
Ajutor! Casa mea e cu susul in jos!
Perdele impregnate cu miros de tutun din seara de Revelion, fete de masa cu pete de sosuri si vin " la
purtator " si covoare " stampilate " cu urme de bocanci murdari. Nu de alta, dar " sa se vada " cat de
primitoare au fost gazdele la sfarsit de an. Care sunt armele secrete in aceasta situatie? Detergentii si peria
de curatat.
  Musafirii au plecat, Casa vraiste au lasat. incepe razboiul impotriva murdariei. in loc sa ne punem
mainile in cap, cel mai indicat gest ar fi acela sa punem mainile pe carpa de praf si pe aspirator pentru ca,
in numai cateva zile, apartamentul sa redevina luna. Pentru gospodine, finele de an si petrecerile din
perioada sarbatorilor de iarna pot atrage dupa sine o sumedenie de griji. La prima vedere, " deranjul de
dupa " din casele celor mai multi dintre noi se transforma din calvar in provocare. La a doua vedere,
curatenia la casa omului educat - cea care se cere dupa ce sampania a fost desfacuta iar salata boeuf a fost
devorata pana la ultima portie – poate parea pentru unii…o delectare totala. Şi, de ce nu, un exercitiu fizic
binevenit de dezmortire dupa meniurile imbelsugate din ultimele zile. 
  Dupa cel din urma chef de Sfantul Ion, crestinii obisnuiesc sa se descotoroseasca de brazii naturali care,
inevitabil, isi vor gasi locul langa tomberon. Cei artificiali sunt demontati cu grija si pusi la pastrare in
saci de plastic pana la sfarsitul anului viitor. Ornamentele sunt asezate si ele pe categorii in cutii de plastic
sau suporturi speciale pentru a se evita orice contact cu corpuri dure din debara sau alt spatiu de
depozitare. Toate " dichisurile " si stelutele de zapada dispar de la ferestre iar traditionala fata de masa de
culoare rosie sau cea inscriptionata cu reni este inlocuita cu clasicele " acoperaminte " de zi cu zi. "
Saptamana asta nu fac altceva decat curatenie. E mult mai anevoioasa decat curatenia generala de
dinaintea sarbatorilor. Ce consider ca nu-mi mai e de folos, arunc. Inclusiv hartiile, chitantele si facturile
vechi. S-au adunat acum, dupa Revelion, munti de jucarii sparte, coji de seminte, sticle goale si fructe
alterate. Vreau sa scap de ele cat mai repede. O sa incep din exterior catre interior, apoi iau fiecare camera
in parte si umblu in fiecare coltisor. Prefer sa termin totul intr-o singura zi " marturiseste o casnica din
Sibiu. 
  in astfel de momente dificile, sprijinul familiei sau al prietenilor apropiati este mai mult decat binevenit.
O mana de ajutor in plus nu strica niciodata. Multa rabdare, grija pentru detalii si nu in ultimul rand
produse de curatat de buna calitate. Sunt ingredientele necesare pentru ca misiunea de " cosmetizare " a
casei in timp record sa nu fie una…imposibila.
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