
Sibian 50+ caut jumatatea pe Internet
Va mai amintiti de "Asta seara dansam in familie", un film a carui intriga se croieste pe anunturi
matrimoniale publicate in ziare? Ei bine, s-a cam dus moda acelor vremuri si astazi anunturile
matrimoniale iau forma unor profiluri pe site-uri de matrimoniale. Ce vrei si ce nu vrei poti sa afli de la
"agentiile matrimoniale" online, unde sute de mii de utilizatori isi creeaza conturi, abordeaza alti
utilizatori, isi dau intalniri etc. Cine crede insa ca la acest trend raspund doar tinerii se insala. Pe un
singur site matrimonial, am gasit aproape 180 de barbati si peste 160 de femei care au peste 50 de ani (sau
cel putin asa declara) si care isi cauta perechea, iar fiecare dintre ei declara ca sunt din Sibiu sau din
Medias.
  
  Domn de 67 de ani caut doamna de 35 de ani
  
  Un domn divortat, dar interesat de o alta casatorie marturiseste cinstit ca are cateva kilograme in plus, ca
e pasionat de fotbal, ca lucreaza in domeniul tehnic; la capitolul venituri - e mai bine ca misterul sa fie
pastrat inca putin. Un alt domn, in varsta de 55 de ani, incearca sa atraga partenere ceva mai tinerele
marturisind ca ii place muzica house, iar un alt internaut, in varsta de 67 de ani, a adoptat o alta strategie
tot pentru a avea o doamna bine la bratu-i. in consecinta, se arata a fi tare romantic: declara ca filmul sau
preferat este " Pe aripile vantului", iar cu citatul preferat -"Unde dragoste nu e, nimic nu e" - indeamna tot
la iubire. Pretentii are de la partenera, mai ales in privinta aspectului fizic, asa ca specifica clar faptul ca
vrea o doamna cu inaltime intre 150 -167 centimetri si care sa cantareasca intre 50-60 kilograme. 
  
  "Sunt nascut in 1944, dar nu prea accept o femeie de-un leat cu mine". Asa ar suna, in traducere,
pretentiile pe care le are un alt sibian internaut, pentru ca domnul e foarte clar: doamna care i-ar placea
trebuie sa aiba intre 35 si 44 de ani. Şi daca pretentiile cu varsta ar putea parea prea mari cuiva, atunci
barbatii din Sibiu se lauda cu atu-uri precum practicarea de sporturi, mersul la cumparaturi sau gatitul. 
  
  Şi pentru ca tot am pomenit de gatit si pentru ca stiu ca "drumul spre inima unui barbat trece prin
stomac", doamnele din Sibiu au abordat o alta strategie si unele dintre ele au postat la fotografii imagini
cu ele pregatind un tort sau cine stie ce alte delicatese. Altele cred ca femeia misterioasa are mai mult
succes, asa ca printr-un simplu "Nu spun" raspund la intrebari legate de familie sau profesie. in privinta
tipului de relatie pe care si-o doresc, sa stiti ca sibiencele 50+ se arata foarte deschise fie spre o eventuala
casatorie, fie spre prietenie, fie spre... dating.
  
  Profesori online
  
  O categorie aparte a sibienilor care isi cauta perechea pe Internet e formata din... profesori sau
invatatori. Sau cel putin aceasta este profesia pe care o declara, pe Internet, femei si barbati din Sibiu si
din Medias. Pe unii dintre ei ii credem si nu doar pentru ca asa spun, ci pentru ca asa ne demonstreaza
fotografiile de la profilul de utilizator. De pilda, o doamna care scrie ca este "invatator/profesor" a postat
o fotografie din sala de clasa, iar daca e sa ne luam dupa alfabetarul si desenele de pe pereti, da, tindem sa
credem ca doamna este invatatoare. in celelalte imagini, doamna apare intr-o locuinta si, sa nu va
faceti probleme, este corect imbr[cata in fiecare fotografie. A fost si evaluata de internauti, asa ca are
media 9,18, din cele 49 de note acordate si mai are si patru stele si jumatate dintr-un total de cinci
posibile.
  
  O colega de breasla este nitel mai indrazneata la capitolul vestimentatie si, desi are 51 de ani, cadrul
didactic nu se sfieste sa se fotografieze in fusta mini, asezata pe scaun intr-o pozitie ce lasa picioarele la
vedere.
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  Nici profesorii nu se lasa mai prejos, asa ca un barbat care sustine ca este cadru didactic si ca locuieste
in Medias, incearca sa se promoveze ca partener in cuplu si spune ca melodie sa preferata e "Ploaia", ca la
capitolul filme - prefera "Spartacus", iar dintre emisiunile TV nu pierde "Teleenciclopedia". Şi ca reclama
sa fie completa, profesorul nostru posteaza si o fotografie. Şi nu una oarecare, ci cu... premiantele clasei
lui. Consecinta? Admiratoarele i-au dat nota 10.
  
  Cam atat despre sibienii si sibiencele 50+ care isi cauta jumatatea pe Internet. in rest, spor la... dating.
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