HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ,
ALLA HJÄRTANS DAG, VALENTINO’S DAY
M

utta meidän on hyvä tietää mistä tuon päivän, kaikkien sydänten päivä Ruotsissa,
ja Valentinon päivä englanninkielisessä maailmassa, vietto oikein alkoikaan, joten menkäämme ensiksi takaisin Roomaan, noin 2 750
vuoden taakse.
Siellä Faunus (Faun, Pan, Piru, Lemminkäinen) niminen paimen, joka kuvataan aina
miehenä jolla on pukin jalat, sarvet ja häntä,
eräänä päivänä löysi vastasyntyneet kaksoispojat ajelehtimassa korissa Tiber joella, ja
toi heidät majaansa, jossa myös asusteli yksi
ilotyttö, Lupa nimeltään, joiden ammatinharjoittajien ei annettu asua itse kaupungissa,
ja kun kaupungin ympäristössä myös liikkui
susia, joista käytettiin nimeä Lupus, niin siksi ilotyttöäkin sanottiin myöhemmin sudeksi,
nimet tarkoittavat samaa!
Tämä se sitten sai roomalaiset myöhemmin kertomaan suden imettäneen niitä poikia, Romulusta ja Remusta, jota nyt kukaan
ihminen ei voi pitää totena, kun eivät kehdanneet antaa ilotytölle kunniaa Rooman perustajiksi sanottujen poikien imettämisestä,
mutta sellaisena se tarina elää yhä.
Tämän tapahtuman kunniaksi roomalaiset vielä satoja vuosia juhlivat tuota päivää nimellä Lupercalia jolloin maagit yllään vain pukin vuota, sarvineen ja häntineen, juoksivat
alasti täydenkuun illalla 15.2. (roomalaisten
Idus) isojen nuotioiden valaisemia Rooman
katuja pitkin ja pukinnahasta tehdyillä ruoskilla kevyesti läimäyttelivät katsomaan tullei-

ta tyttöjä takapuoleen, näin innostaen heitä
hedelmöitymään.
Täysikuu siksi että silloin kuu-kausi alkoi
aina uudesta kuusta joten täysikuu oli aina
kuukauden puolivälissä.
Tätä juhlintaa kun ei Vatikaani saanut
muuten loppumaan niin he keksivät siihen
tarinan sudesta imettäjänä, ja myöhemmin
Valentino nimisestä marttyyri-papista joka sai
kortin sokealta tytöltä vankilan ristikon lävitse, ja taas tämäkin tarina jäi elämään, ja niin
me edelleen lähettelemme sydän-kuvioisia
kortteja sydänystävillemme ystävänpäivänä,
vaan mikä se sydän oikeasti onkaan? Sehän
löytyy terskan alapinnalta, kiinalaistenkin
mukaan!
On jo aika oikaista tämäkin tahallinen
virhe!
Vielä voidaan kertoa että ne kaksi Tiber
joessa ajelehtivaa poikaa olivat kuningas
Numan tyttären ”aviottomat” pojat, hän kun
kertoi tulleensa raskaaksi Zeuksesta joka valonsäteen muodossa oli tullut hänen luokseen, hänen neitsyt torniinsa. Ja kuningas
Numa taas oli ensimmäinen kuningas, joka oli
Aeneaan poika, hänen joka pakeni Troijasta
sen sodan jälkeen ja perusti sen kaupungin
josta tuli myöhemmin Rooma.
Hyvää Ystävänpäivää kuitenkin, kaikesta
huolimatta, toivottavasti onnistaa!
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