021 Dones regents
en l’Antic Egipte:Hatsetsut i Cleopatra.
Reines de regnes antics; reines de les Terres de dintre circuit del sol.
Clima sec, sol abrusador i sufocant llepant les espatlles de milers
d’esclaus que treballaven baix les vostres ordres.
Construireu grans temples, obeliscos alts i imperants i també, s'alçaren
estàtues voluminoses en el vostre honor.
Senyores de les Dones Nobles; grans sacerdotesses i sabies en el món astral.
Piràmides allargades sempre cap al cel a on el sol i les estrelles us
guiaven entre dos mons; el dels déus i el dels morts.
Oh, Hatsetsut ! Oh, Cleopatra !
Sou les favorites de totes les deesses que os envejaven pel vostre coratge i les
més estimades pel déu Ra el símbol més reconegut en la vostra distinció.
Belles i esveltes habitaveu en grans palaus i defensaveu amb gran passió el
vostre territori.
La vostra vestimenta de faraones i milers de joies demostraren l’ autoritat i
la riquesa del vostre regnat.
Oh, Hatsetsut ! Oh, Cleopatra!
Amb vosaltres Egipte sofrí una gran transformació a on les dones regnaven el
país i en la manera de pensar, ambdues marcareu la diferència a ser faraones
malgrat ser dones.
Quan vau morir, tothom us donava per oblidades, però vau ressorgir d’entre les
pedres caigudes per a perdurar dins la historia per sempre.
Oh, Hatsetsut ! Oh, Cleopatra!
Dones regents en l’època romana: Bouzica Tisores Mislata.
Dona de costums celtes, amant del seu marit i del seu poblat i caràcter
reposat i embolcallada d’una pau absoluta.
Els romans despietats assaltaren el teu poblat i destruïren la teva calma i
felicitat.
La sang es vesa i deriva en una forta lluita acarnissada.
El caos infinit regna; homes morts no assassinats!!!!
dones maltractades i repudiades en la seva nuesa!!!
Ull per ull, dent per dent.
Entre fuetada i fuetada vas veure el dolor i patiment de la teva gent.
Crits espantosos, horrorosos!!! Rostres espaordits, emblanquits!!! Rialles
iròniques, formes grotesques!!!
Llàgrimes d’ amargura rodolaven pel seu rostre afligit i en els ulls, una mirada
reflectida en forma d’odi i venjança en vers l’ego masculí.
Ull per ull, dent per dent.
A llavors vas jurar-te a tu mateixa que mai et sotmetries al poder romà.
Vas convertir-te en una de les millors adversàries de l’ Imperi Romà, moltes
guerres vas superar amb una victòria rere una altra i gràcies a la teva valentia

tu i les dones del teu poblat vau netejar el vostre honor i servireu d’exemple a
d’altres dones.
Ull per ull, dent per dent.
Dones regents a l’ Imperi Persa i Judeocristià: Ester i Rut.
Fóreu creades per un igual a l’home i moltes vegades no acceptades
socialment per culpa d’una opressió de l' home que mai ha estat aprovada per
Déu.
Dones dotades de gràcia i elegància, fóreu importants tant en la reialesa com
en la religió.
Vau ser destacades quant a coneixement, espiritualitat i un cert domini propi
com a dones.
De caràcter amb fe en els vostres actes, valentia en moments difícils, prudència
en les vostres paraules i protectores del poble jueu.
Éreu les acompanyants i amigues dels vostres marits i omplíeu d’amor i alegria
la vostra família que donaren descendents sans i forts amb sang reial.
Dones regents en l’època medieval: Isabel I i Wu Zetian.
Vau tenir un caràcter molt definit des de molt jovenetes.
La vostra decisió a ser reines provocaren certes discòrdies entre la cort, però
també una gran admiració per part del poble.
Insults dels governants que no ho acceptaren i deien:
-Això és intolerable i desafiador!!Clams d’un poble engrescat per una possible millora i cridaven:
-Visca la reina!!Quan us vau casar mai vau deixar de banda la vostra posició i vau actuar amb
fermesa per a dur a terme el vostre regnat.
Religioses al més no poder vàreu ser acceptades per la gent noble i rica i va
recaure el vostre despotisme amb tot aquell que es mostrava hostil
vers al vostre poder.
Guerres inútils, pobles empobrits i soldats afusellats i morts de gana.
Fogueres espurnejants cremaven llibres de cultures diferents.
Milers d' innocents a la guillotina i molta gent implorant la vostra pietat.
Reines que vau fer oïdes sordes i vau quedar absent de tot el que passava allà
a fora de mentre la religió era la que tenia el poder de corrupció i
domini.
Dones regents en l’època medieval: Isabel I i Wu Zetian.
El país on regnareu fou pròsper i ric fins a la vostra mort.
Quan ens vau haver de deixar, tothom aclamava el vostre nom tot dient:
-La millor reina que hem tingut ha mort!Sentiments sumits en la més profunda tristesa, cors encongits per la nova
tensió social i finalment el buit de la monotonia va acabar per esclafar les
vostres expectatives de canviar el món i callaren per sempre el vostre regnat
Dones regents en l’època moderna: Letícia Ortiz.

Ets la gran notícia del s. XXI i en poc temps, t’has impulsat cap a l’ èxit.
En el teu treball has sigut competitiva i desafiant i en la teva vida personal
amant de la família.
Per casualitat o destí, vas passar de ser periodista de la TV 1 a convertir-te
en princesa el dia de la teva boda.
Es van llençar crítiques acusadores envers a tu per no ser de la reialesa, però
amb el teu caràcter fort ven visible, les vas fer front.
En les portades de les revistes del cor vas deixar clar el teu propòsit portant a
dalt del teu cap la diadema reial.
Les llengües són el teu punt fort i per això has fet milers de viatges
d’acompanyant del príncep i reunions amb diferents líders dels diversos
països.
Sempre t’has mogut en un ambient a on les bones paraules i la formalitat hi
han destacat i també has format una família amb dues infantes.
Tot per a tu és favorable, ja que el vent sempre ha bufat en la teva direcció.
En quant el rei va recaure en salut, tot el país estava en xoc i imploraven a Déu
una millora del rei.
Finalment va abdicar malgrat els seus esforços i els dels millors metges que el
van atendre, però tu, en vas sortir coronada com a reina d’ Espanya amb dues
filles precioses d’ hereus al tro.
Ara per ara, no hi ha cap reina que s’ iguali a la teva popularitat i tothom et vol
fotografiar i penjar les fotos dins pagines webs d' internet.

