6

Játékszer vagy fôn y er em én y

Miért akarják a férfiak elvenni az egyik nôt,
a másikat pedig soha?

A

ki ismer, tudja, mennyire szeretek pecázni. Mindig is imádtam az ezzel járó nyugodt perceket
a vízparton, vagy a nyílt vízen a csónakban. Nem
ismerek teljesebb békét. De éltet az adrenalin hirtelen robbanása is, amikor megérzem a zsinór másik végén a halat;
elképzelni sem tudják azt az izgalmat, azt az érzést, hogy
minden erômre, ravaszságomra szükség van, hogy a zsákmány a horgomon maradjon, be tudjam húzni és emelni
a csónakba.
Ezután jön a neheze – eldönteni, hogy megtartsam a
halat vagy visszadobjam. Tehát a horgászáson és a küzdelmen túl van még egy izgalom. Meg kell vizsgálni, felmérni,
hogy érzik magukat, s hogy kiakasszam-e ôket. Elhihetik,
csak különleges halakat akasztok ki. A többit visszahajítom
a vízbe, és pecázok tovább.
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Az ember két okból horgászik. Vagy sportból, vagy hogy
megegye a halat. Más szóval, vagy kifogja a lehetô legnagyobb példányt, lefényképezi, megcsodálja a haverjaival,
aztán visszadobja a tengerbe, vagy hazaviszi, megpucolja,
elkészíti és megeszi. Azt hiszem, remek hasonlat, miként
viszonyulnak a férfiak a nôkhöz.
A férfiak természetüktôl fogva vadászok, és a nô a préda. Gondoljunk csak bele: azt mondják, egy férfi „fölszed” egy nôt, vacsorára „hívja”, „engedélyt” kér a lány
apjától, hogy elvehesse, sok esetben már ahhoz is, hogy
randevúzzon vele. Egész életünkben arra tanítottak, aszerint éltünk, hogy nôket hajszolni nemcsak jó, hanem természetes is. Mi több, a nôk is erre vannak kondicionálva. Hányszor hallani egy lány szájából, hogy „szeretem,
amikor egy pasi hajt rám”. Vagy: „szeretem, hogy udvarol, virágot hoz, és érezteti velem, hogy kíván”. Virág,
ékszerek, telefonhívások, randevúk, bókok… mindezek
a fegyvereink a vadászatban.
De a kérdés ettôl még ugyanaz marad. Ha a nô már
horogra került, mit kezdjünk vele? Maradva a pecázós hasonlatnál, a férfiak itt is két csoportra oszthatók. Vannak
a sporthorgászok és a megtartók. Abból, ahogyan megismerkedünk, ahogyan a társalgás alakul, a kapcsolat kifejlôdik, kiderül, hogy a nô milyen követelményeket támaszt,
a férfi eldönti, hogy sporthalként tekint a nôre – visszadobja –, vagy megtartja, s olyan zsákmánynak látja, akivel
meg akar állapodni. Rendkívül egyszerû módon különböztetjük meg a kettôt. Mindjárt el is magyarázom.
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S

porthal…

Nincsenek szabályok, követelmények, ez a nô nem tiszteli önmagát, az irányelveket. Mi, férfiak kilométerekrôl
megérezzük az ilyet. Ô a lány a bulin, aki megbolondított
jeges teáját kortyolgatva közli a pasival, hogy ô csak randevúzni akar, aztán majd meglátjuk, mi sül ki belôle. Ô
a konzervatívan öltözött asszony az irodában, aki remekül
ért a munkájához, de fogalma nincs, miként bánjon a férfiakkal. A kezdôdô kapcsolatokban nincsenek tervei, nem
is vár semmit a férfitól, nem támaszt feltételeket, nem szab
korlátokat. Egyértelmûen azt sugallja, hogy bármi történjék
is, ô benne van. Az nem kétséges, hogy amint egy nô szóval
és tettel tudtára adta a férfinak, hogy bármit tehet vele, az
meg is teszi. A férfiak sorba fognak állni érte, elhihetik.

A

kit megtartunk…

Nem adja magát könnyen, és a követelményeket, korlátokat, feltételeket az elsô pillanattól tisztázza. Tisztában van az
erejével, és szamurájkardként bánik vele. Pusztán a kiállásával tiszteletet parancsol. A férfi a legjobb mûsorát leadhatja
neki, és ha mély benyomást tesz is vele, nincs rá garancia,
hogy továbbléphet… nemhogy a telefonszámát megadná,
és további értékes idôt szánna a próbálkozóra. A férfiak automatikusan csekkolni fogják, hogy ha ez a nô kell nekik,
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meg kell felelniük a követelményeknek, vagy odébbállhatnak, mert ennek a nônek elege van a játékokból, és nem
akar szórakozni. Ugyanakkor azt is jelzi ez a nô, hogy képes
hûséges, lojális lenni, gondját viselni a hozzá tartozó férfinak, méltányolni mindazt, amit a férfi hoz a kapcsolatba.
Kész szeretni, valódi, sokáig tartó szerelemmel.

H

a nem tudná, kedves hölgyem, nem a pasi dönti el, hogy ön sporthal-e vagy megôrzendô, hanem ön.
(Mondhatnám, ne a játékost, hanem a játékot utálja). Ha
egy férfi próbálkozik, a nô kezében a helyzet kulcsa – hagyja-e szövegelni, meghívni egy italra, táncol-e vele, megadja-e a számát, engedi-e, hogy hazakísérje, találkoznak-e
ismét és így tovább. Mi persze mindezt akarjuk, nyilván
eleve ezért szólítottuk le. De a nô dönti el, hogy megkapjuk-e, amit akarunk, és miként jutunk hozzá. Az, hogy
a szemünkben milyen lesz, attól függ, miként uralja a helyzetet. Minden egyes szó, minden mozdulat, minden jelzés
segít a férfinak eldönteni, hogy úgymond palira vegye vagy
ôszinte legyen, netán odébbálljon egy másik nôhöz egy kis
sporthorgászásra.
Az én szememben nagyon hasonlít mindez arra, ahogyan
az ember a szakmai ranglétrán halad fölfelé. Gondoljon csak
bele: a randizás sokban olyan, mint az üzlet; a siker titka
az, hogy mindazt, ami fölött hatalmam van, jól használjam. Amikor belevágtam a showbusinessbe, tudtam, hogy
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a legjobbak közé akarok tartozni. De mivel a klubtulajdonosok nem ismertek, mindössze a nyitó részben kaptam
helyet. Az elsô szám volt az enyém. Tizenöt percet kaptam
a mûsoromra, és már húzhattam is le a színpadról. Mégis
tudtam, hogy ha jó vagyok – pontos vagyok, számíthatnak rám, és ami a legfontosabb, gondolatébresztô, mulatságos mûsort adok –, megkapom majd az áhított pozíciót.
Az enyém lesz a fô mûsorszám, az én nevem lesz a plakátokon, és negyvenöt percen keresztül nevettethettem
a közönséget. Uraltam a tizenöt percemet, az emberek
meg annyira nevettek, hogy emlékeztek rám, és így följebb
léphettem a ranglétrán. Már volt némi nevem, és harminc
percet tölthettem színpadon. És ugyanezt tettem a harminc,
színpadon töltött percemben is, annyira nevettettem az embereket, hogy a klubtulajdonosoknak nem volt más választásuk, mint sztárt csinálni belôlem.
Látják? Úgy lehettem a komédia egyik királya, hogy
uralni akartam, amit teszek, és képes is voltam rá. Így végül
az lettem, aki akartam lenni. És ez megadta nekem azt, amit
áhítottam: a sikert. Ugyanez mondható el a nôkre is, akik
nem sporthalak akarnak lenni, hanem olyan asszonyok,
akiket megtartanak. Azt kell stabilan kézben tartania, ami
önön múlik – a saját magáról kialakított képet. A viselkedését, azt, ahogyan a férfiak beszélhetnek önnel, ahogyan
közeledhetnek önhöz.
Mondok példát is: képzeljük el, hogy a konditeremben
van, éppen lépcsôzik vörös topban, és hozzá illô feszes
nadrágban. Ragyog a teste az izzadtságtól, és igazán egész-
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ségesnek, szexinek tûnik. Bejön egy jóképû pasi. Csinos,
izmos, és nincs gyûrû az ujján. Odamegy az ön melletti
taposógéphez, és edzeni kezd, de közben kettejük között
csak úgy izzik a levegô; a férfi mosolyog, ön vissza, ön egy
másik géphez megy át, ô is, nem túl távol. Odapillant, ön
pedig viszonozza. És amikor mindketten végeztek a férfi
odajön és megtöri a jeget.
– Látom, jól meghajtotta magát – mondhatja. A szemébe
néz, aztán a pillantása lejjebb is kószál: „Íme egy nô, aki jól
karban tartja magát.”
Az, hogy miként válaszol, miként uralja a párbeszédet,
eldönti, hogy a férfi minek tekinti majd: visszadobandónak vagy megtartandónak. Ha valami olyasmit mond, hogy
„tudja, egy lánynak jól kell kinéznie” és még meg is perdül,
hogy a pasi jobban lássa, a férfi magában már azt latolgatja,
hogy milyen gyorsan tudja ágyba vinni, és nem lesz-e problémás átszervezni az edzését, hogy utána ne találkozzanak.
Alig néhány szó és mozdulat kell hozzá, hogy a férfi eldöntse, olyan nôrôl van szó, aki könnyû préda, aki jól akarja érezni magát, és csakis azért tartja karban a testét, hogy
a pasiknak tessen a látvány és igazán élvezzék. Biztosíthatom,
néhány szó elég arra, hogy fel akarja csévézni, mint én
a halat...
De ha valahogy így válaszol: – Köszönöm. Tudja, számomra fontos az egészség, és az edzés remekül formában
tart – a pasi tudja, hogy kicsit mélyebbre kell ásni, ha többet is meg akar tudni önrôl. Nincs rá garancia, hogy megtartandónak ítéli, ehhez azért több kell, de legalább is nem
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címkézi rögtön visszadobandónak. A válasz arra késztetheti,
hogy elmondja, ô miért edz, ami komolyabb társalgáshoz
vezethet arról, kit mi érdekel. A férfi pedig újabb kérdéseket vet fel, amelyekre a megtartandó nônek bôven vannak
válaszai – és bennük a követelmények, amelyekbôl a férfi
megérti, hogy megtartandó nôvel van dolga. Egy nôvel, aki
olyan férfit keres, aki a „pecázás” után is ottmarad.
Na már most, ha egyértelmûvé tette, hogy olyan nô, akit
meg kell tartani, az még nem garancia arra, hogy a férfi
nem áll tovább. Egyes férfiak valóban csak sporthorgásznak,
és gondolkodás nélkül visszadobják azokat a nôket, akikkel háltak. Ha most is ez az ábra, hadd menjen – minek is
törôdni vele? Nem ezt a férfit keresi. Tudom, hogy mindig
is azt hallotta, hogy egy lehetôséget se hagyjon ki, ha egy
férfi közeledik, mert lehet, hogy ô lesz az igazi. Nos, el kell
árulnom, hogy ez a filozófia ostobaság. A nôk nem bolondok – meg tudják mondani, mikor sumákol a barátnôjük,
mikor tettek rossz fát a tûzre a gyerekek, a munkában sem
lehet átverni ôket. Hamar a másik értésére adják, hogy nem
most jöttek a hat húszassal, ne is próbálkozzanak. De ha
a másik nemmel való kapcsolatról van szó, mindezt a sutba dobják; nem használják a képességeiket, nem uralják
a helyzetet – hagyják, hogy a pasi kezében legyen az irányítás, csak azért, mert az kétszer is megnézte ôket.
Mindössze annyit mondok, hogy használják az eszüket.
Fogják fel, hogy ha egy férfi rendre nem komoly kapcsolatot keres, nem fog megváltozni csak azért, mert randevúznak és összefekszenek. Lehet ön a legtökéletesebb nô
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a földön – aki képes érdekesen társalogni, reggelit készíteni, hátat masszírozni, független (ami a férfi számára annyit
jelent, hogy nem teher a zsebének) –, ha az a pasi nem áll
készen egy komoly kapcsolatra, akkor sporthalnak tekinti. Tökéletes példa erre az egyik levél, amelyet az egyik
mûsoromban kaptam egy asszonytól, aki láthatóan kezdi
felfogni, hogy mindössze játékszernek tekintik.
Hat hónapja járok ezzel a pasival, és egészen januárig úgy
tûnt, minden rendben van. Jártunk egymás otthonában is, de
hirtelen elmaradtak a hívásai, és amikor én hívom, ideges, aztán le kell tennie. Utakat tervez, majd lemondja ôket. Amikor
megkérdezem, nem lenne-e jobb, ha nem hívnánk többé egymást, azt feleli, nem. De úgy viselkedik, mintha a terhére lennék. Nem tudom, mi történt. Még mindig kedvelem, de zavar,
hogy bántja valami, amit nem oszt meg velem. Lehet, hogy
talált egy másik nôt, de engem is meg akar tartani tartaléknak.
A férfi sporthorgász, és ezt a szíve mélyén a nô is tudja. De
mégis próbál kitartani, hátha a férfi meggondolja magát.
Ebben a helyzetben azonnal ott kell hagyni a pasit! Nem
szabad idôt és energiát fektetni egy olyan férfiba, aki nem
képes vagy nem akar megfelelni az elvárásoknak. Odébb
kell állni! És amikor a következô pasi megjelenik az életében, vegye át az irányítást, rögtön tisztázza a szabályokat
(lásd A férfiak tisztelik a szabályokat – vezess be szabályokat
fejezetet). Pl. – Este tíz után nem veszek föl telefont, mert
a srácok alszanak, én pedig pihenek. Szeretem, ha egy férfi
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akkor jön, amikor ígéri, és felhív, ha késik. – És végül –
Senkivel nem fekszem le, amíg nem vagyok biztos abban,
hogy ez komoly, elkötelezett kapcsolat – engem nem érdekel a laza szex. – Ezek mind elfogadható szabályok az
érdeklôdô férfi számára. Ha nem így van, odébbáll, mert
csak sporthorgászik.
Azonban, ha komolyabb tervei vannak, ha tudja, hogy
arra az egyetlen nôre van szüksége ahhoz, hogy az élete
teljes legyen, akkor marad, és a társalgás folytatódik. Akkor
olyan férfival van dolga, aki hajlandó munkát fektetni a kapcsolatba. Ô az ön embere. Azért horgászik, hogy megtartsa
a halat, és ha már bebizonyította, hogy méltó a figyelmére,
akkor engedheti neki a nô, hogy hazavigye, megpucolja,
megsüsse, és tányéron felszolgálja magának.
Íme még néhány példa, mi a különbség a sporthal és
a megôrzendô között. Olvassa csak:
01.	Az a nô, aki megköveteli a tiszteletet, megôrzendô, aki hagyja, hogy a férfiak ne tiszteljék, az visszadobandó.
02. Az a nô, aki helyénvalóan öltözik, kellôen eltakarja, amilye van, mégis szexi, megôrzendô; akin alig
van valami ruha, és csöpög belôle a szex, az visszadobandó.
03.	A nô, aki nem tapad a férfihoz egész testével tánc közben megôrzendô; az, aki olyan mûsort vág le a parket-
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ten, hogy azt egy pornósztár megirigyelheti, visszadobandó.
04.	A nô, aki elfogadja, ha a férfi megadja a számát,
megôrzendô; aki kiadja otthoni, hivatali és mobilszámát, e-mail címét és lakáscímét annak a férfinak, aki
meghívta egy italra és megkérdezte, hol érheti el, vis�szadobandó.
05.	A nô, aki képes tisztelettudóan, értelmesen elbeszélgetni nemcsak a férfival, hanem annak szüleivel is,
megôrzendô; aki libabôrös a gondolatra, hogy el kell
beszélgetnie a család matriarchájával, visszadobandó.
06.	A nô, aki bármilyen helyzethez alkalmazkodik –
megállja a helyét értekezleten, irodában, étteremben,
sporteseményen –, megôrzendô; aki nem képes egy
összefüggô mondatot kinyögni, vagy kimutatja, hogy
nem is áll szándékában, az visszadobandó.
07.	A nô, aki tudja, hogy férjhez akar menni és családot
alapítani, és rögtön tudatja is a férfival, megôrzendô;
az, akinek nincsenek tervei a következô hétvégén túl,
visszadobandó.
08.	Az a nô, akit bemutathatunk a barátainknak és családunknak, megôrzendô; akinél nem vesszük a fáradságot magunknak, visszadobandó.
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09.	Az a nô, aki mosolyog, ad magára, és alapvetôen elégedett az életével, megôrzendô; aki nem ad magára,
és savanyú, veszekedôs és másokat hibáztat mindenért,
bizony visszadobandó.
10.	Az a nô, aki kimutatja, mennyire jólesik neki mindaz,
amit a férfi érte tesz, megôrzendô; aki úgy viselkedik,
hogy azt érezzük, semmi nem elég jó neki, visszadobandó.
11.	A hûséges nô megôrzendô; az, aki mindig valami jobbat keres, visszadobandó.
12.	Az a nô, aki felfogja, hogy egy férfi minek alapján
érzi férfinak magát, és képes úgy alakítani a kapcsolatot, hogy ebben támogassa, az megôrzendô; az, aki
fegyverként bánik a csekkfüzetével és befolyásával, és
lekicsinyli a férfi karrierjét és pénzügyi lehetôségeit,
visszadobandó.

Mibôl tudja megállapítani, hogy a férfi, akit megismert,
megôrzendôt vagy visszadobandót keres?
01. Ha a társalgás mindig felszínes marad, nem érint komoly dolgokat, akkor a férfi sporthorgász; ha láthatóan
ôszintén érdeklôdik, tudni akarja, mire vágyik, hogy
él, mit gondol a jövôrôl, akkor megôrzendôt keres.
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02. Ha nem törôdik az ön követelményeivel és elvárásaival, akkor sporthorgászik, ha elfogadja a szabályokat és
igyekszik betartani ôket, akkor megôrzendôt keres.
03. Ha megkapja az ön számát, de több mint egy nap múlva jelentkezik csak, akkor sporthorgászik; ha rögtön telefonál, azzal kimutatja, hogy komoly az érdeklôdése,
és valószínû, hogy megôrzendô nôt keres.
04. Ha a randevún engedi a nôt fizetni, vagy akár csak
abba belemegy, hogy felezzék a számlát, akkor sportol; ha ô fizet, azzal jelzi, hogy hajlandó gondoskodni
partnerérôl, vagyis valószínûleg megôrzendôt keres.
05. Ha a randevúkon rendszeresen késve jelenik meg, és
még arra sem veszi a fáradságot, hogy telefonáljon,
akkor feltehetôen sporthorgász; ha idôben ott van,
valószínûleg megôrzendôt keres.
06. Ha a nô soha nem találkozik a férfi barátaival, családjával, munkatársaival, vagy más, neki fontos személyekkel, akkor a férfi számára kaland az egész; ha mindezeknek bemutatja, valószínû, hogy megôrzendô nôt
keres.
07. Ha kifogásokat keres, miért nem akar találkozni a nô
családjával, barátaival, akkor sporthorgász; ha elmegy
a családi grillpartira, vagy egy olyan társasági esemény-

77

Harvey 135x200 H 200 press.indd 77

4/16/10 1:44:11 PM

Steve Harvey és Denene Millner

re, ahol bemutatják a családnak, barátoknak és munkatársaknak, akkor feltehetôen megôrzendônek gondolja
a nôt.
08. Ha a gyerek puszta gondolatára hidegrázás fogja el,
akkor sporthorgász; ha hajlandó megismerni a nô
gyerekeit, ajándékot hoz nekik, és úgy viselkedik velük, hogy a gyerekek jól érzik magukat vele, akkor
feltételezhetôen megôrzendônek tartja a nôt gyermekestül.
09. Ha anyagilag, érzelmileg és szellemileg ziláltnak látszik, sporthorgászik; ha képes szóba jöhetô családját
óvni és ellátni, ahogyan azt egy férfinak kell, akkor
megôrzendô nôt keres.
10. Ha „nyitott” kapcsolat mellett érvel, ha nem zavarja,
hogy a nô másokkal is találkozgat, akkor sport az egész;
ha a kapcsolat fontos, ha belemegy, hogy csak önnel
randizzon, akkor bizony megôrzendônek tartja.
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