
O KOBIECIE
NA DZIEŃ KOBIET

Wiersze i Opowiadania



Wszelkie prawa zastrzeżone, za wyjątkiem autorów, którzy nie tracą praw do swoich utwo-
rów i mogą je powielać bez naszej zgody. W innym przypadku proszę o kontakt z nami. 

Dziękujemy autorom za wzięcie udziału w konkursie pt. Kobieta. Wybraliśmy najlepsze pra-
ce, które zostaną opublikowane elektronicznie przez PAW - Polish Authors and Writers 
w ramach nagrody, jak było podane w naszym konkursie. 

Naszym celem jest wyławianie talentów oraz pomoc ludziom na emigracji, by nie zapomnieli 
języka polskiego.  

O KOBIETO!

Kobieta – autor: Kasia Cuvilier

Kobieta - silna jak rwąca rzeka 
Kobieta - w bólu rodzi człowieka 
Kobieta - delikatna jak poranna rosa 
Kobieta - dar stworzony przez Niebiosa.

Do Kobiety - autor: Greggy
---
Kobieta, matka, opiekunka
Bez Ciebie wszystko rozdarte
Ty ciepłem się dzielisz, siłę dajesz
Troszczysz się o Mnie, mąż Twój na zawsze
-
Gdy jesteś czujemy się bezpiecznie
Dzieci Twoje, razem, z Tobą
Przy Tobie wzrastamy
Uczysz nas miłości, życia, mądrości
-
A jaka Ty jesteś? Co myślisz i czujesz?

Ilustracja oraz opracowanie graficzne: Kasia Cuvilier



Tato…. – autor Jerzy Pawlak

Tato siadajmy 
i trochę pogadajmy.
Czego synu oczekujesz?
Co ty planujesz?
O życiu chciałbym podyskutować, 
aby życia nie zmarnować.
O twoich doświadczeniach, 
a moich marzeniach
trochę porozmawiamy.
proszę więc siadamy.
Co ciebie nurtuje?
A może frustruje?
Ty jesteś doświadczony, 
bo aż miałeś cztery żony
Kobiety ogólnie na dwie grupy dzielimy
i z tym się zgodzimy,
że jest to podział naturalny,
choć dla niektórych banalny –
blondynki
i brunetki.
Prostego podziału dokonałeś
o czym więc myślisz, czy myślałeś.
Ja nie mam problemu z naborem,
ale trochę z wyborem. 
Czy wierniejsze są blondynki,
te co mają niewinne minki?
Czy też tą drugą grupą się zainteresować
i życiowo zainwestować? 
Wiem, że szczerej odpowiedzi oczekujesz, 
bo przyszłe życie planujesz. 
Jeśli wtedy na wiernym i trwałym związku by mi zależało 
to tylko z naturalnie siwą by się udało. 
Szczerze nie żałuję teraz tego wszystkiego, 
bo mogę pomoc moją radą tobie kochany teraz kolego.

A teraz cos w rodzaju podziękowania za to, że WY KOBIETY jesteście tu z nami na 
ziemi. Dziękuję, więc Tobie Boże!!!!!

Nie wiem…… - autor Jerzy Pawlak

Nie wiem-
czy to ten kwiat-
czy może twoje oczy.
Naprawdę nie wiem
dlaczego ten kwiat zerwałem. 
Patrząc teraz na ciebie
o wszystkim zapomniałem. 
Świat zawirował nagle,
serce dziwnie zabiło.
i to, o czym marzyłem
Chyba się przytrafiło.
Poczułem jednak coś dziwnego,
Niewytłumaczalnego.
Bałem się,
że to tylko sen,
po którym się rozbudzimy
i z tego wyzwolimy.
Spojrzałem w twoje oczy
i to mnie uspokoiło,
bo w nich moje szczęście już się topiło.  



Bukiety - poetka-RM Kusak

Bukiety małe, bukiety duże
piękne i krwiste czerwone roże
codziennie myślisz o swojej damie
chyba się tutaj nie załamię
Bukiety piękne i kolorowe
czasami chętnie chowamy głowę
i w duchu sobie tylko myślimy
czy te bukiety kiedyś wyśnimy
Bukiety małe, bukiety duże
piękne i krwiste czerwone roże
codziennie myślisz o swojej damie
chyba się tutaj nie załamię
Jesteśmy zawsze chętne i gotowe
nigdy w piaseczek nie wkładamy głowę
i tylko myślimy i kombinujemy
jak dostać kwiatek może być
nawet malutki kolorowy bratek
Bukiety małe, bukiety duże
piękne i krwiste czerwone roże
codziennie myślisz o swojej damie
chyba się tutaj nie załamię

Życie kobiety - poetka-RM Kusak

Niestety życie kobiety
Nie jest łatwe
Patrzy ciągle 
Na swoja dziatwę 
I myśli, dlaczego
Nie mam  ja Ci
Faceta bardziej przystojnego               

Niestety 
Gdzie TY
Gdzie TY    
Mój luby
Ukochany
Pamiętaj że
Zawsze się kochamy
 
Niestety życie kobiety
Nie jest łatwe
Patrzy ciągle 
Na swoja dziatwę 
I myśli dlaczego
Nie mam  ja Ci
Faceta bardziej przystojnego               
 
Życie kobiety
Jest czasami niesamowite
Może i łzami spowite
Ale mądre babeczki
Wiedzą jak żyć 
I łzy swoje skryć
 
Niestety życie kobiety
Nie jest łatwe
Patrzy ciągle 
Na swoja dziatwę 
I myśli dlaczego
Nie mam  ja Ci
Faceta bardziej przystojnego      



Kobieta puch marny - poetka-RM Kusak

 
Kobieto puchu marny
Ktoś kiedyś powiedział
Ale niestety nie wiedział
Że bardzo się pomylił
I myli się do tej chwili
 
Kobiety są niesamowite
Czasami bardzo złośliwe
W większości swego życia
Są zazwyczaj szczęśliwe
 
Kobieto puchu marny
Ktoś kiedyś powiedział
Ale niestety nie wiedział
Że bardzo się pomylił
I myli się do tej chwili
 
Kobiety potrafią być szalone
Takie Ich życie jest nieskończone
Bo one zawsze wiedzą
Jak komuś dopiec
To niech chłopy lepiej
Cicho po prostu siedzą
 
 
Kobieto puchu marny
Ktoś kiedyś powiedział
Ale niestety nie wiedział
Że bardzo się pomylił
I myli się do tej chwili

Dama - poetka-RM Kusak

 
Dama to taka osoba
Której zawsze jest szkoda
Że nie potrafi sama się cieszyć
Choćby nawet chciała grzeszyć
 
Damy panny mężatki
Dla WAS zawsze
Najpiękniejsze kwiatki
I nie tylko
A także
Pyszne czekoladki
A jakże
 
Dama to taka osoba
Której zawsze jest szkoda
Że nie potrafi sama się cieszyć
Choćby nawet chciała grzeszyć
 
 
Dama potrafi być miła
Dama potrafi być fit
Czasami ma ciebie za nic
Gdy jesteś  do niczego
Spadaj zatem kolego
 
Dama to taka osoba
Której zawsze jest szkoda
Że nie potrafi sama się cieszyć
Choćby nawet chciała grzeszyć



DZIEŃ KOBIET

Autor – Barbara Zdżalik

Ach, kręci mi się w głowie, 
bo dzisiaj jest Dzień Kobiet, 
od rana są całusy 
i życia same plusy, 
lecz łza się kręci w oku, 
dlaczego tylko raz w roku?

Ten dzień - poetka-RM Kusak

Ten dzień jest niesamowity
Ten dzień jest jeden jedyny
Nie  w żadnym wypadku
Nie są to urodziny
Ale ÓSMY MARCA
Dzień kobiet
Dzień każdej dziewczyny
 
Ten dzień nam pokazuje
Jak każdy dobrze się czuje
Gdy się spotyka z Panami
A Panowie przychodzą z kwiatami
 
Ten dzień jest zawsze inny
Ten dzień jest zupełnie szalony
Biegnie małżonek do żony
I daje Jej kolie
A może i kwiaty
Każdy w tym dniu
Jest wewnętrznie boga   

Dzień wspaniały - poetka RM Kusak

 
Nie wiem czy wiecie
Ale mamy na świecie
Dzień niesamowity
Tajemnicą okryty

Dzień wspaniały
Dzień pełen chwały
Dzień pełen radości
Zaprośmy, zatem
Miłych Panów
A może i Panie w gości
 
Spotkanie tylko raz w roku
Nie zawsze z doskoku
Ale zaplanowane
Przez Panów dla Pań
A szczęściem namalowane
 
Dzień wspaniały
Dzień pełen chwały
Dzień pełen radości
Zaprośmy, zatem
Miłych Panów
A może i Panie w gości
 
Pięknie stylowo
I może klasycznie
Bawią się wszyscy
Szampan się leje
Każda zacna Pani
Dzisiaj szaleje
I nie wiedzieć dlaczego
Jest bardzo dumna z tego
 
Dzień wspaniały
Dzień pełen chwały
Dzień pełen radości
Zaprośmy zatem
Miłych Panów
A może i Panie w gości



Dlaczego? - poetka RM Kusak

 
Dlaczego zacny kolego
I cudowna Pani
Mamy tylko raz w roku
Takie święto znane
A ósmym marca nazywane
 
Dlaczego nie ma go codziennie
Chyba tutaj coś wymyślam
Bo wymyślać lubię szalenie
Tak jak i kwiaty i poezję
I tego już nie zmienię
 
Dlaczego zacny kolego
I cudowna Pani
Mamy tylko raz w roku
Takie święto znane
A ósmym marca nazywane
 
Dlaczego każdy to święto
Nie tylko lubi
Ale także się bardzo chlubi
Gdy kobiecie daje podarunek
A zawsze jest jeden warunek
Jaki Pan stawia Pani
Poproszę o uśmiech
Bo łzy są do bani
 
Dlaczego zacny kolego
I cudowna Pani
Mamy tylko raz w roku
Takie święto znane
A ósmym marca nazywane

Piękne święto - poetka RM Kusak
 

Dzisiaj każdy uśmiechnięty
Dzisiaj każdy jest radosny
Nie to nie z przyjścia wiosny
Ale z czegoś innego i miłego
Ósmym marca nazwanego
 
Panie mają swoje święto
Każdy jest radosny
Panie często oczekują
Tak kwiatów jak i wiosny
 
Święto jest to niesłychane
Gdzieś tam z boku jest baranek
I Panie się zachwycają
Gdy baranicę w prezencie
Od swego lubego dostają
 
Przyznać wszyscy WY musicie
Że należy się kobicie
Takie święto raz do roku
Bez pardonu i bez krzyku
Bo to ważne dla Nas jest
Kiedy ktoś nas kocha też



 Nie uwierzysz - poetka RM Kusak
 
Jak chcesz to wierz
A jak nie chcesz
To nie moja sprawa
Ale dnia 8-go marca
Będzie w Polsce
I nie tylko tutaj
Fantastyczna zabawa
 
Nie uwierzysz
Jakie święto jest
Dnia 8-go marca
Tak Dzień kobiet
Najpiękniejsze święto w roku
Zatem baw się
i dotrzymaj kobiecie kroku
 
Jak chcesz to wierz
A jak nie chcesz
To nie moja sprawa
Ale dnia 8 marca
Będzie w Polsce
I nie tylko tutaj
Fantastyczna zabawa
 
Popatrz wszyscy już przyszli
Ze swoimi prezentami
A tak mówiąc między nami
Chyba sam wiesz co potrzeba
Kobiecie do szczęścia
Na pewno zamęścia
 
Jak chcesz to wierz
A jak nie chcesz

To nie moja sprawa
Ale dnia 8-go marca
Będzie w Polsce
I nie tylko tutaj
Fantastyczna zabawa
 
Tak mężatki panny wdowy
Dziewczyny do wzięcia
Wszystkie piękne zgrabne mądre
Czekają na swego wymarzonego księcia
 
Jak chcesz to wierz
A jak nie chcesz
To nie moja sprawa
Ale dnia 8 marca
Będzie w Polsce
I nie tylko tutaj
Fantastyczna zabawa



Rymowanki i opowiadania

Boże.. – Author Jerzy Pawlak.

Boże stworzyłeś Adama na swoje podobieństwo, a z jego żebra jego egzystencji 
niebezpieczeństwo. Jak ich tworzyłeś to demokracji jeszcze nie było, a i „human 
right” się nie pojawiło. Ewa zawiniła i za jej grzech Adama nieba pozbawiła. 
Żebro Adama wspaniałym się okazało i wszystko, co najlepsze Ewie się dostało. 
Za grzechy Ewy Ty Boże dłuższym życiem ją obdarowałeś, aby swe występki na 
ziemi odkupiła i powrót Adama do nieba przyśpieszyła. My mężczyźni dzięku-
jemy Boże za te przywileje, ale jakiś wiatr przeciwny temu wieje. „Human ri-
ghts” się Twoim decyzjom sprzeciwia i do dłuższego życia na ziemi wszystkich 
mężczyzn wzywa. – 

 

Kobieta – Autor Boszenna Nowiki

O tym Biblia dokładnie opisała, Bóg ulepił z gliny Adama, a z jego żebra kobie-
ta powstała. W pierwszym przypadku błędy zostały zrobione, przy kobiecie, już 
poprawione.
 
Jak powstała kobieta? A było to tak:
Dawno, dawno temu, nie było strusi ani emu. Jakieś potwory z morza wycho-
dziły. Żarły się i kłóciły. Klimat się zmienił i zimy nastały. Duże potwory wygi-
nęły i wyzdychały. Bóg po głowie się podrapał. – Czas stworzyć człowieka. Cała 
Ziemia na to czeka. Adam z gliny został ulepiony, był podobny do człowieka. 
Bóg się przyjrzał i z decyzją zwlekał. Adam zawołał: - Chciałbym bardzo mieć 
kobietę. Jestem samotnym i nudę klepię. – Jak ta kobieta ma wyglądać? – Niech 
będzie piękna jak poranne zorze. Pracowita, jak koń, który pole orze. Szczupła 
i smukła jak trzcina. Niech ona pierwsza dzień zaczyna. – Co jeszcze? – Bóg 

rzecze.- Jaką chcesz mieć kobietę jeszcze? – Żeby mnie kochała, pieściła i cało-
wała. I wierna mi była. – Adamie! Co jeszcze? – Żeby to ona dzieci rodziła. – 
Wysokie masz wymagania, a przecież z gliny zostałeś ulepiony.  Jak dorównasz 
do takiej żony? – Oddam wszystkie moje żebra. – tak mówi moja głowa. – Masz 
rację, będzie to twoja druga połowa. Będziecie jednym - ty i twoja żona. Nie 
będziesz stał wyżej lub niżej. Razem przez życie będziesz maszerował ramię 
w ramię, bok przy boku. Pamiętaj zawsze o tym gliniany człowieku.

Kobieta - autor – Martyna Piet

„Kobieta” - kim jest ta istota? Według genetyki, o tym czy ktoś jest kobietą czy 
mężczyzną, decydują chromosomy XX i XY, zapisane w naszym kodzie ge-
netycznym. Decydują one o naszej płci. Dostajemy X chromosom od naszej 
mamy, a od ojca albo X albo Y. Kobietę kreują dwa chromosomy XX. Jednak 
czy to jest takie proste? Zdecydowanie nie, zresztą jak dowodzi sama genetyka, 
mamy do czynienia z wieloma mutacjami i odstępstwami od reguły. Pozostaw-
my, więc genetykę i popatrzmy na to z prostej perspektywy zwykłej obserwacji. 
O tym, że kobieta różni się od mężczyzny, wiedzą już maluszki w przedszkolu. 
Co tak naprawdę odróżnia kobietę od mężczyzny? Na to pytanie znajdziemy 
tyle odpowiedzi, ile osób, które na nie odpowie. Kobiety są różne, jedne potra-
fią być miłe i słodkie, ale są też takie silne i charakterne. Nie ma dwóch takich 
samych, każdej przyświeca jakiś cel w życiu i każda ma inne pragnienia i ma-
rzenia. Nie można więc wrzucić wszystkich kobiet do jednego worka, zaszere-
gować ich, czy przypisać im te same cechy. Co można zrobić? Zaakceptować 
i pokochać każdą kobietę z jej wadami i zaletami, bo choć każda różni się od 
mężczyzny pod wieloma względami, to często doskonale go uzupełnia jeśli tyl-
ko da się jej szansę.



Dzień kobiet - poetka RM Kusak

Dzień kobiet dzień kobiet niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczy-
nek i małych i dużych dla swego ukochanego słodziutkich jak z krzaczka mali-
nek 

Dzień kobiet święto piękne święto międzynarodowe dasz sobie urwać głowę, 
że kobieta puch marny jest jedyna w swoim rodzaju tak u siebie jak i w innym 
kraju

Dzień kobiet dzień kobiet niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczy-
nek i małych i dużych dla swego ukochanego słodziutkich jak z krzaczka mali-
nek 

Dzień kobiet święto jedyne w swoim rodzaju wielu mężczyzn uznaje je w swo-
im kraju i cieszą się nie uwierzycie, że kupili kwiaty i może prezenty swojej uko-
chanej kobicie 

Dzień kobiet dzień kobiet niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczy-
nek i małych i dużych dla swego ukochanego słodziutkich jak z krzaczka mali-
nek 

Kobieta z Dziczy – autor Boszenna Nowiki
 
Jestem Kobietą doświadczoną, z emocjami znanymi nam od początku ludzko-
ści. Mam tyle lat ile liczy sobie płeć żeńska. Dokładnej daty urodzenia nie wy-
pada mi podawać, zresztą ostatnio mamy taką modę by fakt ten ukrywać jak 
najgłębiej i jak najdłużej.
Moi znajomi starają się zgadnąć i mówią, że na pewno mam dwa miliony lat, 
ponieważ naukowcy już to obliczyli. Ja uśmiecham się i cierpliwie odpowiadam 
– mam tyle lat na ile wyglądam.

Dzisiaj otrzymałam elektroniczny list od rodu męskiego z propozycją napisania 
opowiadania na temat kobiet i naszego święta, które obchodzimy 8 MARCA. 
Po długim i głębokim namyśle trwającym dwie sekundy podjęłam wyzwanie. 

W tej chwili siedzę przy kominku, drwa trzaskają, za oknem sypie śniegiem 
a ja myślę, co napisać o tak wspaniałym Dniu Kobiet. W pierwszej chwili chcia-
łam napisać od początku stworzenia świata, o tym jak Bóg najpierw stworzył 
kobietę a potem mężczyznę, ale wszystkie kobiety o tym wiedzą oraz o tym, 
że Bóg postawił warunek – Stworzyłem was pierwsze, ale macie zrobić tak, by 
mężczyźni nigdy o tym się nie dowiedzieli. Jak widać dotrzymałyśmy to słowo 
do dzisiaj i świetnie nam się udało. Prawda kobiety? Mężczyźni dalej myślą, że 
zostali stworzeni pierwsi. Umiemy dotrzymać słowa. 
Tak więc, siedzę w leśnej chatce, zrobionej z bali. Wokół dziki las i góry. Urodzi-
łam się w Polsce, ale mieszkam w Kanadzie, która ma zaledwie niecałe 10 milio-
nów km kwadratowych powierzchni i składa się z wielkich jezior, długich rzek 
i wysokich gór oraz rozległych prerii. 

Jeżeli ktoś mi nie wierzy to serdecznie zapraszam. Polska od Kanady nie leży 
daleko. Na mapie to wygląda jak trzy rzuty kamieniem a w rzeczywistości to 
dzieli nas tylko 11 tysięcy kilometrów. Strasznie mnie dziwi, dlaczego te same 
11 tysięcy km ma różną cenę przelotu samolotem. Bilet z Kanady do Polski 
kosztuje troszkę więcej niż połowę pensji miesięcznej przeciętnego Kanadyj-
czyka natomiast z Polski do Kanady kosztuje dwa miesiące pracy przeciętnego 
Polaka. Pewnie to działa na zasadzie takiego samego prawa jak dni w tygodniu, 
otóż licząc od poniedziałku do piątku mamy 4 dni a od piątku do poniedziałku 
3 dni.
Ja uważam, że powinno być sprawiedliwie tak jak prawo grawitacji, które obo-
wiązuje każdego, obojętnie czy ktoś wierzy w nie czy nie. Zawsze jest takie 
same, nie zmienia się. Jest za darmo.

Wiatr za oknem świszcze, śniegiem sypie, dołożyłam drewna do kominka i piję 
napój składający się z 30 ml whisky kanadyjskiej i pół litra soku pomarańczo-
wego, większe stężenie alkoholu szkodzi kobietom na urodę.
Drwa trzaskają, ogień płonie, ciepło mi na ciele i na sercu. Wspominam Dzień 



Kobiet z poprzednich lat. Według dzisiejszego zwyczaju kobiety dostają w pre-
zencie czerwony goździk lub czerwoną różę. Tego dnia w każdym męskim 
potomku Adama budzi się wspomnienie z czasów rycerskich, kiedy to z upolo-
wanym krokodylem na białym koniu i w złotej zbroi pukał do drzwi wybranki 
swojego serca. Dzisiaj z powodu ochrony krokodyli ten jeden kwiatek zastępuje 
wszystko: miłość, oddanie, odwagę i brawurę. Dlaczego? Czym zawinił biedny 
kwiatek? Dlaczego krokodyle mają więcej szczęścia niż kwiatki? Pewnie, dlatego 
że kwiatki nie uciekają i nie mają dużych zębów. - Dzień radosny dla ludzi 
a dzień śmierci dla kwiatów. – Pomyślałam i dolałam sobie więcej soku poma-
rańczowego. 
Kłopoty chodzą zawsze parami – mówi polskie przysłowie. Ledwie pogodziłam 
się już z tym zwyczajem, gdy moje rośliny doniczkowe w pokoju zorganizowały 
strajk. Krzycząc głośno domagały się bym im dodała dwóch godzin światła sło-
necznego dziennie oraz chcą całkowitej wolności w syntezie, kiedy tylko zechcą 
a wodę do podlewania mam sprowadzić z lodowca Athabasca w Albercie, gdyż 
przedłuża życie roślin. Zaczęłam cierpliwie tłumaczyć, że światła słoneczne-
go nie mogę dodać, bo to normalny cykl przyrody i ja tego nie jestem w stanie 
zmienić podobnie jak ocieplającego się klimatu, a na syntezie to się bardzo nie 
znam. Natomiast, jeśli chodzi o wodę z lodowca to prawda, że przedłuża życie, 
bo mi to powiedzieli tamtejsi przewodnicy turystyczni a wiadomo, że przewod-
nicy nigdy nie kłamią. Zeszłego lata przywiozłam do domu buteleczkę wody 
z topniejącego lodowca i już odmłodniałam o dwa tygodnie! Obiecałam straj-
kującym roślinkom, że jak tylko śniegi stopnieją i będę mogła wejść na duży 
palec lodowca Athabasca to przywiozę wodę przedłużającą życie roślinom 
i ludziom. 
Uffff, westchnęłam – strajk został zażegnany dzięki dyplomacji i obietnicom, ale 
pomysł okazał się godny naśladowania i nastrój strajku udzielił się mnie. Cho-
dząc po pokoju stołowym krzyczałam (na razie w myślach i do siebie) – chcę by 
cykl miesiączki u wszystkich kobiet trwał 2 godziny a nie od 3 do 7 dni i dwa 
razy do roku, a nie co 28 dni! By kobiety zachodziły w ciążę tylko wtedy, kie-
dy planują i za naciśnięciem pewnego punktu na ciele i by ta ciąża trwała dwa 
dni! By mężczyźni nie tylko rozumieli słowa kobiet tak jak są wypowiadane, ale 
również czytali myśli kobiet na tyle by wiedzieć ile one potrzebują pocałunków 
i pieszczot.
Wszystkim kobietom na świecie kolor włosów, wielkość piersi i ilość sadła po-

winny być zależne od myśli danej kobiety.
Pomysł bardzo mi się spodobał i postanowiłam napisać do wszystkich kobiet na 
świecie by mnie wsparły! Dorzuciłam też pomysł o ratowaniu kwiatów. Zapro-
ponowałam, by urządzić jakąś manifestację, żeby w sklepach tego dnia sprzeda-
wano tylko kwiaty sztuczne, zrobione z plastyku, papieru lub metalu. Z takiego 
materiału są trwalsze i będą trzymać pamięć tego wspaniałego Dnia Kobiet 
przez wiele lat. 

Koleżanka mnie uspokoiła, że takie coś już istnieje a ja niech tylko powiem 
wszystkim znajomym i nieznajomym w swoim środowisku, bo ulotki są już 
w obiegu a miłośnicy kwiatów tną połacie lasu by nie zabrakło papieru do pisa-
nia ulotek i robienia tablic manifestacyjnych.
Ratując lasy, zgodziłam się, by ten jeden kwiatek już pozostał nadal symbolem 
miłości i męskiej odwagi. Zresztą można ten kwiatek zastąpić czekoladą i słod-
kim całusem. Pamiętajcie mężczyźni o kobietach i o kwiatkach, nie tylko 
w Dniu 8 marca, ale przez cały rok. Happy wife, happy life. Jak mówi stare ka-
nadyjskie przysłowie. 
 

 

       


