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Jojo si-a facut publica relatia cu
Teava
Articol de: Torok Dorina

Dupa ce a aparut pe la diverse evenimente mondene la bratul lui Catalin
Catoiu, Jojo a recunoscut, in sfarsit, ca traieste o frumoasa poveste de
dragoste alaturi de membrul formatiei VH2
Trecerea timpului a schimbat- o foarte mult pe Jojo din punct de vedere
sentimental. Dupa o adolescenta tumultoasa, vedeta grupului Divertis si-a
gasit in sfarsit linistea in bratele lui Teava, component al trupei VH2. „Sunt
foarte fericita alaturi de Catalin... stiu ca lumea si-ar dori sa afle cat mai
multe lucruri, dar relatia mea cu familia si cu persoana iubita sunt
singurele subiecte despre care nu pot vorbi prea mult. Le consider cea
mai de pret comoara a mea... si numai a mea“, ne-a declarat Jojo. Daca la
inceputul relatiei lor, nici Jojo si nici Catalin nu au confirmat, dar nici nu au
negat aceasta noua idila, acum totul a prins contur, iar actrita declara sus
si tare ca este foarte fericita. Faptul ca Teava a mai fost casatorit si are si
copii din relatia anterioara, nu o deranjeaza deloc pe Jojo. Nici diferenta
de varsta de19 ani, dinter cei doi, nu este o mare problema pentru Jojo.
„Iubirea este pentru oameni si pentru zei, prima dintre divinitati... Iar
sufletele nu au varsta. Povestea mea de dragoste e frumoasa si speciala“,
a mai declarat aceasta. Nici sarbatorile de iarna nu o vor duce pe Jojo
departe de iubitul ei. Ca in fiecare an, cantareata se va afla de Craciun
alaturi de familie, la care se va adauga, anul acesta, si Catalin: „Imi voi
petrece sarbatorile in familie, asa cum am facut de fiecare data. Nasterea
Domnului nu poate fi sarbatorita altfel decat in familie, cantand colinde cu
tata, depanand amintiri din copilarie cu bunica mea si savurand
delicioasele preparate ale mamei mele.“
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