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A ntras skyrius

Kas slypi vienišo vyro galvoje

 • Kaip elgiasi vyrai, neseniai tapę vieniši
 • Kodėl turėtumėte šių vyrų vengti
 • Jei tai neįmanoma, kaip netapti trumpo romano su neseniai 

išsiskyrusiu vyru auka
 • Vyrų klaidos, nutrūkus ilgalaikiams santykiams

Ką reiškia būti neseniai išsiskyrusiam

Nuo dvidešimt dvejų iki dvidešimt šešerių – ketverius su puse 
metų – draugavau su mergina X. Po šešių mėnesių pertraukos 
sutikau merginą Y., su ja praleidau trejus metus – nuo dvidešimt 
septynerių iki trisdešimties.

Likęs vienišas po trejus metus trukusių santykių su Y., pasiju-
tau tarsi sugrįžęs į miestą, kurį kadaise pažinojau kaip savo penkis 
pirštus, bet dabar vietinė valdžia buvo įdiegusi naują infrastruk-
tūrą ir nutiesusi daug naujų kelių, todėl jame visiškai pasiklydau.

Po ilgos draugystės vėl tapęs vienišas vyras suglumsta. Iš iš-
orės jis gali atrodyti puikiai – dėvėti švarius drabužius, sportuoti, 
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valgyti daug vaisių ir daržovių ir taip toliau, – ir net bendrauda-
mas su juo manysi, kad jam viskas gerai.

Tačiau iš tiesų taip nėra.
Jis yra draskomas prieštaringiausių jausmų ir impulsų, nesvar-

bu, ar skyrybų iniciatorius buvo jis, ar ne.
Suirutė kilo jo gyvenime atsivėrus didžiulei prarajai, kurią 

anksčiau užpildydavo artimiausias jam žmogus – jo „eks“, mergi-
na, apie kurią sukosi didžioji jo gyvenimo dalis, nes jis praleido su 
ja daug laiko ir į partnerystę investavo tiek daug emocijų. Atimki-
te ją, ir atsivers didžiulė tuštuma, kurią reikia užpildyti.

Šiltas atsitiktinai sutiktos moters kūnas užpildys tą tuštumą il-
giausiai nakčiai ar dviem. Seksas gydys tik simptomus, ne priežas-
tį. Vyrui reikia laiko prisitaikyti prie naujų aplinkybių, ir retkarčiais 
jį kamuoja baimė ir nesaugumo jausmas. Nors šiaip jis turbūt kaip 
reikiant pasimėgaus atgauta laisve.

Jis norės būti savimi dėl įvairovės. Kurį laiką galvos tik apie save. 
Jis turi laiko daryti, ką nori, ir būti, kuo nori, ir apskritai – jei jis turi 
bent krislą proto, išspaus iš susiklosčiusios padėties viską, ką tik gali.

Bet laisvė ilgainiui pabosta. Kai kuriems vyrams labai patinka 
būti laisviems dėl įvairovės, o kiti jaučiasi netekę tikslo ir sutrikę. 
Kiekvienas vyras reaguoja skirtingai. Daugeliu atžvilgių mes esa-
me tokie pat sudėtingi kaip ir moterys (kartais net sudėtingesni), 
todėl nuspėti, kaip kuris vyras reaguos, neįmanoma.

Moterims, sutikusioms neseniai išsiskyrusį vyrą, pasakysiu 
trumpai: jų reikia vengti 99,9 procento. Jei dar nesupratote, pa-
kartosiu: ką tik išsiskyrusių vyrų reikia vengti 99,9 procento.

Kodėl? Na, šiems vyrams kiekviena diena yra žingsnis į neži-
nomą žemę, ir tas nežinios jausmas daro juos pavojingus. Gyveni-
mo nenuspėjamumas – štai ką jie labiausiai dievina. Bet kaip vy-
ras, nežinantis, ką veiks visą savaitę, gali tikti moteriai, ieškančiai 
ramaus ir patikimo partnerio?
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Tai svarbu žinoti visoms vienišoms merginoms, susidomėju-
sioms šiomis laiko bombomis, nes, deja, šiuos vyrus labai sunku 
atpažinti. Merginoms dera atkreipti dėmesį į keletą aiškių ženklų, 
bylojančių apie jų nepastovią psichiką.

Pavyzdžiui, nutrūkus santykiams vieni vyrai pakeičia šukuose-
ną, perkasi drabužius, gėrisi striptizo šokėjomis, o kiti tyliai sėdi 
namie ir junginėja televizijos kanalus (iš Liežuvautojos į Skydą), ir 
tiek. Vieniems reikės naujos merginos, kuri leistų su jais namuose 
šeštadienio vakarus, o kiti artimiausioje ateityje užsimanys pasi-
mylėti su tiek partnerių, kiek sugebės rasti.

Bet labai greitai vyras, norėjęs ištvirkauti, gali nutarti, kad jam 
reikia susirasti naują merginą, o tas, kuris norėjo užmegzti naujus 
santykius, užsisakys sezono abonementą į viešnamį. Na, čia kiek 
persūdau, bet taip susidarysite aiškesnį vaizdą.

Pribloškianti tiesa – neįmanoma pasakyti, kaip neseniai išsi-
skyręs vyras elgsis. Tai tinka 99,9 procento visų atvejų.

Žinoma, tie 0,01 procento tikrai egzistuoja. Tiesą pasakius, aš 
pažįstu tokį žmogų – šis vyras išsiskyrė po ketverių metų draugys-
tės, o po savaitės užmezgė rimtus santykius su kita mergina. Jis 
taip pasielgė neklausydamas mano protingų patarimų. Pasielgė 
teisingai, nes dabar jiedu laimingai susituokę, ir tai yra graži, ro-
mantiška istorija.

Bet neleiskite apkvailinamos tokių retų išimčių. Prieš rašyda-
mas knygą išnagrinėjau daugybę istorijų, – tokia pasitaikė tik viena.

Mano pažįstama išsiskyrė su savo „eks“ beveik tuo pačiu metu 
kaip ir vyras, kurį ji buvo senokai įsižiūrėjusi. Jiedu užmezgė roma-
ną, ji pametė dėl jo galvą, ir tam tikrą laiką viskas klostėsi taip, kaip 
vėlyvuose pokalbiuose apie likimo malonę ir aistringą seksą, o atei-
ties svajonės tūnojo jos galvoje kaip kokie menkaverčiai filmai.

Tačiau svajonės sudužo, nes vyras netrukus prarado susido-
mėjimą ja. Jam atrodė, kad šitie „beveik santykiai“ rutuliojasi per-
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nelyg greitai. Jam reikėjo laiko pabūti vienam, pabūti savimi. Štai 
kodėl jis buvo patenkintas, kai nuotykis (jam tai buvo nuotykis) 
baigėsi. Bet jai tai nebuvo nuotykis. Vargšė mergina visiškai nete-
ko nuovokos ir liko įskaudinta.

Trumpai kalbant, tikiuosi, kad ši knyga padės išvengti kaip tik 
tokių situacijų: kai lieki geliama širdimi ir nieko nebegali pakeisti.

Pateiksiu kitą pavyzdį. Merginai praverstų keletas gerų patari-
mų apie vyrus, kurie vis dar turi antrąją pusę, todėl jų reikia vengti.

Sukta mergina

Istorija, kurią dabar papasakosiu, pribloškė mane daugybe at-
žvilgių, ypač dėl to, kad įvyko, kai jau ilgą laiką buvau nevienišas 
ir pasaulį regėjau kitomis akimis. Vieną rytą į Londoną vykstan-
čiame traukinyje priešais mane atsisėdo mergina. Ją pavadinsiu 
mergina iš traukinio. Ji buvo ganėtinai patraukli, nors ir ne gra-
žuolė, tačiau atrodė gudri ir tvarkinga, lyg buhalterė ar teisininkė. 
Tikrai nenoriu įžeisti šių profesijų atstovių.

Prašau atsižvelgti, jog tai įvyko, kai jau senokai buvau nevieni-
šas. Nors žinojau, kad merginos gali blogai elgtis su vyrais, nenu-
tuokiau, kad jos gali būti žiaurios ir viena kitai. Taip, buvau naivus. 
Turbūt todėl, kad niekada neteko būti tokios merginos taikiniu.

Na, bet grįžkime prie pasakojimo.
Suskambo merginos iš traukinio telefonas, ir ji ėmė pasakoti, 

kaip praleido vakarą. Turėjau knygą, bet mane, kaip ir kiekvieną 
keleivį, pokalbis domino daug labiau nei knyga, todėl apsimesda-
mas skaitąs ėmiau klausytis.

Aš puikiai praleidau laiką, pasakė ji. Susipažino su tobulu vyru: 
linksmo būdo, protingu ir turtingu. Ji tikrai norėjo vėl su juo su-
sitikti. Jiedu taip smagiai pasibuvo, ir dabar ji turi ką papasakoti.
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Kol pašnekovas kalbėjo, mergina valandėlei nutilo.
Paskui tarė: „Taip, žinau, kad jis turi merginą. Bet man dvide-

šimt devyneri, ir aš vieniša. Beveik visi jau suvystyti, tad jei surasiu 
patinkantį vyruką, stversiu, jei tik galėsiu. O šitas man patinka.“

Jokių abejonių ir sąžinės graužimo. Priešingai – jos balsas 
skambėjo nuožmiai. Daugybė keleivių sukluso.

Aš apstulbau. Žinau, buvau naivus, bet tikrai nenumaniau, 
kad moterys taip negailestingai kaunasi dėl vyrų.

Nesu angelas, bet tyčia neviliočiau kito vyro draugės. Aš, tris-
dešimtmetis, kantriai vilkau viengungiško gyvenimo naštą, įsitiki-
nęs, jog „ta vienintelė“ kur nors yra ir kada nors ją sutiksiu.

Tad nemaniau, kad verta panikuoti patraukliai, vienišai dvide-
šimt devynerių metų merginai. Bet buvo aišku, kad ji viską suvo-
kia kitaip.

Kas dėjosi jo galvoje

Be abejonės, vyras, apie kurį kalbėjo mergina iš traukinio, skatino 
jųdviejų flirtą. Antraip pažintis nebūtų taip toli pažengusi.

Tad ką jis ketino daryti? 
Yra keturi variantai. Pirmas – ir pats nekalčiausias – jis tiesiog 

flirtavo, taip primindamas sau, kad vis dar sugeba patraukti mo-
ters dėmesį. Kai kurie vyrai taip elgiasi. Tai nėra gerai, bet ką pa-
darysi. Jam flirtas beveik nekenkia, o mergina rizikuoja likti įskau-
dinta, kai supras, kad dėl jos jis niekada nepaliks savo merginos.

Antras variantas – jis galbūt ketino užmegzti su ja slaptą ro-
maną. Greičiausiai mergina vėl liks nukentėjusi.

Trečias, jis galėjo ją laikyti dabartinės merginos, kurią ketina 
palikti, pakaitalu. Taip elgiasi vadinamosios beždžionės (jos nepa-
lieka savo vaikino ar merginos, tartum beždžionė, šokinėjanti nuo 
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vienos medžio šakos ant kitos, už kurios galėtų užsikabinti). Tai ne 
itin romantiška ir vargu ar merginai iš traukinio baigsis laiminga 
partneryste, nes yra tikimybė, kad vyras ją paliks, suradęs kitą pa-
trauklią merginą („šaką“).

Ketvirta, jis netikėtai galėjo pajusti stiprius jausmus mergi-
nai iš traukinio, nors iki tol buvo laimingas su savo mergina. Šiuo 
atveju įmanoma – ne tikėtina, o tiesiog įmanoma, – kad jis ir mer-
gina iš traukinio gyvens kartu ilgai ir laimingai.

Atvirai kalbant, neturiu supratimo, kaip ši istorija baigėsi. Bet 
tikrai žinau, kad paskutinis variantas, kurio mergina iš traukinio 
labiausiai nori, mažiausiai tikėtinas. O viltis, kad jiedu gyvens kar-
tu ilgai ir laimingai, dar menkesnė.

Kaip mergina galėjo žinoti, kas dedasi jo galvoje? Niekaip. Tad 
ką jai reikėjo daryti? Atsakymas paprastas – neprasidėti su mergi-
ną turinčiu vyru.

Kas dėjosi jos galvoje

Paprastai į tokias situacijas žiūriu taip – vyras yra grobuonis, mer-
gina – auka. Aišku, ne visuomet merginos tokios jau nekaltos, bet 
mano patirtis rodo, kad dažniausiai vyrai gviešiasi svetimo torto 
gabalėlio – šiuo atveju merginos. Tad šis atvejis atrodė išskirtinis, 
nes dar nebuvau matęs tokios grobuonės. Tiesiog iki tol nebuvau 
su tuo susidūręs.

Ieškodamas moteriško patarimo, papasakojau šį atsitikimą 
vienai draugei. Ji pasakė, kad merginos iš traukinio elgesys yra vi-
siškai normalus. Priblokštas atkirtau, kad dar nebuvau susidūręs 
su tokia medžiokle, ką jau kalbėti, kad pats nesu tapęs jos objektu 
ir kad man tai sunku suprasti.

– Tu nesupranti moterų, – pareiškė ji, o paskui erzindama pri-
dūrė: – Šitą vienintelį dalyką tau dar teks suprasti.



107

Penktas skyrius

Ką daryti, kad jis jums  
paskambintų

 • Kaip žinoti, dominate jį ar ne
 • Kodėl vyrai skambina arba neskambina
 • Kaip paveikti jį, jei jis dvejoja
 • Kada perskambinti ar atsakyti į žinutę ir ką kalbėti

Ar esate sutikusi vienišą vyruką, kuris apie vienišą merginą būtų 
pasakęs: „Iš pradžių man ji ne per daug patiko, bet galų gale su-
žavėjo.“

Ne, nesate (jei bent vienas iš jų nėra vienišas, tai nesiskaito).
Taip yra todėl, kad jei vyrukas nesusižavi mergina vos ją susiti-

kęs, vargu ar jis kada nors pakeis nuomonę. Vyrukai mąsto kitaip 
nei merginos. Pirmas įspūdis mums išlieka daug ilgiau, ir jei ne-
patiriame to „sukrėtimo“ pamatę ar susitikę merginą pirmą kartą, 
tikėtina, kad to niekada ir nebus. Aišku, taip nutikti gali, bet tiki-
mybė labai menka. Tad įsidėmėkite: jei vyrukas nesusižavi mergi-
na vos ją sutikęs, jau ir nesusižavės.

Su tuo susijusi mano teorija, kad vyrukai smarkiai susižavi 
merginomis daug greičiau nei merginos jais. Vyrukai gali pamesti 
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galvą dėl merginų per keletą dienų ar savaičių, o merginos rimtai 
įsimyli per keletą mėnesių. Taip, joms gali apsisukti galva. Bet iš 
tiesų įsimylėti? Tai užtrunka ilgiau, gal net ištisus mėnesius. Vyrai, 
be abejo, įsimyli greičiau, net jei to neparodo.

Esmė tokia: jūs galite žiūrėti į vyruką ir galvoti, kad dabar jis 
nesuvirpino jums širdies, bet ilgainiui galbūt ims patikti, o vyrukai 
mąsto kitaip. Jei mergina neuždega mūsų tą pačią dieną, mes ja 
nebesidomime. Bet jei uždega, norime būti šalia jos kiek galima 
ilgiau ir dažniau.

Susipažinęs su Šarlote, nepalioviau apie ją galvojęs, laukiau 
nesulaukiau, kada ją vėl pamatysiu. Baigiantis pasimatymams, 
man labai nesinorėdavo atsisveikinti. Jei per juos nesusitardavo-
me vėl susitikti, baimindavausi daugiau jos nebepamatysiąs. Tai 
labai dramatiškas, bet atviras prisipažinimas. Pamečiau dėl jos 
galvą per keletą valandų.

Štai kaip būna vyrukams, jei mergina jiems iš tikrųjų patinka.

Ryšys ir bendravimas

Kai ėmiau rašyti apie pasimatymus, žmonės pradėjo klausti mano 
patarimų. Pirmaisiais metais dirbdamas laikraštyje, nesijaučiau 
esąs kompetentingas, tad atsisakiau padėti. Tačiau vėliau suvo-
kiau, kad sukaupiau nemažai vertingos patirties ir galiu pasiūlyti 
žmonėms savo pagalbą.

Vieną klausimą merginos man užduodavo dažniausiai. Jį ga-
lima suformuluoti skirtingai, bet mintis ta pati: „Kodėl jis man 
nepaskambino?“ Iš pradžių į jį atsakyti buvo labai sunku, nes rei-
kėdavo išnagrinėti ne tik klausiančios merginos, bet ir vyruko psi-
chologiją. Tad aš klausinėdavau apie ją ir jį, apie tai, kiek kartų jie 
buvo susitikę, ką jis kalbėjo, ir taip toliau.
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Blogiausia, kad tekdavo nagrinėti trumpąsias žinutes, kurias 
jie siųsdavo vienas kitam, kol jis nutildavo (svarbiausia problema, 
kodėl vyrukas liovėsi siųsti merginai žinutes). Lavina klausimų, to-
kių kaip: „Kaip manote, ką tai reiškia?“, „Kodėl jis tai pasakė?“, „Gal 
man reikėjo tai pasakyti kitaip?“, „Ką turėčiau jam atsakyti?“, visos 
įmanomos dialogo interpretacijos. Taip, visos įmanomos dialogo 
interpretacijos – žodžių niuansai, kableliai, paros metas ir netgi jo 
balso intonacija.

Po kiekvienos tokios diskusijos aš sukdavau galvą, kokį pata-
rimą duoti. Maniau, kad skirtinga situacija reikalauja skirtingų pa-
tarimų, ir pareigingai juos teikdavau.

Tai buvo sunkus darbas, bet aš jaučiau darantis gera toms 
merginoms. Paskui, kai penkios ar šešios merginos gavo mano 
naudingus ir nuodugnius patarimus, man toptelėjo, kad iš pirmo 
žvilgsnio kiekviena situacija atrodo unikali, bet giliau pasiknisus 
paaiškėja, kad jos visos vienodos. Įsitikinau duodąs vienodus pa-
tarimus.

Tada man ėmė eitis kur kas lengviau. Pokalbis vykdavo maž-
daug taip.

Mergina: „Negavau iš vyruko jokių žinių, noriu jam nusiųsti 
žinutę ar paskambinti, bet nežinau, ką sakyti, nes nežinau, ką jis 
mano.“

Aš: „Nieko nesakykite. Nerašykite žinučių ir neskambinkite. 
Gyvenkite toliau.“

Mergina: „Ką? Bet kaip sužinosiu, ar jam patinku?“
Aš: „Jūs jau žinote, nes jis su jumis nebendrauja. Jei tikrai jam 

patiktumėte, jis norėtų jus matyti, o jei norėtų matyti, būtumėte 
ėmę bendrauti. Gyvenkite toliau ir sutiksite tą, kuriam patiksite. 
Jis jums paskambins.“

Mergina: „Bet...“
Aš: „Viso labo.“
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Sakau, man tikrai rūpi

Galbūt pasirodžiau šiurkštokas, bet norėjau parodyti, kad galite 
į valias nagrinėti, kas vyksta ar nevyksta, arba gali ar negali vykti 
vyro mintyse, tačiau spėliodama nieko nesužinosite. 

Vienintelis dalykas, kurį sužinosite vyrui nepaskambinus, yra 
tik tai, kad jis jums nepaskambino.

Ir ką tai reiškia?
Na, jei jis jums nepaskambino, vadinasi, jumis nesidomi. Juk 

jūs neskambinate žmonėms, kurie jums nepatinka? Bet palaikote 
ryšius su draugais? Nejaugi ištisas savaites nesiunčiate jiems žinu-
čių, elektroninių laiškų, nebendraujate per „Twitter“, „Facebook“? 
Juk taip nesielgiate? Šiek tiek pamąstykite.

Nė velnio.
Vyrukai šiuo atveju elgiasi taip pat kaip merginos. Mums irgi 

patinka bendrauti, matyti (netgi stebinti, gąsdinti) patinkamus 
žmones. Ypač merginas.

Tad štai: vyrukui, kuris jums neskambina, nereikia sakyti nieko.
Ne skambinti jam ir tylėti (nesate persekiotoja), o tiesiog nesi-

stengti, jei jis nerodo pastangų.

Ką reiškia siųsti žinutes vyrui,  
kuris jums nepaskambino

Tiesa tai ar ne, rodyti iniciatyvą yra vyro darbas. Kaltinkite gene-
tiką, dvidešimt pirmo amžiaus lyčių politiką, vyrų tironiją, septin-
tojo dešimtmečio feministinį judėjimą – kaltinkite ką tik norite. 
Aš nieko prieš. Man įdomu tik tai, kas šiandien vyksta tarp vienišų 
suaugusiųjų, o ne socialinė antropologija, kuri vis dėlto yra įdo-
mus mokslas.
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Atmetus evoliucijos padarinius, išvada tokia, kad vyrukai – są-
moningai arba ne – tikisi rodyti iniciatyvą bendraudami su mer-
ginomis. Kaip ir pirmame skyriuje aprašytas briedžio medžiotojas, 
mes vertiname laimikius, dėl kurių turime pasistengti. Skambin-
dama ar siųsdama žinutes vyrui, kuris su jumis nebendrauja, jam 
viską labai palengvinate. Per daug palengvinate. Mes nevertina-
me to, ką lengvai gauname. Tokiu atveju jūs lygintina su kelyje 
nutrenktu briedžiu. Ant lėkštės patiektu pyragaičiu.

Jūs turite vyrui patikti

Nemanau, kad norėtumėte susitikinėti su vyru, kuris nesusižavi 
jumis vos išvydęs.

Ar aš teisus?
Žinoma.
Nesiųskite jam žinučių, neskambinkite, primindama, jog jis 

jums patinka, neverskite jumis domėtis ar susitikti. Nepriminkite, 
kad egzistuojate ir esate žavi.

Jei turite jam tai priminti – blogai.
Tad nesižeminkite, nustokite jo ilgėtis ir nepamirškite – jei jis 

liaujasi skambinęs po poros pasimatymų arba, gavęs jūsų nume-
rį, išvis nepaskambina, suduodamas smūgis tik jūsų pasitikėjimui 
savimi ir išdidumui. Emocijos – labai pažeidžiama vieta, tad neau-
kokite jų dėl to vyro.

Kodėl vyrai nepaskambina

Yra daug priežasčių, kodėl vyrai nepaskambina. Turi daug darbo, 
neturi laisvo vakaro pasimatyti su jumis, išvažiavo atostogauti, 
reikia eiti pas gydytoją. Priežasčių daugybė.


