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БібліоАс

Інформаційний листок Бібліотеки ВДПУ

Посміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині Ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Посміхайтесь знов і знов!

Вам - прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у Вас душа прекрасна,
Серце Золоте!

Женщина
Гладь волосы цвета осенней листвы,
Нырни в ее взгляд сине-ясный...
Да, нимб не сияет вокруг головы,
Но разве она не прекрасна?..
Улыбка смягчает наждачные дни,
На лбу - вся прохлада ладони
Погасит психических будней огни,
А нежность проблемы разгонит...

Найбільше стежать за своїми фігурами
шахістки.

Любуйся, когда она в звездном сиянье приснится,
И спящей любуйся в сиреневой рани;
В ней кроткая гордость разгневанной львицы
И гордая кротость испуганной лани...

Коли жінка мовчить, краще її не перебивати!

Умеет быть страстной, раскованной, смелой,
Спокойной, таинственной, гибкой,
Вона така гарна, що майже завжди буває права.
А линией плавною мягкого тела
Стати на коліна можна тільки перед тією жінкою,
Она чем-то схожа со скрипкой.
яка потім попрасує тобі штани.
Коснись ее тонких и трепетных струн
Чоловік розумний від книг, а жінка - від нароИ вслушайся в тихие звуки дження.
Под их дуновеньем утихнет тайфун...
"Сам я хороший, а дружина в мене - змія!" - гоВозьми ее детские руки...
ворив удав.
Найважча задача для жінки - довести чоловіку
серйозність його намірів.
Якщо жінці нічого сказати чоловікові, вона повинна сказати це коротко.
Як я можу подумати, якщо ще не почула того,
що сказала?
Чоловіки тільки роблять вигляд, ніби не розуміють жінок. Це їм дешевше обходиться.
З усіх цих брехливих вигадок про блондинок добра половина неправда.
Неправильно думати, що жінка від вас у захваті,
якщо ви від неї - без грошей.
Жінки, змиріться: альтернативи чоловікам немає.

В ней слабость и сила, задор и печаль,
Есть тайна в душе ее странной...
Призванье ее на Земле - как свеча
Мужчине светить неустанно...
(10.11.2006)

© Руденко Алина

Якби Бог призначив жінку бути
володарем над чоловіком, він
створив би її з голови, якби рабою, то створив би з ноги;
але оскільки він призначив їй
бути подругою і рівною чоловікові, то створив з ребра.
Святий Августин

Зараз багато дівчат носять із собою балончик зі
сльозоточивим газом. На той випадок, коли захочеться поплакати, а не виходить.
Різниця між чоловіками настільки мала, що можна залишити собі першого.
Чоловік - це істота, здатна 3 години
поспіль чекати кльову і нездатна
почекати п'ятнадцять хвилин, поки
дружина одягнеться.
Як би погано чоловіки не думали про жінок, вони про них думають, думають, думають...
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