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Uraganas Hatrina: 
numalsinkite audrq 

Kartais pats geriausias patarimas - nekreipti demesio 

} jokius patarimus, o ir j manuosius. Siaip ar taip, kas 

manausi es^s, kad rasyciau knyg^ moterims? Jei sios 

knygos pavadinim^ perskaityciau pilnam kambariui 

feminisciij, mane nusvilptij audringiau nei poligamijos 

salinink^. Bet luktelkite! Neuzverskite sios knygos. Pa-

klausykite mano pasakojimo: 

Kai buvome mazi, tetis automobilyje uzrakino raktelius, 

0 su jais ir mano trimetj broliukq. Nemaloniai zliau-

giantis siltas, sums prakaitas primine jiems, kad tvyro-

jo karsta Kalifornijos vasara. Automobilio salonas buvo 

jkait^s kaip orkaite. Skaudejo kvepuojant. Tokios fpras-

tosprabangos kaip mobilieji telefonai pagalbai issikviesti 

nebuvo, ir tevaspuole fpanikq. Jis prase padeti keliij sto-

vejimo aiksteleje buvusiq nepazfstamijji^, taciau tq dienq 

visas pasauUs kazkur skubejo. Sesuo pamegino atitraukti 

tecio demesf, bet jis jq subare. Jis karstligiskai kuite ki-

senes ieskodamas smulkiqjij, kad galetij paskambinti is 

telefono automato, oji tuo metu traukiojojj uzjuosmens. 

- Ne dabar, - suriko tetis. - Juk skubul 

Jo balsas buvo siurkstus kaip svitrinis popierius. 



T)amos etiketas 

„Kqgi, sitai irgi skubul" - pamaneji. Sesuo dar kartq 

naiviai sugriebe tetj uz turkio spalvos sportinit^ kelniq. 

- Moterie, - ramiai istarejis. 

Ji tebuvo maza mergaite. Suprato, kad jis kalba rim-

tai. Taciau jei ji dar kartq nepamegins, hrolis iskepsl Ga-

liausiaiji suriko: 

- Liepk jam nuleisti langq is vidaus ir pats galesi at-

rakinti durisl 

dien^ jie abu ismoko verting^ pamok^: 

1. Nutilk ir suklusk. Atsikratyk isankstinio {sitikini-

mo. Kai nurimsti ir jsiklausai, gali pasimokyti bet 

ko ir is bet ko. Jei patarimu jmanoma pasinaudoti, 

visai nesvarbu, is kur ]\. Tiesa islieka tiesa: 

nesvarbu, pripazjsti ar neigi, kaip nesvarbu ir tai, 

kas J4 pasako. Dievas prabilo per asil^ {Sk 22, 28). 

2. Nors gali susidurti su pasipriesinimu, susidarius 

kritiskai situacijai pasakyk save nuomon^. Tai gali 

kam nors isgelbeti gyvyb^. 

feu.rLu.os daLLjfeu.s pffsafeLjtl prlvaLal 

lA.esvi^rstLjdanA.as, feLystl ar gsl telsu.s. 

Tai kritiska situacija! Man neriipi, ar tai populiaru; 

man riipi , ar tai tiesa. Si^ knyg^ parasiau ne todel, kad 
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norejau, o todel, kad turejau. Nesiekiu jums patikti; no-

riu, kad patiktumete pacios sau. Jei tikites nepateisintij 

pagyri}, nepelnyto pritarimo ir padlaiziavimo, skaitote 

ne t^ rasytoj^. Jei ieskote ispiistos, sovinistines ir iracio-

nalios literatiiros, pasirinkote ne t^ k i i r in j . Tai nera ir 

knyga, mokanti, „kaip susirasti vyr^", ar teigianti, kad 

„as vyras, taigi as teisus". 

Tai tikra knyga apie etiket^ moterims, kuri^ parase vy

ras - pamet^s del jusij galv^ ir isprotej^s tiek, kad rasy-

t4 jums ir apie jus. Suprantu, kad moterys is prigimties 

yra gydytojos, bet reikia padeti gyti ir jums pacioms. 

Jausti skausm^ visai ne geda. Nieko baisaus, jei kartais 

verkiate. Svytejim^ visada galite atgauti. Jis sugrjs. Ir 

del stiprybes - beda ne ta, kad niekas niekada nepa-

klausia, ar viskas gerai. Kartais ne viskas tikrai biina 

gerai - ir nieko cia tokio. Jiisij kelione } moteriskum^ 

nelengva. Regejau jq pavargusiose seneles akyse, tyliai 

kovojancios motinos veide ir riedanciose sesers asarose. 

Kq galiu jums papasakoti, kaip biit i moterimi? Nieko. 

Neturiu teises. Vyrai niekada nesuvoks, kaip pasaulj is-

gyvena moterys. Jiisq kelione pilna vargq, kuri i j neper-

prasime. Taciau galiu jums priminti , kas esate. Galiu 

isreiksti nesaliskq poziurj. Galiu pagelbeti jums labiau 

pamilti save ir padeti vyrams ir moterims labiau myleti 

vieniems kitus. Galiu padrqsinti kelioneje ir jos stotele-
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se. Galiu suteikti pusiausvyros. Nenoriu jusij pakeisti. 

Noriu papildyti. Jus keisites, kai pacios to noresite. 

Dauguma informacijos apie moteris atkeliauja is k i t i j 

moterij. Nenuleiskite mano zodzi^ negirdomis t ik 

todel, kad as vyras. Kartais reikia isklausyti vyriskio 

nuomones. Ar jus, moterys, klausote t ik kitx| moterij? 

Ar vyro zodziq negirdite t ik todel, kad jis vyras? Per-

detas jautrumas ir politinis korektiskumas neturetij 

uzgozti tiesos. Niekada. Jei koks nors vyrukas jteiktij 

jums milijonq doleri^, ar pinigij atsisakytumete vien 

del jo lyties? Milijonas doleriij yra milijonas dolerix^, ir 

visai nesvarbu, kas j j jteikia. Pinigi} verte nesikeicia del 

to, kad juos pristate vyras. Tokia mintis netikusi. Cia 

esu ne del to, kad pulciau gincytis. Rasydamas siq kny-

g4 t ikrai paisiau jautriij dalykij. Siq knygq parase vyras, 

bet del to jos turinys ne kiek nesikeicia. Tai kritiska 

situacija! 

Jsiklausykite j savo gyvenimo istorijq. Kaip jq pasako-

jate? Kq pasakojate? Ar tinkamai save pateikiate? Riba 

tarp tiesos ir melo labai blanki. Jus^ tiesa atskiedziama. 

Visuomene viskq zymisi. Moters istorija neapsiriboja 

kuniskumu ir motinyste. Jus - daugiau nei vien auka, 

tur int i klubus. Ar tai jusij pasakojimas? 

fzanga 

Neprivalote aklai manimi tiketi. §iame vadove rasite 

daugybes t i k r i j nesaliskij vyri j ir moterq jzvalgi}. { pa-

galbq pasitelkiau keletq draugij ir draugiij, tarp kuri i j 

yra eiliniq zmoniij, jzymybiij, gydytojij ir sportinin-

ki}, kiekvienas j sj pokalbj jnese savo. Visi jie isreiske 

kitokius poziurius, atsiradusius del kitokio gyvenimo. 

§iame pasakojime skamba tevi}, mylinciij sutuoktiniq, 

vaikini}, draugij, broliq ir sunij balsai. Jie - jusij kultu-

rosijr bendruomenes balsas. 

Sakoma, kad ploniausia pasaulio knyga vadinasi Kq vy

rai zino apie moteris. Mano nuomone, ploniausia pasau

lio knyga vadinasi Kam parups prabilti apie dami^ nyki-

mq? Noriu prideti jai puslapiij, kurie butij parasyti skati-

nant tyrineti, suteiktxj informacijos, mokytij ir drqsintq. 

Si knyga netars paskutinio zodzio. Ji - tik pasiulymas. Ji 

apie nuosirdumq. Pasinaudokite ja kaip veidrodziu, kuria-

me galetumet isvysti, kq norite pataisyti ir kq norite isauks-

tinti. Siq knygq parasiau, kad padeciau jums galvoti apie 

save - kartais tai lengviausia padaryti zvelgiant is salies. Si 

knyga neteisia, j i skirta padeti atitaisyti; j i parasyta ne tam, 

kad kas nors butij teisiama, o tam, kad j jq butij atsizvelgta. 

Kiekvienq problemq griebsime tiesiai uz gerkles, o spren-

diniai isgydys moteris. Isgydys santykius. Tautq. Proble-
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mos sprendimas - buti dama. Gyvenimas prasideda nuo 

damos. Nuo jiasij. Jis prasideda cia ir dabar. Visuomene 

teigia, kad pasaulyje gyvena dviejij t ip^ zmones: kq gi, 

jiis nepriklausote ne vienam. Jiis - etalonas. Viskas ir 

visi privalo prisiderinti prie moters. Prie damos. 

Tai knyga apie damij etiketq dzentelmeno akimis. Tai 

ne grozine literatura. Mano pasakojimq jkvepe t i k r i 

jvykiai. Nesvarbu, si istorija tradicine ar siuolaikine -

svarbu, kad j i skirta jums. Ji - sventajai ir nusidejelei, 

nors sventoji ir yra nusidejele. Sis pasakojimas - damai, 

turinciai stiliij ir gracijq, ir damai, kuri visai neturi sko-

nio. Svelniai moteriai ir savo vietos ieskanciai padiikelei. 

Ji skirta nepritapelems ir mandagiosioms. Patyrusioms 

ir nekaltoms. Sis pasakojimas skirtas seksualiosioms, 

toms, kurioms sekasi, nuolankiosioms ir kiirybingo-

sioms - visoms jums. Staciokems, neissilavinusioms, 

suklaidintoms ir begedems - visoms jums. Sis pasakoji

mas skirtas abejingoms ir toms, kurioms niekas neriipi. 

Jis - veidrodis, atspindintis musij visuomenf. Jis nenu-

slifuotas. Jei jums nepatinka tai, kq matote, imkite ir 

pakeiskite. Si knyga parasyta ne smerkiant, o atjauciant. 

Kad ir kokia butij jusij gyvenimo istorija, savo knygq 

parasiau biitent jums. 

Izanga 

Moterys tur i klausimq. Damos tur i atsakymus. 

§i knyga parasyta tikslingai ir skirta visoms moterims, 

kurios gyvenime siekia tureti tikslq. Trokstu, kad skai-

tytojos atrastij paguodq ieskodamos savo individualu-

mo, ir noriu jkvepti drqsos ir pasitikejimo buti savimi. 

Didziausia dovana, kuriq galite padovanoti pasauliui, 

esate tikroji jiis, na, dar truputis gerij manierij. Viliuo-

si, kad pritaikysite viskq, kas pritaikoma, praleisite, kas 

nepritaikoma, ir pazengsite zingsnj kitq pirmyn. Troks

tu, kad aiskiau regetumet save ir kitus. Noriu, kad nuo-

lat pamiltumet save is naujo. 

Is sios knygos pasisemkite isminties. Megaukites vyku-

siais jos zodziais. Biikite istikimos jos vertybems. Juo-

kites is jos sarkazmo. Numokit ranka \. 

Apsiasarokite skaitydamos, kas grazu. Susimqstykit, 

kai pasijusite jskaudintos. Apmqstykite isvadas. Jver-

tinkite tikslus. Pagalvokite apie jos svarbq. Skleiskite 

jos tiesas. Perduokite kitoms. 

Megaukites sia knyga, jsipilkite dvi taures baltojo vyno 

(jei sulaukete pilnametystes), uzsidekite zvak§, prisi-

leiskite voniq ir atsipalaiduokite. 

Daugiau negaisdamas pristatau jums Damos etiketq. 


