
Bebelusi de lux
Venirea pe lume a unui copil este pentru cei mai multi o bucurie. De multe ori, insa, aceasta este
“umbrita"  de cheltuielile colosale pe care le presupune noul membru al familiei.
  
  Tinerele familii care se hotarasc sa aiba un copil sunt deseori in impas financiar si asta pentru ca numai
hainutele pentru nou-nascuti golesc buzunarele parintilor de cateva milioane. 
  Daca inainte comertul cu imbracaminte pentru copii, in Sibiu, era restrans la cativa comercianti, acum
sunt destule magazine de specialitate cu marfa variata si pentru toate buzunarele. In plus, bebelusii si
mamicile lor se pot bucura de toate minunile tehnologice care sa le faca viata mai usoara. Dar pentru toate
acestea trebuie bani. 
  O nasa va scoate din buzunar, in afara de tarifele pentru botezul de la biserica, cel putin un milion de lei.
“La un botez iti trebuie un set complet de hainute – costum cu boneta, sosete, un combinezon, o bluza, o
paturica, un prosop, lumanare, o cana cu busuioc. Acestea ajung cam la un milion, daca sunt modele
destul de deosebite. In plus, in functie de buget, e bine sa fie pregatita si cu un cadou" , explica o
vanzatoare de la un magazin pentru copii. Costumasele costa de la 300.000 de lei, cele simple, de diferite
culori si cu vreo mascota pe piept, pana la 600.000, cu modele mai potrivite pentru un eveniment atat de
important ca botezul. Un prosop cu gluga pentru bebelusi trece de 100.000 de lei. Combinezonul costa in
jur 120 – 160.000 de lei. In plus, alte cateva zeci de mii pentru sosete si aproximativ 100.000 pentru
caciulita. Bluzele sau puloverasele variaza ca pret in functie de material si model, cele mai subtiri
usureaza bugetul cu cateva zeci de mii dar pot ajunge si la 2-300.000 de lei. 
  Nasele si mamicile mai pot alege seturi complete, cu cate zece piese, care depasesc, insa, milionul. Daca
nasa scoate bani numai o data din buzunar, parintii trebuie sa aloce constant sume importante din bugetul
familiei intrucat hainutele le raman mici foarte repede, la aceasta varsta.
  
  Pe langa garderoba, mai sunt o multime de alte nimicuri. Tetierele costa cel putin 50.000 de lei, iar
biberoanele, in functie de firma si de modele, ajung si la jumatate de milion. Cam la aceleasi preturi sunt
si linguritele sau canile din materiale speciale pentru bebelusi. Jucariile zornaitoare pornesc de la cateva
zeci de mii de lei si ajung si la 300.000 de lei. 
  Un patut cu chenar metalic, care poate fi adaptat cand copilul mai creste ca tarc, cu suport pentru
schimbarea scutecelor, costa in jur de trei milioane de lei. Carucioarele pornesc de la un milion, iar cele
mai uschite modele, care au si scaun pentru masina si gentuta, depasesc sase milioane. 
  
  In plus, parintii pot sa cheltuie sume fabuloase numai pe “aparatura" . Acum sunt disponibile in
magazine toate minunile, de la un aparat care sterilizeaza biberoanele la cantare speciale pentru bebelusi,
toate insa la preturi piperate, de ordinul milioanelor. Lista continua si parintii nu mai stiu ce sa cumpere
si ce sa nu cumpere, caci, pana la urma, indiferent de pret, toti vor tot ce e mai bun pentru odraslele lor.
  
  Elida-Ioana CREMENE
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