
על כל ילדה שנמאס לה להעמיד 
למרות  חלשה  שהיא  פנים 
שהיא חזקה, יש ילד שנמאס לו 
להיראות חזק בזמן שהוא מרגיש 
שדורשים  ילד  כל  על  חלש. 
ממנו להוכיח שהוא יודע הכל, 
שאנשים  לה  שנמאס  ילדה  יש 
לא סומכים על תבונתה. על כל 
שטוענים  לה  שנמאס  ילדה 
יש  מדי,  רגישה  שהיא  נגדה 
עדינות  להפגין  שחושש  ילד 
שהדרך  ילד  כל  על  ולבכות. 

ה  ד י ח י היא ה גבריותו  את  להוכיח  שלו 
לא  שהיא  לה  שאומרים  ילדה  יש  תחרותיות, 
ילדה  כל  על  תחרותית.  שהיא  בגלל  נשית 
לילדים  האפייה  מתנור  להיפטר  שמחליטה 
שקיבלה, יש ילד שמייחל למצוא כזה. על כל 
ילד שנאבק לא לאפשר לשיווק להכתיב לו את 
ילדה שמתייצבת מול מתקפות  רצונותיו, יש 
כל  על  העצמית.  הערכתה  על  הפרסום  ענף 
ילד  יש  שחרורה,  לעבר  צעד  שעושה  ילדה 
קלה. יותר  קצת  שחרורו  אל  שהדרך  שמגלה 
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על כל ילדה שנמאס לה להעמיד פנים 
חזקה,  שהיא  למרות  חלשה  שהיא 
חזק  להיראות  לו  שנמאס  ילד  יש 
בזמן שהוא מרגיש חלש. על כל ילד 
יודע  להוכיח שהוא  שדורשים ממנו 
הכל, יש ילדה שנמאס לה שאנשים 
לא סומכים על תבונתה. על כל ילדה 
שהיא  נגדה  שטוענים  לה  שנמאס 
רגישה מדי, יש ילד שחושש להפגין 
ילד שהדרך  כל  על  ולבכות.  עדינות 
היחידה שלו להוכיח את גבריותו היא 
לה  שאומרים  ילדה  יש  תחרותיות, 
שהיא לא נשית בגלל שהיא תחרותית. 
להיפטר  שמחליטה  ילדה  כל  על 
מתנור האפייה לילדים שקיבלה, יש 
ילד שמייחל למצוא כזה. על כל ילד 
להכתיב  לשיווק  לאפשר  לא  שנאבק 
לו את רצונותיו, יש ילדה שמתייצבת 
מול מתקפות ענף הפרסום על הערכתה 
ילדה שעושה צעד  העצמית. על כל 
שמגלה  ילד  יש  שחרורה,  לעבר 
שהדרך אל שחרורו קצת יותר קלה.
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