
\&quot;La multi ani \&quot; o data la patru ani
Nascuti intr-un an bisect, 2012, sase copii care au venit pe lume ieri la Maternitatea din Sibiu vor sufla in
lumanarile de pe tort doar o data la patru ani. Cei trei baietei si cele trei fetite sunt sanatosi si, chiar daca
s-au nascut pe 29 februarie, si-au bucurat parintii, care spera ca ziua de ieri sa le poarte noroc. Un calcul
simplu arata ca un copil nascut astazi, va implini varsta majoratului abia in anul 2084, cand, de fapt, va
avea 72 de ani.
  
  Maria, o minune de copil
  
  Maria Banea a venit pe lume ieri, in jurul orei 15. Nu i-a dat mari batai de cap mamei sale, doar ca
Maria trebuia sa apara in familie abia in 3 martie. S-a grabit putin, dar mama ei, Claudia Banea si taticul,
Ilie, au fost foarte fericiti sa o primeasca. E primul lor copil si, la prima vedere seamana cu taticul. "Maria
trebuia sa se nasca pe 3 martie. Cand am v[zut ca se grabeste sa vina astazi (n.r. ieri), pe 29 februarie,
m-am gandit ca poate nu o sa ii placa, dar acum zic ca daca asa a vrut, asa a facut. O sa ii serbam ziua de
nastere de Martisor ", a spus Claudia Banea, mamica Mariei. 
  
  Oameni din randul elitelor
  
  Se spune despre oamenii nascuti in data de 29 februarie ca sunt norocosi si ca se simt mereu tineri.
Astrele spun despre ei ca "au noua vieti precum pisica, dar au tendinta de a fi mai degraba ciudati, fapt de
care sunt pe deplin constienti. inca de timpuriu, ei isi dau seama ca sunt neobisnuiti ", arata
atromax.eva.ro
  
  Numerologii spun despre cei nascuti in 29 februarie ca sunt vizionari, ambitiosi si prietenosi, iar
psihologii sustin ca acesti oameni se simt ca facand parte dintr-o elita. 
  
  in 29 februarie, barbatii ceruti in casatorie trebuie sa accepte
  
  Cel care a introdus ziua de 29 februarie a fost imparatul roman Iulius Cezar, in anul 45 i.
  
  Ch, pentru a repune in ordine anotimpurile naturale, care nu mai corespundeau cu cele calendaristice. O
traditie occidentala, veche de sute de ani, spune ca pe 29 februarie femeile pot cere barbatii in casatorie,
iar daca acestia refuza, pot fi amendati. Se spune ca in Irlanda secolului al cincilea, Sfanta Bridget i-a
cerut Sfantului Patrick sa accepte o singura zi din an in care femeile sa-i poata cere in casatorie pe
barbati, iar Sfantul Patrick a ales ziua de 29 februarie. 
  
  Printre vedetele care sunt nascute in data de 29 februarie se regasesc rapperul american Ja Rule, actorul
italian Antonio Sabato Jr. si actorii Dennis Farina si Joss Ackland.
  
  O sansa la 1.461
  
  Peste patru milioane de oameni din intreaga lume si-au sarbatorit ieri ziua de nastere, dupa o asteptare de
patru ani. Acestia reprezinta aproximativ 0,058% din populatia Globului. Peste 12.000 dintre ei sunt
romani. Statistic, sansele ca o persoana sa se nasca pe 29 februarie - zi care apare doar in anii bisecti -
sunt de una la 1.461.
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