
Casuta noastra, cuibusor de nebunii!
inca un 14 de februarie si pe anul acesta. inca o petrecere surpriza, o cina romantica si o atmosfera de
sarbatoare isi vor face simtita prezenta in casele noastre. Şi cum seara de joi se vrea a fi una cu totul
speciala, ambianta intima, lumanarile si inimioarele nu trebuie sa lipseasca din peisaj. inainte ca iubitul
sau iubita sa ajunga acasa, casa poate fi decorata dupa imaginatia fiecaruia. Din loc in loc se pot aprinde
lumanari sau figurine din ceara sub forma de Cupidon iar masa din bucatarie trebuie sa arate impecabil.
Acela va fi locul unde se va servi masa de seara, motiv pentru care curatenia devine in acest moment o
conditie obligatorie pentru ca totul sa iasa conform planului. Indiferent de cine pregateste « surpriza de
acasa », cea mai mare atentie trebuie acordata dormitorului. Aici, este de preferat ca macar in aceasta zi
lenjeria de pat sa fie una viu colorata. Rosul, culoarea care vorbeste despre amor, trebuie neaparat sa iasa
in evidenta. Un simplu artificiu de aceasta culoare va revigora atmosfera din interior si va marca seara
speciala.
  POT FI IMPROVIZATE jocuri de lumini din lumanarele parfumate. Cele mici sunt indicate atunci cand
cineva vrea sa-si surprinda partenerul cu un aranjament luminos pe podea, sub forma de inima sau cerc.
Acestea pot fi asezate si de jur imprejurul patului. Imediat ce vor fi aprinse vor crea o lumina calda si vor
spori intimitatea atmosferei din camera. Acelasi efect poate fi obtinut si daca peste veioza de langa pat se
va aseza o fasie de material transparent sau matase. Astfel, lumina se va propaga in intreaga camera in
linii fine, iar daca materialul textil este colorat, atunci si lumina din casa va capata nuante romantice.
  NICI FLORILE nu trebuie sa lipseasca. Undeva pe masa sau pe noptiera, o vaza cu trandafiri va lasa in
ochii sotiei sau iubitei o impresie mai mult decat placuta iar cutia cu bomboane de ciocolata asezata pe
mijlocul patului o va incanta cu siguranta.
  Sibienii, romantici din fire, au dovedit in nenumarate randuri ca stiu sa amenajeze un spatiu cat mai intim
pentru partenera de viata. „Anul trecut am avut parte de cea mai frumoasa surpriza pe care iubitul meu
mi-a facut-o vreodata. Cand ne-am intors seara din oras am gasit apartamentul plin de lumanari aprinse.
Suportul din lemn sub forma de arcada pe care l-am gasit asezat in holul de la intrare l-am luat cu noi in
dormitor. Aici am aprins din nou cele cinci lumanarele si ne-am bucurat impreuna de lumina difuza care
se rasfrangea armonios pe tavan. Playlist-ul cu muzica ambientala era deja pregatit in calculator, iar
camerele toate straluceau de curatenie. Cina pregatita din timp de sora lui ne astepta pe amandoi pe masa
din bucatarie. Am gasit flori in glastra si cred ca si betigasele parfumate au facut ca aerul dinauntru sa fie
atat de placut. Toate erau aranjate la locul lor, nici urma de dezordine. N-am avut inimioare, baloane si
alte maruntisuri de acest gen. Dar, cu siguranta, a fost cea mai romantica seara de pana atunci " povesteste
plina de incantare o tanara.
  MAGAZINELE DIN SIBIU abunda in decoratiuni de sezon. De la inimi si inimioare rosii din plus,
lemn sau ceramica pana la cele din ciocolata care, odata gustate, nu vor avea viata lunga ca si ornament.
La Promenada Mall s-au pus deja in vanzare fete de masa si servetele de un rosu aprins, inscriptionate cu
insemnele iubirii. Preturile unor astfel de produse speciale pentru Valentine’s Day incep de la sume mici
si pot ajunge pana la 60 de lei pentru o fata de masa brodata manual cu inimioare sagetate. Lumanarile se
vand cel mai bine la preturi incepand cu 5 lei bucata iar suporturile de lumanare variaza intre 20 si 35 de
lei. Standul de cadouri din incinta Magazinului Dumbrava vine cu oferte noi. De aici sibienii pot cumpara
uleiuri parfumate care vor improspata aerul din casa sau seturi de pahare de vin pentru amandoi, pictate
manual. Cheltuiala in exces nu este obligatorie pentru o astfel de ocazie. Şi asta pentru ca o simpla
lumanare aprinsa si un fir de floare asezate pe masuta din colt pot face chiar si dintr-o garsoniera de
cativa metri patrati un autentic colt de paradis pentru orice cuplu lipsit de pretentii.
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