
Valentine&#8217;s Day - Inimioare rosii pentru toti �dr�ostitii
<i>Indragostitii din intreaga lume sarbatoresc, astazi, Ziua Sfantului Valentin . Pentru a-si face perechea
fericita, iubaretii au  "batut"  toata luna magazinele in cautarea cadoului perfect . Darurile variaza in
functie de preferinta si de marimea buzunarului, dar toate au un numitor comun: o inimioara sau o
declaratie de dragoste </i><br />  <br />  Nici nu debutase bine luna februarie, ca iubaretii au si inceput
sa misune prin magazine ca sa gaseasca cadoul potrivit pentru persoana iubita.<br />  Cele mai cautate
daruri sunt, de Ziua Sfantului Valentin, obiectele care stau sub semnul lui Cupidon, respectiv inimioarele.
 "Se cumpara foarte bine produsele in forma de inimioara, inimioarele de argint care se rup in doua,
canile cu inimioare si cu declaratii de dragoste, dar si ramele foto, tot in forma de inimioara" , spune o
vanzatoare. <br />  <br />  <b>Daruri pentru toate buzunarele </b><br />  La fel ca si de celelalte
sarbatori, magazinele ne ofera o gama variata de produse, pe masura fiecarui buzunar. Pentru minim
20.000 de lei, indragostitii se pot rasfata cu brelocuri rosii in forma de inimioara, sau cu baghete cu
inimioare de diferite marimi. Pentru cateva zeci de mii de lei in plus, indragostitii pot alege o cana cu
declaratii de genul  "Te iubesc"  sau  "Imi lipsesti" . Pentru o suma dubla, putem achizitiona doua cani
complementare in forma de sarut, brodate tot cu mesaje de alint. Un alt cadou deosebit sunt lumanarile
parfumate. Iubaretii isi pot darui lumanari in diferite forme si intr-o gama larga de culori, cu arome si
esente florale, pentru sume ce variaza intre 25.000 si 250.000 de lei. Indragostitii care inca se mai bucura
atunci cand primesc jucarii din plus au ocazia sa-si faca astfel de daruri si de Ziua Indragostitilor. Acestia
pot achizitiona, pentru sume cuprinse intre 70 si 140 de mii de lei, ursuleti sau iepurasi. Potrivite pentru
aceasta ocazie sunt si CD-urile cu muzica de relaxare sau compilatiile cu melodii de dragoste. Aceste
daruri solicita buzunarele indragostitilor cu sume ce variaza in jurul cifrei de 150.000 de lei. Pentru
aproximativ aceeasi suma se pot darui si carticele de buzunar cu citate de dragoste. <br />  <br /> 
<b>Pretentiosii pun bani grei la bataie</b><br />  Cei care prefera cadouri mai rafinate si care pot pune la
bataie bani mai multi isi pot alinta partenera cu un set de lenjerie intima care le va subtia buzunarele cu
cel putin 500.000 de lei. Nici cu un parfum de marca nu ai cum sa dai gres. Bijuteriile reprezinta o alta
alternativa. Unii iubareti au vizitat magazinele sibiene de bijuterii. Dupa cum sustin vanzatoarele, cele
mai vandute au fost medalioanele delicate in diferite forme, pentru care cumparatorii au platit cam
500.000 de lei. Cei care planuiesc, insa, o zi cu totul si cu totul speciala de Valentine’s Day, le pot darui
iubitelor inelul de logodna. O astfel de afacere costa pe putin 1 milion de lei. <br />  Amorezii care
prefera sa sarbatoreasca ziua iubirii conform datinilor stramosesti, de Dragobete, vor mai avea de asteptat
pana pe 24 februarie, cand din punct de vedere calendaristic, ar trebui sa apara si primii zori ai
primaverii.<br />  <br />  <b>Legenda Sfantului Valentin</b><br />  Sf. Valentin a trait in secolul al
II-lea si a fost preot in zilele imparatului Claudiu al II-lea. Claudiu a interzis toate casatoriile si logodnele
in Roma, si a dat o lege care interzicea casatoria intre tineri. Aceasta se baza pe ipoteza ca soldatii
necasatoriti luptau mai bine decat cei casatoriti, pentru ca nu aveau pe nimeni care sa-i astepte acasa.<br
/>  Sf. Valentin a fost unul dintre cei care i-a ajutat pe tineri sa se casatoreasca in secret, in ciuda legii. In
cele din urma, Valentin a fost prins, incarcerat si torturat pentru ca a incalcat comanda lui Claudiu. In 269
e.n., Valentin a fost condamnat la moarte. Legenda spune ca ultimele sale cuvinte au fost scrise catre fiica
lui Asterius si erau  "al tau Valentin"  - de aici vine si semnatura din majoritatea felicitarilor de Ziua
Indragostitilor  "valentinul tau" .<br />  In 496 e.n., Papa Gelasius a oficializat data de 14 februarie ca
ziua Sfantului Valentin. Treptat, 14 februarie a devenit ziua in care se facea schimb de mesaje de
dragoste, iar Valentin a devenit sfantul patron al indragostitilor. Ziua era sarbatorita prin trimiterea de
cadouri cu mesaje de dragoste.<br />  <br />  Elena FURTUN
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