
Si barbatii sunt sarbatoriti in 8 Martie
Ioan Rahaian locuieste in cartierul Gura Campului si nu este absolut deloc deranjat de faptul ca este
nascut de Ziua Femeii. Şi-a petrecut de multe ori ziua de nastere alaturi de colegi cand lucra la o uzina din
Medias si nu a avut nicio problema cu faptul ca este nascut intr-o zi dedicata exclusiv femeilor. in ultimii
ani, isi aniverseaza ziua de nastere alaturi de sotie si de fiecare data incearca sa faca din fiecare inceput de
primavara un moment special. Iar 2012 nu a facut exceptie. Curiosi sa vedem cum petrece o familie de
Ziua Internationala a Femeii atunci cand barbatul din casa este nascut chiar pe 8 martie, am decis sa le
facem o vizita. Am gasit doi oameni extraordinar de deschisi, Maria si Ioan Rahaian, care incercau sa
petreaca aceasta zi speciala pentru amandoi. "in acest an ma bucur de o zi foarte frumoasa de primavara.
Ca de fiecare data, sarbatorim si ziua de 8 Martie, dar si ziua mea de nastere. Tot timpul a fost foarte
frumos, pentru ca este o dubla aniversare. Ma simt foarte bine si spre seara o sa vina rudele, unii priteni si
cunostinte. Fiind joi, probabil ca mai multi o sa vina sambata, pentru ca este si sfarsit de saptamana.
Astazi petrec mai mult cu sotia si vreau sa va spun ca am avut parte si de un cadou foarte frumos. Sotia
mi-a cumparat un palton, o camasa si un buchet de ghiocei. Daca tot am ajuns la cadouri, vreau sa va spun
ca intr-un an am primit drept cadou o baterie de masina Bosch. A fost si acela un cadou foarte frumos. in
rest, ma bucur cu sotia de aceasta zi ", ne-a spus Ioan Rahaian.
  
  Cadouri
  
  Atunci cand vine vorba despre dorinte, sarbatoritul nostru special este categoric. "Daca avem sanatate, le
rezolvam pe toate. De aceea, imi doresc doar sa fiu sanatos pentru ca in acest fel trecem mai usor pentru
toate incercarile vietii ", mai spune Ioan Rahaian. Este completat rapid de sotie. "Ne dorim sa ne implinim
toate gandurile si dorintele noastre, sa o ajutam pe fiica noastra si pe nepotel. in rest, sa fim sanatosi ",
spune doamna Maria Rahaian.
  
  Masina noua
  
  La discutia cu sarbatoritul nostru de 8 Martie am insistat putin asupra unui cadou mai... special. L-am
intrebat pe Ioan Rahaian daca isi doreste ceva anume in viitor. Iar raspunsul a venit, dupa cateva clipe de
gandire: "Am un autoturism Dacia, nu pot sa ma plang de masina, pentru ca nu mi-a facut si nu imi face
probleme, insa mi-as dori o masina noua. Acesta ar fi un cadou foarte frumos ", mai spune Ioan Rahaian.
  
  Una peste alta, desi nascuti intr-o zi in care toata atentia este atintita asupra femeilor, un lucru este clar.
La un moment dat, barbatii nascuti de 8 Martie au fost cel mai frumos cadou primit de mama lor, chiar de
ziua ei.
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