
Martisoarele de pe centru - intre ghiocei si sosete de lana
Mai multi ca in anii trecuti, si mai norocosi, avand in vedere ca au scapat de frigul si ninsoarea pe care au
avut-o de indurat anul trecut in aceeasi perioada, comerciantii de martisoare sunt deja in centrul Sibiului.
  
  insirate de-a lungul strazii Nicolae Balcescu, dar si in Piata Mica a Sibiului, tarabele sunt pline de tot
soiul de martisoare si nu numai.
  
  Nu poti sa nu incerci acelasi sentiment de deja-vu din fiecare an, cand, privind in jur, ai senzatia ca
vanzatorii au pastrat bine, intr-o cutie, martisoarele de anul trecut si acum le-au scos din nou la vanzare -
aceleasi cutii din carton cu flori de paie sau figurine diverse din metal, cu preturi de la 1 leu la 10 lei. 
  
  Sunt si exceptii, cei cativa comercianti mai "plastici" care au creat ei martisoarele fie din ceramica, fie
din materiale textile sau chiar flori uscate.
  
  Şi snururi uriase de martisor pentru cei care vor sa le atarne de exemplu de un ghiveci cu flori sau un
aranjament mare cu flori din paie se gasesc de vanzare.
  
  Nici florile naturale la ghiveci nu lipsesc, iar un ghiocel mare frumos plantat intr-un vas ceramic costa
10 lei.
  
  Cativa dintre comercianti au scos la vanzare si bijuterii, cele mai multe din metal, plastic sau sticla, insa
nu lipsesc nici siragurile din pietre semipretioase.
  
  Vanzatorii s-au gandit si la cei care vor sa fie extrem de practici de Martisor si nu vor sa ofere doar un
obiect sentimental ce va fi purtat o zi sau doua. Acestia pot cumpara, tot de la tarabele de martisoare de pe
centru, si alte lucruri ce isi pot gasi o intrebuintare mult mai practica - spre exemplu bulbi de flori pentru
plantat in gradina sau chiar sosete groase, crosetate din lana naturala, caci cine stie, poate prima luna de
primavara va mai aduce mult frig si zapada.
  
  Primaria Sibiu a eliberat anul acesta 364 de avize pentru ocuparea domeniului public in preajma zilelor
de 1 si 8 Martie. 300 dintre comercianti au primit aprobare sa isi vanda marfa pe strada Nicolae Balcescu,
iar 64 in Piata Mica.
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