
Trai îndoi

Ini]iator al comunit`]ii bloggerilor români, fost Community Manager la 
 Yahoo! România, produc`tor la RadioLynx, [i nu în ultimul rînd un tip amu-
zant [i dintr-o bucat`, Bobby Voicu scrie despre femei. De nu i-am fi pus a[a 
pu]in spa]iu la dispozi]ie... 
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B
`rba]ii nu se g\ndesc dec\t la sex! B`rba]ii 
nu viseaz` dec\t bere [i fotbal! Da, poate 
c` dup` zeci de ani a[a o fi! Dar oare  astfel 
\ncepe povestea?
Chiar de c\nd facem primii pa[i [i p`rin]ii 
se amuz` v`zîndu-ne cum pup`m o feti]` 
pe obraji, ne întreb`m: ce [tie ea despre 

mine? Oare [tie c` mie-mi place s-o trag de codi]e? Nu 
cred... altfel în mod cert s-ar tunde scurt. De ce s` vrea s` 
fie chinuit`? Dar c` a[ vrea s` o pup [i acum pe obraz, ca 
atunci cînd eram copii? Nu, nu cred,  altfel m-ar l`sa. De 
ce s` nu m` lase, nu vede ce ochi frumo[i am? Prietenele 
mamei mele îmi spuneau c` vor fugi fetele dup` mine cînd 

voi cre[te, c` am ochi frumo[i. M-au min]it, nu fuge ni-
meni dup` mine... S\nt deci c\teva lucruri pe care noi, 
b`rba]ii, am vrea s` le [ti]i. 

O nou` etap`, 
acelea[i fr`mînt`ri
Oare de ce rîd prietenele ei de fiecare dat` cînd trec pe 
lîng` ea? {i ea de ce abia îmi r`spunde cînd o salut? Ieri, 
cînd a trecut pe la mine s`-i dau cartea de român` era 
foarte vorb`rea]`, nu o mai puteam face s` tac`. Chiar 
a[a, de ce vorbesc fetele a[a de mult?
De ce a fugit dup` ce am pupat-o? Da, [tiu, nu am mai 

Tipii îţi spun...
VERDE-N FA}~

de Bobby Voicu
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pupat-o niciodat` pe buze, dar to]i prietenii mei mai 
mari spun c` a[a trebuie s` o pupi, altfel nu mai e priete-
na ta. {i dac` o pup` altul? Nu a mai venit pe la mine de 
cînd am pupat-o. I-am \ntrebat pe b`ie]i [i mi-au zis c` 
sînt prost, c` trebuia s-o pup cu limba, c` de-asta s-a 
sup`rat. Cum adic` s-o pup cu limba? Ca un c`]el? De ce 
nu a venit s` vorbim? De ce a trimis-o pe prietena ei 
 s`-mi spun` c` acum, dac` ne-am pupat, sîntem „prie-
teni“ [i trebuie s`-i cer „prietenia“? Ce înseamn` asta? 
C` trebuie s` ne ]inem de mîn` cînd sîntem împreun`? 
Da, [tiu, i-am zis c` nu pot s-o ]in de mîn` cînd sînt 
b`ie ]ii de fa]`, dar mi se pare normal, cum de nu în]e -
lege? B`ie]ii vor rîde de mine [i m` vor \ntreba dac` am... 
nici m`car nu [tiu ce înseamn` exact. Chiar a[a de tare 
s-a sup`rat pe mine? Îmi lipse[te s-o aud rîzînd. Sau s` 
v`d cum i se încre]e[te nasul cînd se încrunt`. 

Pu]in` maturitate...
OK, nu prea cred c` b`ie]ii din ga[c` [tiu prea multe 
 despre fete. În mod cert, nu pupatul cu limba le face fe-
ricite pe fete, ]inutul de mîn` e ceea ce trebuie.
Ce înseamn` dragostea, de fapt? Cum îi ar`]i c` o iube[ti? 
O ]ii de mîn`? O mîngîi pe p`r? O sco]i la plimbare? Te 
duci cu ea la cump`rat cadouri pentru prietena ei cea mai 
bun`? De ce spun b`ie]ii c` sînt sub papuc? Normal c` nu 
am ie[it ieri cu ei, pentru c` stabilisem cu ea c` mergem 
la film. {i de ce spun c` m-am schimbat în ultimul an? 
 Doar mergem în continuare la fotbal, ie[im în continuare 
în bar, la biliard...
Oare voi mai putea iubi pe cineva a[a cum am iubit-o pe 
ea? Simt c` nu mai pot respira de cînd a plecat în alt ora[. 
Nu, nu cred. Am citit undeva c` avem o singur` [ans` în 
via]` la dragoste. {tiu sigur c` nici o femeie nu va mai 
fi ca ea. {i prietenii mei – ce tîmpi]i! – cic` trebuie s` 
cunosc alte tipe [i s-o uit. Chiar nu în]eleg c` nici una 
nu mai e  ca ea?

M-am oprit pe la 20 de ani cu povestea [i cu întreb`rile de 
mai sus  – [i în realitate, de altfel, tot mintea de-atunci o 
am, de[i vîrsta e oarecum mai înaintat`. Nu de alta, dar 
dup` primii 20 de ani, lucrurile nu devin mai simple, dim-
potriv`. Devin din ce \n ce mai complicate. {i probabil c` 
mi-ar trebui o via]` s` scriu întreb`rile care apar – mai ales 
c` s\nt mai proaspete [i mi le aduc aminte. Mai mult, zilele 
trecute a mai ap`rut o \ntrebare stresant`, în timp ce m` 
plimbam printr-o libr`rie: de ce exist` dou` c`r]i despre 
cump`r`turi, cu titlu asem`n`tor? Confesiunile unei 
shopaholice [i Memoriile unei obsedate de cump`r`turi. 
Sau ceva de genul. {i culori similare: roz [i... tot roz.
O gr`mad` de întreb`ri apar pe m`sur` ce fetele din jurul 
nostru cresc (odat` cu formele lor). Întotdeauna mi s-a 
p`rut ciudat cît de multe stereotipuri exist` în mintea fe-
minin` cînd e vorba de b`rba]i. De la ideea c` ne gîndim 
numai la sex, pîn` la faptul c` nu sîntem în stare s` ne 
implic`m într-o rela]ie (OK, asta poate c` are un sîmbure 
de adev`r), o gr`mad` de idei preconcepute care ne stric` 
„jocurile“ cînd ne e lumea mai drag`. {i nou`, [i vou`.

Momentul adev`rului
Ce ar vrea, deci, b`rba]ii? Ca, din cînd în cînd, femeile s` 
ia în considerare c` [i noi gîndim cu capul de pe umeri –
poate c` mai rar, dar se întîmpl`. {i c` ne punem la fel de 
multe întreb`ri despre ceea ce gîndi]i voi. {i c` nici noi nu 
ne d`m seama ce gîndi]i voi. Dar [i c` la un moment dat, 
hot`rîm c` nu mai are rost s` ghicim [i începe s` nu ne 
mai pese... pîn` ce întîlnim pe altcineva, care pare inte-
resant de cunoscut. {i ciclul se reia.
Ah, [i un sfat: dac` spunem c` sun`m [i nu sun`m, ar 
cam trebui s` v` lua]i gîndul c` se va întîmpla. Nu e [i 
 cazul meu, e adev`rat. Eu sun cînd pot, sînt doar foarte 
ocupat, de-asta nu apuc! ■

Confesiunile unui burlac
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