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ТемаKрешо Секулић

	 ОСвајајУ	Ли	Се	дјевОјКе
Освојити дјевојку, драге припаднице 
љепшег пола, није нимало лако. Мало 
срамежљивији момци скупљају храброст 
и по више мјесеци да би се ипак на крају 
поколебали, док увјерени „фрајери” 
одраде то онако на брзину, у стилу: 
„Мала, хоћемо ли?” Или је, можда, нај-
боље наћи средину између ова два 

приступа?

 

Неке 
дјевојке 
више воле 
р о ман ти чне , 
а неке „жестоке” 
момке. Битна ствар је 
у приступу. Џипови или 
стихови, питање је сад? Хајде 
прво да кренемо од оних дје-
војака које падају на џипове. 
Шта заправо оне траже у вези, 
скупе поклоне, отмјене изла-
ске или само да су виђене са 
фрајером који воза добар ауто? 
Постављају се питања: гдје је 
ту љубав, кога такве дјевојке 
воле — џипове или оне које возе 
такве аутомобиле? Материјалне 
вриједности никад не треба да 
стављамо испред људских.
 Сада ћемо да сагледамо ову 
ситуацију из очију самих дјевојака 
материјалиста. Можемо ли их 
кривити што размишљају тако, 
јер, на крају крајева, и у природи 
се мужјаци боре за превласт над 
женком, а они способнији и јачи 
добијају и право на женку. Ако 
ово пренесемо на нас, видимо да 
дјевојке материјалисткиње можда
на овај начин гледају способности 
мушкарца да их обезбиједи у животу. 
Многи кажу да се од романтике не 
може живјети. Ви, момци, који возате 
около џипове размислите мало о ово-
ме: Шта ће се десити када вам џипова 
понестане, хоће ли те исте дјевојке 
бити уз вас?

 

 С друге стране налазе се романтичари, 
тј. они који наклоност љепшег пола настоје задобити 
моралним вриједностима. Наравно да се више труда 
улаже када се дјевојци прилази на романтичан начин, 
али да ли ће се тај труд исплатити? Морамо признати 
да је много љепше осјетити љубав него бити виђен у 
најновијем четвероточкашу. На дјевојкама је избор.
 Анкета коју смо спровели међу гимназијалцима 
показала је да је више оних који мисле да се дјевојке

данас освајају џиповима, 
а не стиховима. Зато момци, ништа нам друго 
не преостаје него да посјетимо једну од ових ауто-кућа. 
Сад се џипови могу узети и на лизинг.
 Једино што ме брине је пораст цијена нафте на 
свјетском тржишту! 
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оСвајајУ ли Се 
Дјевојке џиповиМа 
или СТиховиМа?


