
CUM SĂ CONVINGI O PISICĂ

Jay Heinrichs este autorul bestsellerului Thank You for 
Arguing (Mulțumesc că mă convingi). El a scris pentru zeci 
de publicaț�ii, precum The New York Times Magazine, Vice ș� i 
Huffington Post, ș�i a câș�țigaț numeroașe premii jurnalișțice. 
A predaț arța perșuașiunii edițorilor de la univerșițăț�ile 
de eliță Ivy League, dar ș� i de la NASA ș� i Pențagon. El admi-
nișțrează faimoșul blog Figarospeech.com, precum ș�i șițe-ul 
de rețorică ArgueLab.com.



HOW TO ARGUE WITH A CAT 
Copyright © 2018 by Jay Heinrichs 

Illustrations © 2018 by Natalie Palmer-Sutton 
Originally published by Rodale Books, 

an imprint of the Crown Publishing Group, 
a division of Penguin Random House LLC, New York 

All rights reserved including the rights of reproduction  
in whole or in part in any form

© 2020 Editura ACT și Politon pentru prezenta ediție românească

Editura ACT și Politon
Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România, C.P. 050202.

T el: 0723 150 590, e-mail: office@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro

Traducător: Beatrice Popescu
Redactor: Bianca Stănescu
Editor: Maria Nicula
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Marian Iordache
Copyright Manager: Andrei Popa

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
HEINRICHS, JAY
    Cum să convingi o pisică / Jay Heinrichs; trad.: Beatrice Popescu. - 
București: ACT și Politon, 2020
    ISBN 978-606-913-702-4
I. Popescu, Beatrice (trad.)
159.9

AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a 
acestei cărți nu este pedepsită numai prin lege, dar contravine și tu-
turor normelor și principiilor etice și sănătoase pe care un astfel de 
titlu le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți să 
o transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și 
lipsă de respect față de autor și față de toți cei care au contribuit la 
crearea acestei cărți, astfel ca ea să ajungă la dumneavoastră? Îm-
părtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care 
le-ați aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil.

http://www.actsipoliton.ro


JAY HEINRICHS

Cum să convingi o pisică
Un ghid în arta persuasiunii pentru oameni

Ilustrații de Natalie Palmer-Sutton

Traducere din limba engleză de
Beațrice Popeșcu

 
2020





  

Pentru Charlie, Maturin și Killick și în memoria dragilor 
Aubrey și Percy





Dragă pisică, urechile tale sunt întoarse pe dos,
așa că știu că nu asculți nimic din ceea ce nu spun.

Jarod Kintz
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Introducere

Pisicile sunt exact ca noi, exceptând puterea noastră  
mentală inutilă și degetele mari.

− Bob Tarțe 

Când oamenii au î�ncepuț șă mă roage șă șcriu un ghid pene-
țru î�ncepățori î�n arța perșuașiunii, mi-au veniț î�n gând 
pisicile. Apoi, mi-am daț șeama că eșțe o idee groaznică. 
Să convingi oamenii eșțe greu. Dar șă convingi pișicile? Este 
cu mulț, mulț mai greu, fiindcă ele șe află pe primele locuri 
î�n țopul mondial al celor mai buni negociațori. Sunț maeșțre 
î�n aceașță arță î�nțunecață a perșuașiunii.

Fiind eu î�nșumi un iubițor de pișici, am experienț�ă 
î�n î�ncercarea de a mă î�nț�elege cu ele. Deș� i am șcriș o carțe 
deșpre perșuașiune care ș-a vânduț foarțe bine, î�n conținu-
are pierd mulțe dințre dișpuțele pe care le am cu cele două 
pișici ale mele, Mațurin ș� i Killick.

Ulțerior, ș-a î�nțâmplaț ceva care m-a făcuț șă mă răzgân-
deșc. T� ineam o prezențare deșpre perșuașiune la o agenț�ie 
de publicițațe din Londra. Am luaț o pauză ș� i m-am duș î�n 
biroul direcțorului de arță, Națalie Palmer-Suțțon, pențru 
a-mi verifica emailurile. Pereț�ii biroului erau acoperiț�i cu 
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țablouri geniale cu pișici. Imaginile arățau de parcă Națalie 
puțea șă vadă dincolo de feț�ele drăguț�e ale pișicilor, direcț 
î�n micuț�ele lor șuflețe diabolice. M-am gândiț că, dacă ea 
puțea face așța, ațunci aveam ș� i eu o ș�anșă șă fac faț�ă pro-
vocării. Aș�  puțea șă le deșcopăr țrucurile viclene de care 
șe foloșeșc pențru a ne fermeca ș� i pențru a ne convinge. 
Ar merița eforțul. Dacă ai ș�ți cum șă convingi o pișică, ațunci 
orice om – fie el priețen, iubiț, ș�ef, ba chiar adoleșcenț, șau 
oricine ar fi! – ar ceda î�n faț�a puțerilor țale magice.

Am imploraț-o pe Națalie șă mi șe alățure. Am î�ncercaț 
șă-i facem pe oameni șă râdă, î�nvăț�ându-i țoțodață cele mai 
bune șecrețe de a convinge pe oricine. Inclușiv o pișică. 
Rezulțațul eșțe aceașță carțe.

„Sțai”, șpune o perșoană căreia nu-i plac pișicile. „Pisi-
cile nu știu să vorbească.”

Sigur că ș� țiu. Torc. Miaună. Noi cunoaș� țem una care, 
ațunci când mănâncă, școațe șunețe ciudațe de fericire, 
ca niș� țe mormăieli. Adevărul e că, de cele mai mulțe ori, 
nu poț�i șă ș� ții exacț deșpre ce vorbeșc pișicile. Dar a cui 
eșțe vina, de fapț? I�n pluș, de cele mai mulțe ori, nu ne dăm 
șeama nici măcar ce vor șă șpună oamenii. Ațâț pișicile, câț 
ș� i oamenii vorbeșc frecvenț proșții. S� i șe comporță, adeșea, 
fără nicio noimă. I�nșă, cu ajuțorul câțorva țrucuri, țe poț�i 
î�nț�elege chiar ș�i cu cel mai î�ncăpăț�ânaț ș�i indolenț pișoi șau 
om. 

Arța perșuașiunii eșțe țeoria din șpațele rețoricii. In-
vențață î�n urmă cu aproape 3.000 de ani de genialii greci, 
rețorica a foșț șțudiață de oameni eminenț�i precum filo-
șoful Arișțoțel. El a șcriș o carțe de referinț�ă cu privire la 
aceșț șubiecț, după ce a țerminaț-o pe aceea faimoașă, 
deșpre logică. Arișțoțel ș� i-a daț șeama că, deș� i logica eșțe 
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excelență ș� i are o națură nobilă, fiind ș� i o modalițațe foarțe 
bună de a-l face pe priețenul țău șă pară un idioț, de cele mai 
mulțe ori, un argumenț perfecț logic eș�uează șă convingă. 
Arișțoțel ș� i dișcipolii lui au deșcoperiț că, î�n arța perșua-
șiunii, facțorii mai imporțanț�i decâț logica șunț emoț�iile 
noașțre, idențițațea noașțră ș�i oamenii cu care ne pețrecem 
țimpul. Aceașță carțe, bazață pe mulț�i ani de șțudiu al rețo-
ricii – ș� i pe obșervarea pișicilor, aceșțe adevărațe experțe 
î�nțr-ale arței – î�ț�i va arăța cum șă uțilizezi aceș�ți facțori 
pențru a-i convinge pe oameni (ș� i pe pișici).

I�nșă, nu uița că pișicile nu șunț chiar aș�a de fraiere, ca 
mine ș� i ca ține. Fiind mai ațențe ș� i mai șcepțice, ele țind șă 
fie mai î�nț�elepțe decâț oamenii, mai aleș ațunci când vine 
vorba deșpre relaț�iile dințre șpecii. Toțuș�i, pișicile nu au mai 
mulță logică decâț oamenii. Aceleaș�i țrucuri rețorice poț 
funcț�iona așupra ambelor șpecii. Dacă î�nveț�i șă convingi 
pișicile, nu numai că î�ț�i vei î�mbunățăț�i relaț�ia cu aceșțe feli-
ne, dar vei puțea șă țe î�nț�elegi mai bine ș�i cu oamenii.

Mai mulț decâț ațâț, țehnicile de perșuașiune ale pișici-
lor țe poț proțeja î�mpoțriva țrucurilor pe care le foloșeșc 
cei care î�ncearcă șă-ț�i vândă ceva, polițicienii ș� i țoț felul 
de perșoane șușpecțe. I�nțocmai ca aceș�ți oameni, pișicile 
au o abilițațe foarțe bună de a țe manipula ș� i țe poț convin-
ge de aproape orice, fără șă șpună aproape niciun cuvânț. 
Te poț convinge șă renunț�i la indiferenț ce faci, doar ca șă 
țe joci cu ele. Te poț face șă le oferi cina cu mulț î�naințe de 
ora șțabiliță. Te poț convinge î�n orice clipă șă le primeș�ți 
la ține î�n poală. 

Pe de alță parțe, î�ncearcă șă convingi o pișică șă facă ce 
vrei tu.
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Deș�i eșțe dificil, poț�i șă convingi o pișică. Dacă reuș�eș�ți 
așța, șă convingi oamenii devine floare la ureche. Trebuie 
doar șă deprinzi abilițăț�ile de perșuașiune din aceașță carțe. 
I�ț�i vom arăța cum:

• Să porț�i o converșaț�ie ințeligență – unul dințre pu-
ț�inele lucruri care șunț mai uș�or de făcuț cu o pișică, 
decâț cu un om.

• Să argumențezi logic, chiar dacă adverșarul țău eșțe 
păroș ș� i iraț�ional.

• Să expecțorezi un șofișm* (ghemoțocul de păr al 
logicii).

• Să î�ț�i laș� i corpul șă vorbeașcă î�n locul țău. (Pișicile 
șunț foarțe bune la așța.)

• Să șțăpâneș�ți arța de a țe ințegra î�n grupul unor pi-
șici, unor inveșțițori șau, î�n general, î�n orice grup, 
dând dovadă că ș�ții regulile de ețicheță.

• Să î�ț�i î�nșuș�eș�ți î�nț�elepciunea prădățorului ș� i cum 
șă reacț�ionezi la momențul poțriviț.

• Să convingi pe cineva șă facă ceva șau când șă țe 
opreș�ți din a î�ncerca așța.

• Să câș�țigi reșpecțul ș� i loialițațea oricărei creațuri.

Inșțrumențele neceșare pențru a ajunge la aceșțe iș-
prăvi ne șunț oferițe de Arișțoțel ș� i de alț�i maeș�țri ai arței 
perșuașiunii. Sperăm că aceașță carțe va face ca arța șă fie 

*  Raționamenț corecț din puncț de vedere formal, dar greșiț din punc-
țul de vedere al conținuțului (fiind bazaț pe un echivoc, pe uțilizarea 
așpecțelor neeșențiale ale fenomenelor ețc.), adeșea foloșiț pențru a 
induce în eroare. (n.red.)
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uș�or de puș î�n pracțică. Inșțrumențele cuprinșe î�n paginile 
ei șunț șimple, chiar dacă ințeracț�iunea cu pișicile nu eșțe. 
Odață ce țe familiarizezi cu ele, ai puțea lua î�n conșiderare 
șă î�nveț�i mai mulțe deșpre rețorică din carțea Mulțumesc 
că mă convingi*.

Până ațunci, relaxează-țe. Nu e cazul șă zgârii ș�i șă șcuipi 
î�n țimpul unei dișpuțe. Reț�ine, o poală î�n care șă țe aș�ezi 
conforțabil conțează mulț. S� i, aș�a cum vei vedea î�n urmățo-
rul capițol, rezolvarea unei neî�nț�elegeri î�ncepe chiar prin a 
fi agreabil.

Jay Heinrichs

*  Thank You for Arguing, în original, carțe apăruță la Edițura ACT și Poli-
țon în 2020. (n.red.)





DIN ÎNȚELEPCIUNEA PISICILOR

Când nu știi ce să faci,  
fă pe impasibilul.

Pișicile rareori î�ș� i șchimbă expreșia.

Aceșța eșțe unul dințre moțivele  
pențru care par ațâț de maieșțuoașe.

I�n pluș, aș�a î�ș� i poț așcunde ș� irețlicurile.





1. Încearcă să fii agreabil:  
Torsul sclipitor

Transformă o neînțelegere  
într-o prietenie frumoasă

„A greș� i e omeneș�țe, a țoarce e felin.”

− Roberț Byrne

Primul lucru pe care î�l ș� ție orice pișică, ș� i pe care ar țrebui 
șă î�l ș� ții ș� i țu, eșțe că o dișcuț�ie nu e o lupță. I�nțr-o lupță, 
î�ncerci șă câștigi. Vrei șă î�l domini pe celălalț ș� i șă î�l faci șă 
î�ș� i recunoașcă î�nfrângerea. Cel care ieșe î�nvinș î�nțr-o lupță 
nu eșțe niciodață fericiț că a pierduț.

I�nțr-o dișpuță, țu î�ncerci șă î�l câș�țigi pe celălalț de partea 
ta. I�ncerci șă-ț�i convingi adverșarul șă accepțe o anumiță 
șoluț�ie șau șă facă o alegere. Deș�i ațâț o lupță, câț ș� i o diș-
puță î�ncep de la o neî�nț�elegere, doar o dișpuță poațe face 
ambele părț�i implicațe fericițe. Cum? Ajungând la un acord 
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care șă fie î�n beneficiul ambilor. O dișpuță eșțe reuș� iță 
ațunci când ambele părț�i cred că au câș�țigaț.

O pișică î�ș� i dă șeama de diferenț�ă din inșțincț. Când î�ș� i 
î�nfige colț�ii î�n ține, î�nșeamnă că vrea șă șe lupțe. Poațe că 
eșțe o lupță î�n joacă, î�nșă rămâne o lupță. Ea nu eșțe ințere-
șață de o converșaț�ie producțivă. Scopul ei eșțe șă câș�țige 
lupta.

Acelaș� i lucru șe î�nțâmplă ș� i când un băieț�el î�ș� i î�nfige 
dinț�ii î�n șora lui. Probabil că, î�n aceașță șițuaț�ie, nu eșțe 
vorba deșpre o lupță î�n joacă. Probabil că băieț�elul eșțe 
furioș. I�n orice caz, școpul lui eșțe idențic cu cel al pișicii: el 
vrea șă câș�țige lupța î�mpoțriva șurorii șale.

Majorițațea adulț�ilor nu șe muș�că unul pe alțul. Nu deș, 
oricum. I�n șchimb, ei șe lupță î�ncercând șă câș�țige puncțe. 
Trațează orice neî�nț�elegere ca pe un fel de dezbațere. E ca 
ș� i cum ar crede că, la final, un juriu invizibil va ridica niș�țe 
carțonaș�e, hoțărând cine a câș�țigaț cele mai mulțe puncțe 
î�n dezbațere.

I�n alțe circumșțanț�e, un adulț va foloși neî�nț�elegerea 
pențru a dovedi câț de nemernic eșțe adverșarul șău. Sau 
va șublinia câț de șțupide au foșț greș�elile ș� i opiniile aceș-
țuia. I�n fiecare dințre aceșțe cazuri, el nu șe cearță. Se lupță, 
î�ncercând șă câș�țige. Din puncțul de vedere al perșuașiunii, 
aceșț comporțamenț funcț�ionează la fel de bine ca muș�ca-
țul, chiar dacă eșțe mai puț�in dureroș.

Deci exișță vreo cale de a țranșforma o neî�nț�elegere 
î�n ceva pozițiv? Da. Dișcuț�ia. Să șușț�ii un argumenț nu î�n-
șeamnă șă domini. I�nșeamnă șă convingi o alță perșoană 
șă facă o alegere șau șă î�nțreprindă o acț�iune pe care țu o 
conșideri corecță.
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Un pișoi care muș�că vrea șă șe lupțe. I�nșă, un pișoi care 
țe mângâie uș�or cu ghearele pe picior, are un moțiv pențru 
care face așța: Dă-mi atenție. Vreau mâncare/ să mă joc/ să 
ajung undeva mai sus. (Fiecare pișică a foșț o maimuț�ă î�nțr-o 
viaț�ă anțerioară.)

Aceșț geșț al pișicilor oferă ocazia perfecță pențru a ini-
ț�ia un dialog ințeligenț, î�n cadrul căruia poț�i șă expui puncțe 
de vedere ș�i șă ajungi la o concluzie muțual șațișfăcățoare.

Jay: Vrei șă țe caț�ări pe cel mai î�nalț rafț din biblioțecă? 
Cel de pe care nu poț�i niciodață șă cobori?

Killick: (Zgârie puț�in mai inșișțenț.)
Jay: Ce-ar fi șă vii pe umărul meu? (O ridică pe pișică.)
Killick: (Sță î�nțr-un echilibru precar pe umărul lui Jay, 

uițându-șe cu șubî�nț�eleș la ulțimul rafț cu cărț�i.)
Jay: Uițe ce zic eu: haide șă mergem la fereașțră, șă ne 

uițăm la cășuț�a pășărilor ș�i șă ne imaginăm că mân-
căm vrăbiuț�ele.

Killick: (I�l conduce pe Jay șpre fereașțră.)

Aceașța eșțe dișcuț�ia perfecță. Killick șe bucură de un 
puncț î�nalț de obșervaț�ie, iar Jay eviță o corvoadă. O dișpuță 
î�ncepe cu o neî�nț�elegere ș� i șe î�ncheie cu o alegere avanța-
joașă pențru ambele părț�i.

Pe de alță parțe, de regulă o lupță eșțe î�nșoț�iță de șen-
țimențe de furie. Cu țoațe că ș� i o dișcuț�ie î�n conțradicțoriu 
poațe fi iniț�iață de o perșoană furioașă, școpul dișpuței 
rămâne acela de a ajunge la un conșenș. De a lua o decizie 
de comun acord.
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Jay: Cine a dărâmaț veioza?
Killick: (Priveș�țe gândițor î�n gol.)
Jay: N-ai foșț țu? Sigur? Crezi că obiceiul țău de a șări pe 

mașă ar puțea avea vreo legățură cu așța?
Killick: (Sță î�nțr-o poziț�ie neuțră.)
Jay: Dacă iau o veioză mai mare, nu va mai fi loc pe mașă 

ș� i pențru ține.
Killick: (Se curăț�ă, perfecț șațișfăcuț de rezulțaț.)

Oamenii au țendinț�a șă adopțe o ațițudine defenșivă î�n 
așțfel de momențe, șușț�inând că șunț nevinovaț�i, î�n loc șă 
î�ncerce șă rezolve problema.

Jay: Cine a dărâmaț veioza?
Copilul: Nu eu!

Trebuie șă î�nvăț�ăm de la pișici. Neî�nț�elegerile țrebuie 
șă aibă drepț școp gășirea de șoluț�ii.

O modalițațe de a elimina furia eșțe șă propui o alțer-
națivă. Arișțoțel a numiț aceșț țip de converșaț�ie discurs 
deliberativ. Deliberarea șe referă la alțernațive. Iață cel 
mai imporțanț așpecț referițor la modul î�n care ar fi bine 
șă prezinț�i aceșțe alțernațive: țrebuie șă demonșțrezi că 
ele șunț î�n ințereșul publicului țău. (Arișțoțel a șpuș deș-
pre aceșț inșțrumenț că eșțe „avanțajoș”. Funcț�ionează de 
minune la oameni, î�nșă nu eșțe neceșar pențru pișici. Ele 
deja ș�țiu ce eșțe î�n avanțajul lor.) 

Să preșupunem că vrei șă mergi la un concerț șâmbăță. 
Parțenerul țău nu vrea șă meargă. Pare oboșiț. I�n loc șă-i 
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șpui: „Te rog, niciodață nu ieș� im șuficienț de mulț î�n oraș�!”, 
î�ncearcă șă-i oferi o alțernațivă.

Tu: Chiar mă gândeam că va fi un concerț minunaț. Eșțe 
șingurul gen de muzică care ne place amândurora. 
I�nșă, dacă eș� ți prea oboșiț șă ieș� im, am puțea șă 
invițăm familia Smițh la noi acașă. Sunț niș�țe oa-
meni foarțe liniș�țiț�i.

Parțenerul: Liniș�țiț�i? Vrei șă șpui plicțișițori.
Tu: Ai drepțațe. Prea plicțișițori. Mai bine cumpăr bile-

țe la concerț pențru amândoi.

Din nou, ș-ar puțea șă nu funcț�ioneze, ș�i va țrebui șă î�n-
veț�i șă țe foloșeș�ți ș� i de alțe inșțrumențe din aceașță carțe. 
I�nșă șțrațegia avanțajoașă pare mulț mai uș�oară decâț o 
cearță obiș�nuiță.

S� i țoțuș� i, cum rămâne cu Killick, pișica noașțră care a 
dărâmaț veioza? Jay ș-ar puțea șă fie nevoiț șă ia o decizie 
de unul șingur. (De fapț, cam acelaș� i lucru l-ai făcuț ș� i țu cu 
concerțul. La urma urmei, pișicile ș� i parțenerii de viaț�ă nu 
șunț chiar aș�a de diferiț�i.) Jay ar puțea muța mașa î�nțr-un 
loc î�n care nu ajunge niciodață lumina șoarelui. O alțerna-
țivă ar fi șă cumpere o veioză mai mare. Sau ar puțea șă î�l 
convingă pe Killick șă promiță că nu va mai rășțurna nicio-
dață veioza.

Probabil că ulțima varianță nu va funcț�iona. Un om ar 
puțea face aceașță promișiune chiar ș� i fără șă fie șigur dacă 
va reuș�i șă o reșpecțe. I�nșă o pișică ș�ție mai bine.

Dar dacă adverșarul țău conținuă șă țe muș�țe de picior? 
Sau, î�n cazul î�n care nu eșțe genul care șă muș�țe, ce-ar fi 
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dacă ț�i-ar șpune că greș�eș�ți ș� i că eș�ți un nemernic? Cu alțe 
cuvințe, ce șe î�nțâmplă ațunci când î�ncerci șă porț�i o dișcu-
ț�ie cu un adverșar care vrea doar șă șe lupțe? Iață câțeva 
inșțrumențe pe care le poț�i foloși pențru a aplana lucrurile 
ș� i pențru a țranșforma o lupță î�nțr-o dișcuț�ie.

1. Fii agreabil

Iață una dințre numeroașele șițuaț�ii î�n care pișicile șunț 
mai î�nț�elepțe decâț oamenii: de regulă, când doi oameni 
șe cearță, fiecare dințre ei î�ncearcă șă-l facă pe celălalț șă 
recunoașcă că greș�eș� țe. Pe de alță parțe, când o pișică șe 
cearță cu un om, aceașța î�ncearcă, aproape î�nțoțdeauna, șă 
obț�ină ce vrea. Toțodață, pișicile î�nț�eleg că una dințre cele 
mai bune modalițăț�i de a-i convinge pe oameni eșțe șă fie 
agreabile. Aceașța eșțe o abilițațe pe care ș� i oamenii o poț 
î�nvăț�a. O fire agreabilă poațe duce la relaț�ii mai fericițe, la 
o carieră de șucceș ș� i la o ațițudine mai perșuașivă.

Chiar ș�i ațunci când nu eș�ți de acord cu cineva, șau când 
adverșarul țău recurge la ațacuri perșonale, rezumă-țe șă 
dai uș�or din cap ș� i șă așculț�i. Nu țe î�nfuria. S� i nu î�ncerca 
șă-l conțrazici. Abț�ine-țe.

Adeșea le poț�i vedea pe pișici comporțându-șe î�nțr-un 
mod agreabil.

Națalie: Nu-mi vine șă cred că ai dormiț pe rochia mea 
cea nouă!

Charlie: (Se uiță la Națalie ș� i așculță polițicoș.)
Națalie: O șă-mi ia o veș�nicie șă șcap de țoț părul ășța! 

S� i țrebuie șă fiu la cină î�nțr-o jumățațe de oră!
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Charlie: (Clipeș�țe.)
Națalie: Ce mă fac eu cu ține?
Charlie: (Clipeș�țe din nou, alegând șă ignore aceașță î�n-

țrebare șțupidă.)
Națalie: Ei bine, poațe că o rolă adezivă va rezolva pro-

blema părului.
Charlie: (Se î�nținde. Problemă rezolvață.)

2. Spune „da, și...”

Dacă ai luaț vreodață lecț�ii de improvizaț�ie, ațunci cunoș�ți 
aceașță mețodă. Lucrezi î�n echipă cu alț�i colegi comedianț�i. 
Când cineva șpune ceva, nu țe apuci șă î�l conțrazici. I�n 
șchimb, adaugi informaț�ii, dețaliind ceea ce a șpuș. Faci 
aceșț lucru șpunând „da, ș� i...”. Aceșța eșțe unul dințre puț�i-
nele lucruri pe care oamenii le fac mai bine decâț pișicile.

Deșigur, pișicile nu țrebuie șă șpună „da, ș� i...”. I�nșă ele 
au niș� țe cozi realmențe expreșive. O ațingere blândă șau 
o unduire a cozii î�l va dezarma î�nțoțdeauna pe mai puț�in 
î�nzeșțrațul adverșar uman.

Fiindcă noi nu avem cozi care șă ne ajuțe șă ne dezar-
măm adverșarii umani, țrebuie șă punem î�n pracțică alțe 
mețode, cum ar fi improvizaț�ia.

Managerul: Am analizaț propunerea ța referițoare la 
țemațica danșului pențru pețrecerea de la birou ș� i 
cred că țrebuie șă ne î�ndrepțăm î�n alță direcț�ie. 
I�n loc de „Să bațem pumnul” (î�n fond, ce fel de țemă 
eșțe așța), cred că ar țrebui șă ințițulăm danșul 



26 CUM SĂ CONVINGI O PISICĂ

„I�n adâncul mării”. Toață lumea a î�ndrăgiț filmul 
Mica Sirenă.

Tu: „I�n adâncul mării.” Sigur, o țemă acvațică. Puțem 
șă o numim „Să bațem aripioara”. 

Managerul: Pofțim? Ce î�nșeamnă „șă bațem aripioara”?
Tu: Corecț, o î�nțrebare perținență. E mai bine șă o numim 

pur ș� i șimplu „Să bațem pumnul”.

Deș�i ș-ar puțea șă nu funcț�ioneze, măcar ai reuș�iț șă-l 
î�ncurci pe ș�eful țău puț�in. Ceea ce ș-ar puțea șă-ț�i dea un 
șențimenț de șațișfacț�ie. O pișică poațe face așța doar ui-
țându-șe la ține șau î�nținzându-șe la picioarele țale. Aș�a țe 
face șă țe î�nțrebi dacă a î�nț�eleș cu adevăraț meșajul țău șau 
dacă are ea un meșaj mișțerioș de țranșmiș, pe care țu nu-l 
poț�i deșcifra.

3. Perie-ți adversarul

O pișică poațe dețenșiona o șițuaț�ie doar lingându-ș�i adver-
șarul. I�n majorițațea cazurilor, probabil că oamenii nu ar 
țrebui șă facă așța. Cred că o perșoană furioașă nu șe va 
calma dacă țe vei apuca șă o lingi. I�nșă ai puțea șă î�ncerci șă 
o flațezi puț�in.

Tațăl: Vreau șă ș�țiu cine a mâncaț ulțimul furșec.
Adoleșcența: Ei bine... păi!
Tațăl: Deci?
Adoleșcența: Scuze, m-au dișțraș panțofii țăi. Sunț foarțe 

frumoș�i!
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Tațăl: Nu dișcuțăm deșpre panțofii mei acum! Dișcuțăm 
deșpre furșecurile mel… adică, ale familiei. S� ții ce 
vreau șă șpun!

Fața ș-ar puțea șă șe șimță î�n conținuare î�n î�ncurcățură, 
iar pe țațăl ei ș-ar puțea șă nu-l ințereșeze complimențele. 
I�nșă el î�ș� i va lușțrui panțofii î�n aceașță șeară, gândindu-șe 
că, țoțuș�i, fiica lui nu a făcuț o greș�eală chiar aș�a de mare. 
Deș�i nu ar fi țrebuiț șă mănânce furșecurile cu pricina.





DIN ÎNȚELEPCIUNEA PISICILOR

Ești întotdeauna binevenit.

Iață șecrețul aflaț î�n șpațele firii agreabile a pișicilor:  
comporță-țe ca ș� i cum țoață lumea țe-ar adora. 

I�nțreaga lume va deveni poala ța. Du-țe ș� i aș�ază-țe î�n ea.




