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Şi am realizat că femeia e mai dură decât moartea,
pentru că ea însăşi e ca o plasă, inima ei e o capcană,
iar mâinile ei sunt ca nişte lanţuri.

ECLESIAST 7:26

CAPITOLUL ZERO

ÎN LOC DE PREFAŢĂ

„Femeia este o fiinţă umană care pălăvră-
geşte, se îmbracă şi se dezbracă.”

VOLTAIRE

F emeile… sunt diferite. Sunt printre noi,
ne vorbesc, îşi doresc ceva, cer ceva,
oferă ceva, ne ceartă pentru şosetele
aruncate peste tot şi ne calcă cămăşile,

vorbesc încontinuu şi ne invadează băile cu sute de
sticluţe viu colorate. Au pătruns adânc în viaţa noastră
şi chiar dacă ni se pare că ne-am obişnuit cu ele,
întotdeauna reuşesc să ne surprindă. În fiece zi şi la
orice oră.

Chiar şi cea pe care o ştii de o viaţă şi îi cunoşti
toate obiceiurile e capabilă de unele chestii care te
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lasă mască. Şi nu o face intenţionat, ci doar ca să-ţi
trezească interesul, pentru că face parte din firea ei.
Probabil această capacitate de a se comporta ciudat
în cele mai simple situaţii le este întipărită în codul
ADN.

Altfel spus, avem alături de noi nişte fiinţe total
imprevizibile şi mistice, dar indispensabile. Iar pentru
a face această convieţuire cât mai puţin traumatizantă,
e bine de ştiut ce reprezintă ele cu adevărat. Vă asigur
că aparenţele nu au practic nimic comun cu realitatea
sau, cel puţin, există mari diferenţe.

Parţial purtăm şi noi vina pentru această mare
mistificare. Fiind siguri că psihologia şi modalitatea
de gândire a femeilor sunt diferite de ale noastre,
totuşi ne încăpăţânăm să sperăm că nu este aşa, iar
speranţa ne este răsplătită cu nervi întinşi la maxim,
dureri de cap şi alte chestii mai puţin plăcute.

Nu e deloc uşor să înţelegi o femeie, ba chiar
uneori imposibil. Dar să o cunoşti, apoi să încerci să
ţii cont de unele principii de bază în comunicarea cu
ea, să îi descoperi părţile tari şi slabe, să ştii ce îşi
doreşte, cum gândeşte e aproape real. Pentru că
femeile sunt aceiaşi bărbaţi, dar… invers.

De unde provine această diferenţă?

Înainte se considera că totul depinde de
educaţie. Dacă vei educa o fată cu principiile de
educaţie caracteristice celor aplicate în cazul unui
băiat, va ajunge ca un băiat. Ei, un băiat, se poate,
însă niciodată nu va fi un bărbat în adevăratul sens al
cuvântului. Oricum va gândi şi simţi ca o femeie.

Savanţii contemporani au cercetat în pro-
funzime acest subiect. Tipurile noastre de creieri
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diferă atât după formă, cât şi după conţinut. De
asemenea, există o întreagă poveste în ceea ce
priveşte sistemul hormonal şi nervos, precum şi restul
organelor interioare. Ne asemănăm doar prin faptul
că mergem în două picioare şi putem avea copii
comuni.

Natura a avut grijă să ne creeze atât de diferiţi,
iar cu ea nu e de glumit. Noi, femeile şi bărbaţii, am
avut de la bun început funcţii diferite, încă de pe
timpurile, când nici nu ne dădeam seama de faptul
că bananele pot fi date jos din palmier cu ajutorul
unei bâte. Odată cu trecerea timpul, aceste diferenţe
au devenit tot mai vizibile, mai ales pentru că făceam
lucruri diferite într-un trib. Masculii, fiind mai mari şi
mai puternici, dar în acelaşi timp incapabili să nască,
aveau obligaţia să ocrotească femelele, să aibă grijă
de ele, ca ele la rândul lor să poată avea grijă de
copii. Secole în şir fiecare dintre noi şi-a îndeplinit
funcţiile sale. Bărbatul a reprezentat dintotdeauna
pentru femeie doar un mijloc, un rău necesar, care îi
oferea posibilitatea să-şi execute funcţia biologică, şi
anume de a rămâne însărcinată şi a naşte. Imediat
ce copilul creştea şi îşi putea purta singur de grijă,
bărbatul devenea inutil. Acţiunile lui scădeau brusc
în preţ. Era perceput mai degrabă ca un personaj,
umbla aiurea, avea tot timpul ceva de comentat, cerea
mâncare, sex şi îşi împrăştia „pieile” peste tot. Oare
de ce ne miră egoismul nemărginit al femeilor?

Sigur, în timp, şi bărbaţii, şi femeile s-au civilizat.
Acum femeile moderne nu văd în bărbaţi doar nişte
suplimente gratuite ale puilor lor, după naşterea
acestora. Însă, în adâncul sufletului lor, sunt convinse
că bărbaţii reprezintă doar nişte instrumente. Noi,
bărbaţii, suntem ca nişte punţi de trecere pentru ele
şi suntem obligaţi să le răsfăţăm în toate felurile
posibile, să le creăm condiţii de maximum confort şi
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o existenţă lipsită de griji şi probleme. Atunci când
bărbatul îi creează toate aceste condiţii, ea se poate
dedica în sfârşit celui mai important obiectiv din viaţa
ei – copilul. Bărbatul, însă, va trebui să se mulţu-
mească doar cu postura de accesoriu.

Şi credeţi-mă că aici există totuşi o logică, pentru
că, dacă femeile erau mai preocupate de bărbaţi decât
de copii, nu ar mai fi rămas oameni pe Pământ. Aşa
că nu merită să ne indispunem din această cauză.
Trebuie doar să încercăm să înţelegem de ce sunt atât
de egoiste, pretenţioase şi mofturoase. O bine-
cunoscută teorie sună în felul următor: ca să
impresionezi o femeie trebuie să o flatezi, să o respecţi,
să o mângâi, să o ocroteşti, să dai bani pe toate
mofturile ei, să o duci la restaurante, să-i cumperi ce-
şi doreşte, să o asculţi, să rămâi cu ea şi să o susţii,
adică să fii gata să mergi şi la capătul pământului pentru
ea. Ca să impresionezi un bărbat nu trebuie decât să-i
găteşti ceva de mâncaresă şi să te dezbraci.

Nu ai observat niciodată că, atunci când mergi
cu o femeie la magazin ca să îţi cumperi haine sau
orice altceva, ajungi inevitabil să-i cumperi şi ei ceva?
Nu contează ce, poate să fie un mărunţiş sau o
prăjitură. Dacă nu vei face acest lucru, te vei trezi
cu un mic scandal sau în cel mai bun caz cu o moacă
bosumflată. Nu neapărat atunci, în acel moment, dar
cu siguranţă pe parcursul acelei zile. Pentru că nu se
va împăca cu gândul că nu i-ai acordat suficientă
atenţie, pur şi simplu ai privat-o de ea. Atunci însă
când tu mergi cu ea ca să-şi cumpere ceva, abia
aştepţi să se termine această tortură. Nici nu îţi stă
gândul la „premii de consolare”. Poate că e doar un
detaliu mărunt, dar reprezentativ. Femeia se gândeşte
la propria persoană mult mai mult decât un bărbat. Şi
cere acelaşi lucru bărbatului. Toate celelalte ocupaţii
ale lui i se par inutile. Contează doar dacă ceea ce



ULTIMUL CAPITOL

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

„Deoarece bărbaţii erau cei care se
pricepeau să scrie mai bine, femeile au fost
acelea cărora li s-au atribuit toate nenoro-
cirile din lume.”

SAMUEL JOHNSON

M da, nu am reuşi să scriu o carte
foarte veselă. Am spus cam puţine
lucruri bune despre femei. Chiar
 mă simt un pic incomod. Dar, după

cum a zis scriitorul francez Nicolas Chamfor: „Trebuie
să alegi între a iubi femeia şi a o cunoaşte. Nu există
o soluţie de mijloc”.

Această carte este despre ce ascund femeile
de noi, bărbaţii, sau poate chiar şi de ele. Sigur că
nimeni nu ar ascunde lucrurile frumoase, doar pe cele
urâte. Aşa că această carte după definiţie nu putea
fi una în totalitate sub semnul plus. Şi nu este vorba
despre atitudinea negativă a autorul faţă de femei. Şi
nici de faptul că ele ar fi rele. Nici vorbă! Femeile
sunt minunate şi despre cât de minunate, bune şi
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tandre sunt au fost scrise foarte multe cărţi. Aşa că
un pic de adevăr, chiar dacă nu foarte frumos, nu
strică deloc. Mai ales că noi oricum le iubim şi nu
putem trăi fără ele.

Şi, de fapt, această carte este pentru bărbaţi.
Aşa că dacă tu, dragă doamnă sau domnişoară, ai
citit-o şi te-ai supărat, e doar vina ta. Iarăşi ai fost
mânată de curiozitatea tipic feminină de a-ţi băga
năsucul peste tot.

Iar dacă cititorul este un bărbat, atunci îţi mai
prezint încă o listă. Nu foarte mare, dar foarte utilă.

Zece lucruri pe care nu trebuie să le faci
atunci când comunici cu o femeie

1. Niciodată să nu îi spui unei femei că poate
fi uşor înlocuită, pentru că cel mai probabil tu vei fi
cel înlocuit şi în aşa fel încât vei afla de acest lucru în
ultimul moment.

2. Niciodată nu îi face complimente prin telefon,
deoarece ea va crede că ori îţi baţi joc de ea, ori eşti
tâmpit.

3. Niciodată nu o minţi din motive mărunte.
Ea te va prinde cu uşurinţă şi apoi nu vei mai putea
niciodată să o mai minţi. Păstrează minciunile pentru
motive cu adevărat importante.

4. Niciodată nu îi încurca numele cu cel al
prietenului tău, cu atât mai mult cu cel al prietenei.

5. Nu îi aduce unei femei argumente logice.
Vei arăta ca un idiot în ochii ei, iar argumentele tale
nu vor fi luate în serios. Mai bine acţionează la nivel
emotiv.

6. Nu îi face complimente ambigue, pentru că
nu le va aprecia.
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7. Nu încerca să înţelegi o femeie, este total
lipsit de orice sens.

8. Nu explica femeii de ce o iubeşti, chiar dacă
te va întreba. Nu are nevoie de raţionalismul tău, vrea
să-ţi pierzi capul după ea. Scapă din această situaţie
cu complimente.

9. Niciodată nu îi aduce drept exemplu altă
femeie, mai ales dacă această comparaţie nu este în
folosul ei.

10. Niciodată nu uita datele importante, şi
anume: ziua în care v-aţi cunoscut, ziua nunţii, ziua ei
de naştere, precum şi ziua de naştere a mamei ei.
Aceste lucruri sunt sfinte.

Şi în încheiere: niciodată nu căuta femeia
ideală, pentru că aceasta nu există.
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