagy lesz a kísértés, hogy azon nyomban felküldd Twiterre a hírt, hogy mindenki
láthassa – a szüleid, a barátaid, az a lány a szomszédos irodából, aki olyan nyugtalanító
buzgalommal követte a sorsodat, ami csak a pörsenéses macskatartók sajátja –, de ha a
józan eszedre hallgatsz, kivársz. Ráadásul ideje szólni az apajelöltnek is, és ezt jó lesz úgy
csinálni, ahogyan a csíkjaidra pisiltél: fineszesen.
A legjobb talán személyesen elmondani neki, mert egy „Apcsi leszel XD” szövegű SMS
szó szerint padlóra küldheti, mondjuk a motorja nyergéből. Válassz egy olyan pillanatot,
amikor épp nem köti le más a figyelmét! Például ha a csapata tétmeccset játszik, várd meg,
amíg nyernek. Ha veszítenek, jobb, ha megvárod, amíg szanaszét veri a kisasztalt egy baltával.
Férfitársaim: próbáljatok meg minél nyugodtabbak maradni, amikor meghalljátok a
hírt. A nők nagyon érzékenyek a testbeszédre, így igyekezettek nem beparáztatni őket
azzal, hogy holtsápadttá dermedtek és összehányjátok magatokat.
Abban, hogy a valós érzelmeidtől függetlenül képes legyél támogatónak tűnni, segít az
alábbi Érzéscsillapító Táblázat.

18
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érzéScSillapÍtó átFordÍtáSok
Így mondanád

Így mondd!

„Hmm, úgy tűnik, mégsem veszek

„Ez remek! Remek hír! Egyszerűen… remek!”

magamnak motorcsónakot!”
„Emlékszel Ericára? Az excsajomra,

„Ezt el sem tudom hinni! Ez pompás!

aki nálad aztán ezerszer szabadosabb

Meg kellene ünnepelnünk! Hová menjünk?”

volt az ágyban? Ő hogyhogy egyszer sem
esett teherbe? He?!”
„Szívás!”

„Szívem!”

„Gondolom, most majd gyerekszoba lesz

„Ez csodás, bogaram! De, a teringettét, elég itt

a vendégszobából, nem pedig raktár az értékes

a hely? Talán nagyobb helyre kellene

Star Wars-gyűjteményemnek, amit csak egy

költöznünk!”

egész élet munkája volt összeszedni!”
„$*@&!!!!!!!!!!!!!!”

„Azta! Kimehetek egy pillanatra feldolgozni ezt
a sorsfordító hírt? Ha nem bánod, magammal
viszem ezt a kisasztalt, meg ezt a baltát is.”

19
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Honnan tudHatod,
Hogy terHeS vagy?

e

gyszerű: elhízol, babám! Csak szívatlak – bár az igaz, hogy valamikor majd
elkezdesz combosodni! A jó hír az, hogy a terhesség megállapításának módjai töretlen fejlődést mutatnak az újkőkor óta, mert akkor a legfőbb jel még
az volt, hogy egy sipító kisember pottyant ki belőled, elbaltázva ezzel egy amúgy totál
kellemes csajos barlangrajz-szakkört. Habár néha még manapság is előfordulnak váratlan
várandósságok a világ azon szegleteiben, ahol azok az észlények teremnek, akik a Nem
tudtam, hogy terhes vagyok műsorban szerepelnek, már rendelkezésünkre állnak megbízható terhességi tesztek.
Az ókori Egyiptomban a nők egy árpával és búzaszemekkel teli edénybe vizeltek – ha
azok kicsíráztak, úton volt a baba. Ha meg nem, akkor legalább volt egy pofa sörük, amivel
lazíthattak egy piramisépítéssel töltött melós nap után. Szerencsénkre a modern technika
vívmányainak köszönhetően ma már sokkal pontosabb műszerekre pisilhetnek a nők.
A mai terhességi tesztek az otthon használatos eszközöktől egészen a rosette-tesztig
terjednek – ez utóbbi egy klinikai mérőeszköz, ami a „korai terhességi faktort”, vagyis a
KTF-t***, képes kimutatni. További jó hír, hogy a jelentősen költségkímélőbb otthoni
próbák 75%-ban pontosak, sőt, ha olyanok használják, akik levágják, hogy csak a nőnek
kell rápisilnie, 96%-ban.

*** A KTF nem összekeverendő a KFT-vel, ami egy nyolcvanas évekbeli magyar zenekar, olyan örökzöld slágerekkel, mint például a „Balatoni nyár”, amelynek a bevetése egy randin közelebb juttathat a gyerekcsináláshoz.
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nem tervezett terHeSSég

S

zeretnék pár sort szentelni egy roppant kényes témának: a nem tervezett terhességnek. Bárkivel megtörténhet, nem csak szappanopera hősökkel meg a
Biblia szereplőivel. Még fickókkal is megeshet, hogy megesnek, ahogyan azt
tizennyolc éve bebizonyította Emma Thompson, amikor felkoppintotta Arnold Schwarzeneggert. Bezony.
Attól tartok, egy ilyen „jobbeset” könnyen romba dönthet egy amúgy kikezdhetetlen
párkapcsolatot. Nem kell más, mint hogy a férfi félvállról odavesse párjának, hogy esetleg
az megcsalta őt azzal az izomagyú Erickel, és máris áll a bál.
Az ilyen csúnya esetek elkerülése végett most külön-külön szeretnék szólni nőkhöz és
férfiakhoz, hogy képesek legyetek majd békében átvészelni ezt a helyzetet, és a végén egy
szilárdabb, szeretőbb párként, ne adj’ isten egy családként keveredjetek ki belőle.

nőknek
Jól van, tehát terhes vagy. Ideje megállni egy percre, és számba venni az erkölcsi álláspontodat, az anyagi helyzetedet és az általános egészségi állapotodat.




Készen állsz arra, hogy szerető és felelősségteljes szülő legyél?
Ettől a férfitól akarsz gyereket?
Ettől az Erictől megkaptál mindent, amire vágytál?

Ha úgy érzed, készen állsz, akkor finoman rukkolj elő a témával az apa előtt. Jó ötlet
azzal kezdeni, hogy biztosítod őt afelől, hogy szereted, majd pedig türelmesen magyarázd
el a helyzetet. Hagyd, hogy megeméssze a hírt, és tartózkodj attól, hogy kielemezd minden
egyes öntudatlan arcrezdülését vagy a testbeszédét! Jelezd, hogy megérted, ha idő kell neki, a
döntéshez, készen áll-e egy kisgyerek fogadására, és hogy nem kell addig nyilatkoznia, amíg
át nem gondolta az ügyet!

FérFiaknak
Csípőből tagadd le, hogy a tiéd lenne! Az igazság úgyis csak egy apasági teszten keresztül
derülhetne ki, te meg az alatt simán megpattanhatsz, vagy ha mégsem, legalább jelentkezhetsz
vendégnek a Mónika show-ba!
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Bonyodalmak

H

a még hónapokig, vagy akár évekig tartó próbálkozás után sincs úton a
baba, elképzelhető, hogy komolyabb a gond, mint egy kis érzelmi kimerülés
vagy szexuális szürkeség vagy egy pár összepréselt here… Felmerülhet a
meddőség lehetősége. Ha tényleg ez a probléma, több megoldás közül is választhattok:

1. Béranyák
Néhány nő örömmel bérbe adja a méhét. Olyan nőt válassz, aki egészséges,
emocionálisan stabil, de nem annyira dögös, hogy apuci fejében megforduljon,
hogy nem csak bérelni, de bélelni is jó lenne a hüvelyét.
2. örökBeFogadáS
Szülés után sok anyának rá kell döbbennie, hogy egyszerűen nincs olyan anyagi
helyzetben, hogy gondoskodni tudjon gyermekéről, így örökbe adja őt. Az
Egyesült Államokban költséges és hosszadalmas folyamat lehet ügynökségen
keresztül intézni az örökbefogadást, de jócskán felgyorsíthatod az ügymenetet,
ha valamelyik fejlődő ország gyermekére csapsz le. Bár valószínűleg el kell majd
utaznod érte, mert a legtöbb ilyen országnak nem túl megbízható a postája.
3. SpanSperma
Ha az ondód a gondod, beszerezheted egy másik fazon gyerekvállalási nedvét:
keress spermadonort, vagyis „spanspermát”. Mivel így valójában olyasvalakit
keresel, aki genetikailag megdönti a nejed, célszerű lecsekkolni a kórtörténetét,
a személyiségét, és az általában vett királysági szintjét. Ha van olyan cimbid, aki
beválhat, akkor vagy végigmentek a spermagyűjtés és -felhelyezés költséges orvosi
hercehurcáin, vagy pedig, ha nagylelkű kedvedben vagy, bekötöd az asszony
szemét, és beküldöd magad helyett a Tesódat babacsináláskor. Ez már rajtad áll.
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Ha a világ legtutibb spanspermáját keresitek, én leszállíthatom a saját, genetikailag felsőbbrendű hímivarázssejtjeimet a családi (pete)fészketekbe. Csak töltse ki a leendő anya az
alábbi formanyomtatványt, és küldje el nekem elbírálásra!

igénylőlap Barney StinSon
cSodaondójáHoz
1.

Egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1 a „betontömb” a 10 pedig az „emberi nádpálca”,
te mennyire vagy hajlékony?
1

2

3

4

5

6

2.

Mondták-e már rólad azt, hogy „kéjesen nyögő” alkat vagy?

3.

A férjed/barátod vállalná, hogy filmre veszi a

7

8

9

10

r Igen

r Nem

r Igen

r Nem

ha egymás után több jelöltről döntenék?

r Igen

r Nem

5.

És ha egymás mellett több jelöltet döntenék?

r Igen

r Nem

6.

Ki tudod fizetni az 5000 dolláros gázsimat kápéban?

r Igen

r Nem

7.

Várjunk, ugye nem hiszed, hogy később majd a gyerek életének része leszek?

8.

Ha vadszafarin lennék, te milyen állat lennél, és mit csinálnál velem?

9.

Mennyire valószínű, hogy aláírnád a következő nyilatkozatot: „Barney Stinson a legtökösebb és

spermafelhelyezési folyamatot?

4.

Ha logisztikai okokból az lenne a kívánatos, nem bánnád,

r Nem

legkielégítőbb szerető, akivel valaha dolgom volt. Abszolúte rá kéne repülnöd.”
r Valamennyire valószínű

r Valószínű

r Nagyon valószínű

r Hótziher

10. Kérlek, csatolj egy teljes alakos fényképet magadról, amin éppen egy menő verdát mosol le!
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Ha épp nem bestsellereket ír
vagy a blogoszférát boldogítja
a www.barneysblog.com-mal,
Barney darázsderekú delnőkkel
dorbézol, whisky-kuriózumokat gyűjt
és kóstol, kulisszafotósnak
adja ki magát divatbemutatókon,
underground gladiátorjátszmákat
szervez, kertészkedik, kancákat szerez
a 83 telivér csődörének,
egy Wall Street-i bankban gályázik,
és jótékonysági esteken bukkan fel
egy szemvillanásnyira…
hogy arra azért legyen idő,
hogy lefotózzák, de arra ne,
hogy csekket írassanak vele,
vagy megtudja,
mire is gyűjtenek.

Csak nem gyereked lesz?
Ideje feltenned magadnak pár fontos kérdést:
Jó szülő leszek? • Bírom én ezt anyagilag?
• Fogok még valaha szexelni?
Nos, a válasz ezekre a kérdésekre egy-egy betonkemény „nem”!
De csak azért, mert a te létezésed immár nem több
mint egy kis odaszáradt takony az élet vásznán, nem kell mindjárt
a gyerekednek is olyan bénának lennie, mint amilyen te vagy.
Ezért írtam ezt a könyvet – hogy tutimuttit vagy fatergeteges aput neveljek belőled!

9

KÓDEX SZÜLŐKNEK

Barney Stinson fergeteges.

Színpompás ábráival, interaktív feladataival,
és arra vonatkozó javaslataival, hogy hogyan tedd a babakocsid baba kocsivá,
a Tesó Kódex Szülőknek minden olyan eszközt megad neked,
ami ahhoz kellhet, hogy a gyerekedből
majdnem olyan király arcot nevelj, mint én.
Majdnem.

9

Tizennégy éves kortól ajánljuk!
2 999 Ft

Ezt a könyvet ajándékba adtam
a bátyáméknak, akiknek nemrég
született meg a kisbabájuk.
Ez egy nagyon vicces könyv,
és eddig határtalanul élvezték,
amit olvastak. Javaslom ajándékként
minden újdonsült szülőnek
– Terry www.amazon.com

KÓDEX

SZÜLŐKNEK

ezeket kÍnálja a tesÓ kÓdeX szÜlőknek:
Segít olyan nevet választani a csemetédnek,
ami miatt nem fogják a szekrénybe zárni a gimiben
• Segít beújítani egy irtó dögös bébiszittert
• Olyan örökzöld mondókákat tanít a gyerekednek,
mint A vén McDugnald vagy A két csöcs a buszban

Ha király vagy,
Barney Stinson és Matt Kuhn

BARNEY-RÓL, BARNEY-TÓL

méltatások:

JöHet a trónörökös!

Nagyon élvezetes olvasmány.
Melegen ajánlom
a Tesókódexszel,
a Tutikalauzzal
és a Cseltárral együtt
– Brad www.amazon.com
Ha egy igazán pimasz könyvet
keresel a szülői lét veszélyeiről,
vagy Így jártam anyátokkal rajongó
vagy, akkor ez a könyv neked szól.
Azt írja, hogy a South Park
remek kis gyerekműsor. Ha!
– KrisTen Kemp www.parenTs.com
Újra és újra elolvastam a könyvet
– nagyon szórakoztató.
– Juliana wong

tt Kuhn
a
M
s
é
inson

Gyorsan olvasható és olyan vicces,
hogy hangosan nevetsz rajta!
– sTacey a. la riviere
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