Жене

Размишљам... Мислим... Чудим се како једна једина реч може у човеку да пробуди толико
асоцијација...

Жена: Пуна мистерије, тајни, топлине а у исто време хладноће, спој слатких и горких
емоција у њој гради јединствено биће на које свако другачије реагује, Неки је поштују,
неки је газе, неки не могу без ње... У сваком случају, свака жена има нешто у себи што
изазива ерупције код људи око ње.
.
Као што знамо дан жена је 8. марта. Многи тај дан сматрају олако али не знају да
заправо представља борбеност, самосталност и независност жене и изједначавање
способности у поређењу са мушкарцем. Жена је увек била запостављена,
терћеразредна ствар, биће које служи за плодно потомство, али неспособно да гради
себи успех, каријеру, да ствара новац. Ствари су се промениле, данас, све чешће на
улици видимо јаку, образовану, самосталну и културну жену. Такав тип жене би требао
да буди емоције код супротног пола. Мушкарци су често себични, и искомплексирани, па
не дозвољавају жени да се вине у висине, већ је спуштају на дно. Права жена је борбена,
иде до свог циља па макар по цену смрти, говори погледом, магнетише мирисом. Њен
покрет је магичан, чаробан, поглед продоран и дубок.

Мушкарци се сете да на Дан Жена треба поклонити жени цвеће или парфем у знак
пажље. Тада је обасипају нежностима, поклонима... Зашто? Зато што је то осми март? А
шта бива деветог марта? Монотонија живота, мушкарци су хладнији... Слажем се да је
Осми март дан када жена треба да буде обсипана поклонима и љубављу, али исто тако
мислим да је то само пример како мушкарци треба сваког дана да буду нежни према
жени. Јер жена жуди за љубављу, она је крхака емотивна... Мушкарци сваки дан треба
да је чувају као мало воде на длану јер не буду ли је пазили, она ће ишчезнути.
И ове године улице ће бити пуне цвећа. Дечаци, момци, мушкарци цвет представља
жену! Што је више пазите, имаће више латица и листова, биће срећнија. И то цвеће, што
га гледате немојте да буде смао део овог већ сваког дана. Улепшајте јој сваки тренутак,
и учините да ваша девојка, жена, буде најсрећнија особа на свету свесна своје
женствености и шарма.
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