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Poli\i]tii Serviciului de

Combatere a Criminalit`\ii

Organizate Vâlcea ]i procuro-

rii  D.I.I.C.O.T. - Biroul Teri-

torial Vâlcea cerceteaz` mai

multe persoane b`nuite de

trafic de droguri de risc.

Astfel, în noaptea de 18

spre 19 februarie a.c., poli\i]-

tii de Serviciului de Combate-

re a Criminalit`\ii Organizate

Vâlcea au oprit în trafic, pe

D.N.7,  un autovehicul în care

se aflau trei b`rba\i de 25, 28,

respectiv 30 de ani.

În urma controlului efec-

tuat asupra autovehiculului ]i

asupra celor trei persoane, au

fost depistate 3 pungi din

material plastic ]i 3 pache\ele

din folie de aluminiu, ce con-

\ineau aproximativ 105 grame

de cannabis.

De asemenea, a fost efec-

tuat` o perchezi\ie la domici-

liul unuia dintre b`rba\i, în

municipiul Râmnicu Vâlcea,

unde a fost depistat un aparat

folosit la m`run\irea cannabi-

sului, precum ]i 0,85 grame

de cocain`.

B`rbatul, în vârst` de 25

de ani, a fost re\inut, iar ulte-

rior a fost prezentat instan\ei

de judecat`, care a emis man-

dat de arestare preventiv`.

La ac\iune au participat

poli\i]ti din cadrul Inspectora-

tului de Poli\ie Jude\ean Vâlcea.

Cercet`rile continu` sub

aspectul s`vâr]irii infrac\iunii

de trafic de droguri de risc.
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Odinioar`, în preajma so-
sirii prim`verii, oamenii \i-
neau Dragobetele (Ziua Îndr`-
gosti\ilor, Cap de Prim`var`,
Logodnicul P`s`rilor). Este
momentul în care natura se
treze]te la via\` din nou, p`sa-
rile î]i caut` loc de cuib, iar
oamenii, în special tinerii, intr`
si ei în rezonan\` cu natura.

Divinitate mitologic` si-
milar` lui Eros sau Cupidon,
Dragobete se spune c` era fiul
Dochiei, un b`rbat chipe] ]i
iub`re\ nevoie mare, n`valnic,
cel care oficia în cer, la începu-
tul prim`verii nunta tuturor
animalelor. Apoi, tradi\ia s-a
extins ]i la oameni. De Dra-
gobete, fetele ]i b`ie\ii se în-
tâlneau pentru ca iubirea lor
s` \in` tot anul, precum a p`-
s`rilor ce se "logodesc". 

Dragobete este ]i un zeu
al bunei dispozi\ii, de ziua lui
f`cându-se petreceri între ti-

neri, acum întemeindu-se re-
la\ii frumoase, unele ducând
spre c`s`torii. 

Prin sate se auzea cu acest
prilej zicala: "Dragobete pup`
fete!". Credin\a popular` ro-
mâneasc` spune c` cei care
particip` la Dragobete vor fi
feri\i de boli tot anul. Dimi-
nea\a, îmbr`ca\i în cele mai
bune haine, tinerii se întâl-
neau în centrul satului sau în
fa\a bisericii ]i porneau cân-
tând în cete vesele c`tre p`du-
re sau prin lunci, în c`utarea
ghioceilor ]i a altor plante mi-
raculoase, folosite pentru des-
cântece de dragoste. Se f`-
ceau logodne simbolice pen-
tru anul urm`tor, sau fetele ]i
b`ie\ii legau fr`\ii de sânge. In
jurilor focurilor aprinse, tine-
rii st`teau de vorb`. Fetele
strângeau flori pe care le pu-
neau la icoane, fiind folosite
apoi în diverse farmece de
dragoste. 

Uneori, fetele mari strân-
geau apa din om`tul netopit,
pe care o p`strau cu mare gri-
j`, pentru propriet`\ile magice
- le f`cea mai frumoase ]i mai
dr`g`stoase. La prânz, ele
începeau s` coboare spre sat
în fug`, în sudul României
aceast` goan` fiind numit`
"zbur`torit". Fiecare b`iat ur-
m`rea fata care îi pl`cea. Da-
c` fl`c`ul era iute de picior ]i
fetei îi pl`cea "zbur`torul", se
s`rutau în v`zul tuturor. 

Femeile obi]nuiau s` atin-
g` un b`rbat din alt sat în ziua
de Dragobete, ca s` fie dr`-
g`stoase tot anul ]i mai aveau
grij` s` dea mâncare bun`
or`t`niilor din curte, p`s`rilor
cerului, nicio vietate nefiind
sacrificat` la Dragobete. Fl`-
c`ii petreceau din plin de
Dragobete ]i prin satele veci-
ne, ca sa le mearg` bine peste
var`.
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