
Mega afacere din maritis
O medieseanca incheie contracte prenuptiale, solicitand despagubiri de 50.000 RON, celor care nu
respecta calendarul sau erotic. Practic, potrivit termenilor continuti, barbatul ar avea obligatia de a
"presta", zilnic, partide sexuale, in functie de reprezentarile calendarului in speta. Nerespectarea, timp
de trei zile consecutiv a respectivei obligatii, atrage dupa sine ruperea relatiei si acordarea unor
despagubiri de pana la jumatate de miliard de lei vechi.
  
  Boom-ul inregistrat in ultimii ani, in Romania, de era calculatoarelor a oferit posibilitati largi de
afirmare celor mai diverse categorii sociale din tara/ Practic, posesia unui computer second-hand poate
materializa cele mai nastrusnice visuri ale romancelor. Oferindu-si cu generozitate nurii prin intermediul
site-urilor specifice, pe Internet, reprezentantele sexului frumos din Romania obtin, cu un minim efort,
satisfactii materiale ori avantaje nesperate in alte conditii. Construindu-si, pe Skype, sub o falsa
identitate, profilul unui prosper om de afaceri sibian, reporterul "Rondul" a descoperit
  O tanara de 26 de ani, din Medias, este dispusa sa se casatoreasca si sa divorteze, in schimbul
unei...dispense, ori de cate ori partenerul sau de viata ii inseala asteptarile. Iar asteptarile acesteia se
traduc prin obligatia viitorului sot de a respecta cu strictete calendarul sau erotic. 
  
  Portita de sapare
  Dupa circa patru saptamani de dialoguri siropoase virtuale, promisiuni de casatorie cu tanara, pe numele
sau real Cristina Berta I., studenta in Medias si, in paralel, contabila la o firma din domeniul gazifer, a
urmat si inevitabila confruntare. Cu aceasta ocazie, reporterul "Rondul" avea sa afle o poveste cu
adevarat incredibila. Din start am fost preveniti ca, prima intalnire va fi una exclusiv de afaceri. Urma sa
incheiem la notariat un contract prenuptial avand prevazuta o singura clauza: obligatia potentialului sot de
a respecta cu strictete calendarul sau erotic. Cristina Berta sustine ca ideea, aparent nastrusnica, i-a venit
dupa ce a suferit doua deceptii in dragoste. "Timp de peste cinci ani am avut o relatie cat se poate de
oficiala, care insa s-a sfarsit brusc, din cauza unui moft al meu de natura sexuala. La scurt timp dupa
aceea, printr-o prietena, aveam sa-l cunosc pe Titi, un tanar stabilit in Italia care nu parea, de fel, dispus sa
se lege la cp, oficializand relatia noastra. El a fost, cel care a si gasit portita de scapare. Intr-o zi,  acesta
mi-a prezentat un calendar erotic si, mi-a spus ca, daca il voi respecta timp de 365 de zile, atunci ne vom
casatori. Din motive independente de vointa mea, dupa patru luni insa, totul s-a terminat. N-am putut
respecta calendarul din cauza spitalizarii necesare extirparii unui chist la mana dreapta. Practic n-a mai
avut loc nici o nunta pentru ca, in timp ce ma aflam in spital, la Sibiu, Titi a plecat in Italia fara nici
macar un cuvant de ramas bun", marturiseste medieseanca.
  
  Tot raul spre bine
  Atunci, Cristina a decis sa se marite doar cu omul care va accepta, in aceiasi termeni, conditiile impuse.
Adica sa respecte, timp de un an, modul de a face dragoste zilnic, in pozitiile reprezentate in calendar.
"Iar pentru a nu-mi irosi viata in compania unui om care sa-mi insele, din nou, asteptarile, am decis, la
sugestia unui avocat sa parafam acel contract prenuptial, care in unele tari se incheie de multa vreme. In
acest caz, despagubirile pentru neonorarea contractului le-am stabilit la 500.000.000 ROL", explica
femeia. La despartire, reporterul Rondul i-a solicitat Cristinei Berta trei zile de gandire pentru a-i da un
raspuns. Ulterior, dupa deconspirarea adevaratei identitati si a profesiei, tanara nu a parut deloc surprinsa
sau marcata de faptul ca va deveni subiectul unui articol de presa. "Asta nu schimba cu nimic datele
problemei. Nu fac sex pe bani, nu sunt prostituata, deci ma priveste strict personal modul in care imi aleg
viitorul partener de viata.Atata vreme cat acesta nu incalca, in nici un fel, legile penale sau...morale ",
sutine Cristina Berta I. cea care, efectiv, a revolutionat intregul sistem al intemeierii unei familii, in
Romania.
  
  Stefan MARES
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