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Miért a rossz
lányokat
veszik el a
férfiak?
IV.
Kivel képzelnénk el hosszú távon a jövõnket? Egy
kígyótestû Chippendale-fiúval, akinek a neonsárga
tangájából tízdollárosok lógnak ki, vagy egy elegáns
úrral háromrészes öltönyben, hosszúlejáratú kötvényekkel? Ugyanígy a férfiak is teljes értékû szolgáltatást akarnak. Arról álmodoznak, hogy egy minõségi nõt találnak, akire büszkék lehelnek, és akivel
összebújhatnak a kandalló elõtt. Újabb hírem van: a
férfiak nem vesznek el olcsó nõket.
Másnak is feltûnt már, hogy még a sztriplíztáncosok se szeretik a sztriptíziáncos szót? Bocsi. Erotikus
mozgásmûvészek. Elnézést a durvaságomért. Kész
vagyok elismerni, hogy ez is olyan tisztességes munka, mint a többi, amivel meg lehet keresni az ösztöndíjravalót az orvosi egyetemen. És a drogdíler a
szomszédban valójában szabadúszó patikus. Amint
befejezi a kémiai tanulmányait, azonnal hajtani kezd
majd a gyógyszerészeti doktorátusra.
Ne feledjük, ha az elsõ randin egy nadrágból kivillanó párduc- mintás tangában jelenünk meg,
a következõn pedig egy olyan miniszoknyában,
amelyet váll nélküli felsõként is árulhatnának a
gyerekosztályon, a férfi úgy tekint majd ránk,
mint közösségi tulajdonra; "Akárki megkaphatja ezt a nõt, úgyhogy nem vagyok különleges,
ha engem választ."
És nemcsak errõl van szó. Az urakat nagyon
elbizonytalanítja gondolat - fõleg ha a házasság
is napirenden van -, hogy vajon a választottjuknak hány szeretõje volt elõttük. A férfiak azt is
bevallják, hogy van egy mágikus szám, amit
nem ajánlatos túllépnünk. (Amit nem lehet egy
kézen megszámolni, az már sok.) És nagyon
kevés kell ahhoz, hogy elszabaduljon a fantáziájuk.
Ha a férfin viseltes gatya van, aminek a két
szára között nagy lyuk éktelenkedik, a nõ arra
gondol, hogy szegénynek nem volt egy rendes
barátnõje, aki gondoskodott volna egy új garnitúra tisztességes alsónaciról. Nem úgy a férfiak! Ha szexis bugyit látnak rajtunk, aminek a
gumírozása kicsit kinyúlt vagy szakadt, azonnal közelmúltbeli hancúrokra gondolnak.
Ugyanez vonatkozik a fekete necc-melltartóra
is, amit az õ kedvükért kívánunk felvenni. Ha
hiányzik róla egy kapocs, vagy (ne adja az ég!)
el van görbülve, a pasi lelki szemei elõtt már le
is pereg, hogy hogyan tépték le vadul rólunk
néhányszor.

Szerelem, párkapcsolat, erotika
3. mítosz: Légy bármi, amit csak a férfi akar!
Ez az egyik legfontosabb különbség a rossz lány
és a rendes lány között. A rendes lány találkozik egy
sráccal, aztán úgy viselkedik, mintha belépett volna
egy szektába. Ha a pasi az a búzacsíraimádó jógi-típus, akkor a csaj bogyókat rág reggelire kántálás közben. Ha a férfi olasz, a csaj rááll a spagettigyártásra.
Ha zsidó, akkor a maceszgombócgyártásra. Ha a fickó hajómániás, a csaj elkezdi járatni a Megamotorcsónak magazint. Ha a pasi környezetvédõ, a csaj fákat ölelget, dönti magába a búzafülevet, és a négykerék-meghajtásúját hibridhajtásúra cseréli.
Ezért van az, hogy ha az ember olyan férfival találkozik, aki imádja a feleségét, akkor a nõnek általában mindenrõl saját véleménye van. Nem "tûri szívesen az eszteleneket". Ura önmagának... és õ a ház úrnõje!
Amikor Michael J. Fox megismerte a feleségét,
Tracy Pollant, éppen a Családi kötelékeket forgatták.
Ebédszünetben Michael odament Tracyhez, és durva
megjegyzést tett a leheletére. "Te jó ég, csak nem
langusztát ebédeltél?" A nõ azonnal leteremtette, és
faképnél hagyta. A híres színész erre a napra így emlékszik: "Akkor ott helyben belezúgtam."
Ha Michael J. Fox olyan, mint a pasik általában,
akkor az nyûgözte le, hogy a felesége nem volt nyuszi, hanem úgy bánt vele, mint egy izzadt hokijátekossal, aki betört a térfelére. Ma házasok és négy
gyerekük van, és húsz évvel a történtek után Michael
még mindig arról beszél a tévében, hogy milyen gyönyörû a felesége.
Ha tiszteljük saját magunkat, azzal egy ütéssel
K.O.-t viszünk be pasiknak. Amikor elég önbecsülésünk van ahhoz, hogy kiengedjük a karmainkat, és
látják, hogy nem érdekel, elveszítjük-e a kegyeiket

Mindegy, hogy egy játék, egy otthon vagy egy
válltöméses, duplasoros olasz zakó... mind arra szolgál, hogy lenyûgözzön egy nõt. Legyünk mi ez a nõ!
Amikor a férfi faggatni kezd, hogy melyik étel a
kedvencünk, legyünk õszinték. Nekünk is jó, ha elmondjuk neki, hogyan szerezhet örömet, mert az
örömszerzés tartja meg õt a kapcsolatban.
Az elején a férfi megkérdezi a nõt, hogy mit szeret. A rendes lány azzal követi el a hibát, hogy megvonja a vállát; "Mindent szeretek, amit te. Mindegy...
nyitott vagyok." Azt hiszi, hogy okosan cselekedett,
de valójában azt sugallta: "Mindent megteszek, hogy
az enyém légy... még ha csak morzsákat is hullajtassz
nekem."
Szóval itt az ideje megszabadulni a rendeslánymitoszoktól.
1. Egy férfi szemében a "mindegy-lány" ugyanaz,
mint az "igen-lány".
Klasszikus példa: képzeljük el, hogy a srác elvisz
minket egy rossz filmre, és utána megkérdezi, mi a
véleményünk róla. Ha a film rémes volt, és mi azt
mondjuk: Fantasztikusak voltak az effektek!", kevésbé fog minket tisztelni, mint ha azt mondanánk: "A
társaság elmegy, de a film pocsék. Szerintem a
kõvetkezõk miatt nem volt jó..." Amikor a pasi
számíthat rá, hogy egyenesek és õszinték vagyunk, sokkal komolyabb jelöltként fog ránk
tekinteni.
A férfiak a következõképpen értelmezik a
"mindegy" és "oké- zsoké" viselkedést: "A csaj
nem elég magabiztos ahhoz, hogy önálló véleménye legyen". Ez is számit, amikor eldöntik,
hogy milyen fele- ség- vagy barátnõanyag vagyunk. Nem akarnak stepfordi feleséget vagy
bólogatós kutyát. És ezzel elérkeztünk a következõ rendeslány- leckéhez:
2. A leggyorsabban úgy válhatunk unalmassá a férfi számára, ha mindig "azt tesszük, amit
mond". Interjúimban a pasik sokszor kifejezetten vízválasztóként emelték ki ezt a dolgot.
Ahogy az egyikük megfogalmazta: "Találkozgattam pár nõvel, de nem tudtam rávenni magam a házasságra. Mindegyik otthagyott csapot-papot, csak hogy azt csinálja, amit én akarok."

9. Kapcsolatelv:

8. Kapcsolatelv:

Amikor a férfi ledéren öltözött nõt lát, nem
arra gondol, milyen gyönyörû lehet meztelenül. Azonnal az jut eszébe, vajon hány férfival
bújt már ágyba.
Úgyhogy jobban járunk, ha eltüzeljük az öt
darabból álló, Szupernõs, lába közt nyitott bugyis, hálós, gumírozott, fémszegecses kollekciót, amin tizenöt pánt van. Valahogy olyan
"mindenki barátnõje" hatást kelt. A legtöbb pasi úgy
nyilatkozott, hogy egy nõ a barátja ingében a legszexisebb, ami alatt csinos bugyit visel. Ennek olyan
"csak az enyém" hangulata van. Ha hálóruhába öltözünk át, vegyünk fel valami selymeset, ami úgy néz
ki, mintha akkor is viselnénk, ha a férfi nincs ott. Így
a partnerünk nagyobb valószínûséggel értékeli majd
a szexet, és bennünket is.
Bevallva-bevallatlanul a legtöbb férfi úgy szeretné érezni magát, mint a földmûves, aki szûz talajba
mélyeszti az ekéjét. (A mi dolgunk pedig az, hogy ezt
az illúziót megadjuk neki.)

szendvicset Rogernek, aztán azt mondja: "Finom
volt, ugye? És minden hozzávalót a diszkontban vettem" És a férfi annyira szereti õt, hogy csúcsforgalomban odafeküdne az út közepére a kedvéért.
Amikor egy férfinak tetszünk, kíváncsi lesz rá,
hogy mi mit szeretünk, mivel ha boldoggá tesz minket, nagyobb biztonságban érzi magát. Bármit csinálnak is a férfiak, az a céljuk vele, hogy lenyûgözzék a
nõket: akár holdraszállásról, rocksztárságról vagy
menõ kocsikról van szó. A Tádzs Mahalt egy nõnek
építették.

vagy sem, azonnal félni kezdenek, hogy õk veszítik
el a miénket. "Hû, de kemény. Ez egy minõségi nõ.
Össze kell kapnom magam, ha jó színben akarok feltûnni elõtte, és ki akarom vívni az érdeklõdését." És
így aztán a Domino pizza és a dobozos sör villámgyorsan vörös rózsává és francia pezsgõvé változik.
Vegyünk egy példát, Roger és Cheryl olyanok,
mint a tûz és a víz. A férfi a kifinomult dolgokat szereti. A nõ a leértékelt áruk boltját, ahol Roger frászt
kap (szerinte "ott csak a plebsz vásárol"). Amikor a
nõ bemegy egy diszkontba, a férfi a kocsiban várja
meg, és a kormány mögé bújik, nehogy valaki meglássa. De ez sem tartja vissza Cherylt. Készít egy

Minden férfi tudja, hogy könnyen találhat
olyan lányt, akit kielégít az, ha kielégítheti õt.
Ezért sokkal inkább izgatja az olyan nõ, aki a
saját örömérc is gondol.
A minõségi férfi titokban olyan partnerre vágyik, aki a szerelme és a legjobb barátja egyben. Egyenrangú társa. Amikor a pasikat kérdezget tem errõl, megdöbbentem, hogy sokan
az "érzelmi köteléket" emlegették. Egyikük teljesen meglepett, amikor azt mondta: "Egy férfi
csupa olyan dologra vágyik, mint egy nõ. Ha
tényleg fontos nekünk a másik, azon gondolkodunk, milyen feleség lenne. De a legtöbb férfi
soha nem mondja ezt ki hangosan, mert nem
akarja, hogy a nõ tudja, hogy ez ennyire érdekli.
Biztonságosabb, ha csak szexuális érdeklõdést
mutatunk, mert azt még mindig férfiasnak tartják De mélyen legbelül a férfiak érzelmi kötelékre is
vágynak."
És nemcsak errõl van szó. Ha mindenre bólogatunk, nem fogunk megtudni a másikról semmi fontosat, mielõtt hosszú távú kapcsolatba bonyolódnánk.
És az egyik kulcsfontosságú dolog, amit meg kell
tudnunk, az. hogy mennyire tiszteli a férfi a véleményünket.
– folytatjuk –
Sherry Argov: Miert a rossz lanyokat veszik el
a ferfiak? – címû könyvébõl

