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 Komunistyczne święto ? tak teraz mówi facet, gdy się chce wykręcić od celebracji Dnia Kobiet.
Że niepotrzebne, że to wymysł ?czerwonych?, że nie powinno się tego obchodzić, że to
?babskie fanaberie? itd. itp. W końcu większość z nich na odczepnego rzuci bukiecik albo
czekoladki i ?odbębnione?. A chociaż nie robi się z tego komercyjnej szopki, jak w przypadku
chociażby Walentynek, to jednak dobrze, że w ten dzień głośno się przypomina...

Przypomina o Kobiecie... Tej, która jest na co dzień, tej, która tyle wysiłku wkłada w codzienną
egzystencję. O Kobiecie, która ma być wielozadaniowa: sprzątać, gotować, dbać o rodzinę,
rodzić, wychowywać dzieci, a przy tym jeszcze ? ostatnio coraz częściej i coraz głośniej się
mówi ? pracować, zarabiać, robić karierę, oczywiście w tym wszystkim zarazem dobrze
wyglądając i dbając o siebie. Tak się jakoś porobiło, że od kobiety oczekuje się bardzo wiele,
często ponad miarę, mężczyźni aż takiej presji nie są poddawani. I o dziwo ? kobiety te
oczekiwania zazwyczaj spełniają!

I za tę siłę, upór, cierpliwość, zacięcie, umiejętność radzenia sobie w życiu mimo przeszkód,
dźwiganie na swoich barkach olbrzymich ciężarów, gromadzenia wszelkich emocji, za energię,
niezłomność, determinację ? należy się każdej kobiecie wielki podziw. Pomimo często
pojawiających się chwil zwątpienia, zmęczenia, myśli rezygnacyjnych, depresji, smutków, łez
wsiąkających w poduszkę, złości wrastającej w duszę, na przekór wszystkiemu ? kroczą przez
życie.

Wiedzą o tym Panie z naszego portalu. Nierzadko doświadczone przez życie, w ciężkiej
sytuacji, targane rozmaitymi emocjami, mające za sobą niezliczone przeszkody, jakie pojawiły
się na ich drodze, kłopoty, łzy, smutek, żal.... A jednak udaje się Wam, drogie Panie, znaleźć
chwilę na wizytę u nas, na uśmiechy, na udowodnienie, że jednak można, że jednak warto ?
uśmiechnąć się i pokonać te przeciwności, dawać radę i żyć...

W dniu Waszego Święta ? choć tak naprawdę celebracja powinna odbywać się przez cały rok w
uznaniu tego, jak niesamowite jesteście ? chcemy Wam złożyć życzenia przede wszystkim
szczęścia, by gościło ono jak najczęściej w Waszych sercach, uśmiechów, z którymi tak
prześlicznie wyglądacie, iskierek radości rozświetlających Wasze oczy. Ale także dalszych
pokładów siły, niezłomności, uporu i zdolności do pokonywania wszelkich barier, jakie pojawiają
się na Waszej drodze życiowej. I jeszcze ? jak największej pomocy i wsparcia, w każdej
postaci, od osób Wam bliskich, dużo optymizmu, nadziei i wiary, które nadają sens naszym
działaniom, a także okazji i możliwości do spełniania marzeń i wszelkich celów, jakie sobie
wymyślicie.

I biorąc pod uwagę wszystko to, z czym musicie się mierzyć i sobie radzić - określenie ?słaba
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płeć? dawno przestało już być adekwatne. 

A te kwiaty... to dla Was...

Redakcja  
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