
 

Despre 
curve

Mi-a zis cineva că duminică, la 
prânz, pe Antena 1, se dă o emisiu-
ne de ridicat cota artistică (de săltat 
prețul "pe cameră") pentru vivandi-
erele din șoubiz. Formatul a fost lu-
at, cu tot cu personaje, de la ProTV, 
iar amfitrion e un călușar bătrân, 
care aleargă marțafoaicele și cântă-
cioșii cu o nuia. Eu am un prieten 
care participă la astfel de emisiuni 
și mă avertizează mereu că lucruri-
le nu-s așa cum le halesc fraierii. 
"Dintre scandalagioaice, foarte 
puține se duc pe material. Cele mai 
perverse sunt alea care o ard genul 
pisicuțe." Datorită prietenului meu 
cunosc scorurile, cunosc nevoile 
fetelelor (mașinuțe roșii, excursii, 
dar nu Italia sau Grecia, astea sunt 
depășite), cunosc tot. 

Până prin 2012, când a început 
epoca de zdrăngăneală a cătușelor, 
scriam mai des despre panarame-
zele din showbiz. Niște fete dulci, 
aproape virgine și aproape culte în 
comparație cu panaramezele în ro-
be. Da, culte, au cultura ieșirii în 
oraș, sunt fete de oraș. Vrei să-ți 
plătești ratele? Stai în genunchi! În 
partea ailaltă e vrei să-ți plătești ra-
tele? Dă ani de pușcărie, că nu-i dai 
din viața neamurilor tale!

În materie de prostituție clasică, 
nicidecum de prostituție asociată cu 
anticorupția 2012 - 2018, pensionarea 
vine devreme, are loc cam o dată cu 
măritișul. După ce se lasă de meserie, 
putanele străineze nu țin să-și sublini-
eze noul statut decent. Dimpotrivă, 
încearcă să fie cât mai discrete și să-și 
facă uitat trecutul. Caziere sublimate! 
Curvele românce, însă, imediat după 
ce se lipesc de o verighetă sau se ca-
zează temporar, devin cele mai mora-
liste cucoane. Le judecă pe celelalte fe-
mei, le vânează greșelile. Totodată, 
fostele pasagere prin sute sau mii de 
așternuturi se transformă în strașnice 
apărătoare ale casei. Le scot ochii 
bărbaților - "sunt fidelă, porcule!" - și 
le recunoști după volumul isteriei 
conjugale. Cu cât au fost mai deochea-
te, cu atât se dovedesc mai geloase. 

În perioada sărbătorilor creștine, 
curvele realizate înlocuiesc răutatea 
de muscă de ieri cu generozitatea. 
Ele sunt primele care duc cozonaci 
la orfelinate. Am cunoscut-o pe una 
care, de fiecare Crăciun, închiria (alt 
verb nu se potrivește) un plod de la 
casa de copii și îl plimba prin restau-
rante, ca să vadă foștii hăndrălăi cât 
e dânsa de responsabilă. Vara, curva 
aflată la lichidare lua ciutanul la Ma-
re și îl plimba cu telegondola lui Ma-
zăre. Cele mai frumoase parastase le 
organizează tot bagaboantele bătrâ-
ne. Regretă că au greșit față de spon-
sorii ăia morți și încearcă să le res-
pecte măcar memoria. n
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Bucureştiul sub ocupaţie (1916-1918)
oameni şi istorie de centenar

Dincolo de jertfele umane, un episod dureros 
din timpul primei conflagrații mondiale l-a repre-
zentat ocuparea Bucureștilor de către trupele Pu-
terilor Centrale. Pe 23 noiembrie 1916, în timp ce 
Ferdinand I, Guvernul și toate instituțiile se refu-
giaseră la Iași, primele detașamente de soldați ger-
mani - grenadierii lui Frankelhayn - intrau într-o 
Capitală îngrozită. În orele și zilele următoarele 
apar și trupele austro-ungare, fesurile turcești și 
șepcile bulgarilor. Ofițerii germani ocupă Athénée 
Palace, soldații imperiului Austro-Ungar aleg casa 
bancherului Blank, în vreme ce bulgarii dau năvală 

la Capșa. Apar lipite pe ziduri “ordonanțele”, cu tot 
felul de măsuri restrictive: predarea trăsurilor, a ca-
ilor, bicicletelor, gazului lampant, vaselor de bucă-
tărie, ba chiar și a clanțelor de la uși. Komandatura 
rechiziționează clădiri importante, spitale, licee, se 
confiscă saltelele, cearșafurile și covoarele, petrolul, 
cărbunele, grânele etc.. Deși umiliți, înfometați și 
jecmăniți, bucureștenii își păstrează optimismul și 
curajul. Decembrie 1917: revoluția bolșevică aduce 
ieșirea din război a Rusiei, iar România pare con-
damnată, rămânând sigură în fața inamicului. Pa-
cea de la Buftea/București este cruntă: pierdem Do-

brogea și Carpații. Însă, în august 1918, francezii 
sparg frontul german pe Somme, astfel că înfrânge-
rea Puterilor Centrale începe să ia contur. În sep-
tembrie, pică și frontul de la Salonic, iar bulgarii ca-
pitulează. Antanta înaintează victorioasă, eliberând 
Serbia și se apropie de Dunăre. Austro-Ungaria 
semnează armistițiu, iar feldmareșalul Mackensen 
cere permisiunea de a-și retrage trupele din 
București. Pe 10 noiembrie 1918, Ferdinand, prin 
noul guvern român instalat, îl somează pe mareșal 
să părăsească orașul în 24 ore, iar acesta o va face. 
Pe 12 noiembrie, Bucureștiul e din nou liber. La 1 

decembrie 1918, după 707 zile de ocupație germa-
nă, mulțimea aclamă revenirea în Capitală, din exi-
lul ieșean, a Regelui Ferdinand, alături de adorata 
sa regină, Maria, ambii fiind însoțiți călare de ge-
neralul francez Berthelot. Tot în aceeași zi, la Alba 
Iulia, se realizează voința de o mie de ani a acestui 
neam: Unirea într-un singur stat a tuturor româ-
nilor. 

Material realizat în cadrul “București-
Centenar” - Program Cultural derulat de Primă-

ria Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Ce poate fi mai rău decât, plecând de acasă, să 
simți că ai o piatră în pantofi. Nu mare, căci ai fi 
simțit-o de când te-ai fi încălțat. Ci una minuscu-
lă, care, după câțiva pași, începe să se plimbe de 
colo-colo. Te tot gândești să te oprești și să o scoți, 
dar nu o faci decât foarte târziu, după ce te-a scos 
din minți. Până atunci, îți spui că va trece, că poa-
te își va găsi locul ei și se va ascunde într-un loc 
din care să nu se mai zbânțuie. Când nu o mai 
simți, crezi că ai scăpat, dar, o doua zi, o iei de la 
capăt. 

Pe multă lume a luat prin surprindere anula-
rea bruscă a negocierilor dintre FC Voluntari și 
Edi Iordănescu, mai cu seamă că cele două părți 
conveniseră asupra unui proiect comun, pe ter-
men lung, cu clauze și obligații stipulate în con-
tract. 
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