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„Fetiţe dulci ca-n București!” 
Gică Petrescu – cum și-a început 
viaţa sexuală un băiat cuminte

Fetițe dulci ca-n București
În toată lumea nu găsești!
Privește drept în ochii lor
Și-ai să citești povești de-amor.

Ajuns la venerabila vârstă de aproape 90 de ani, 
marele cântăreţ al Bucureștilor acorda, prin 2004, 
un interviu ediţiei românești a revistei Playboy și 
mărturisea Iepurașului mioritic cu Papion că și-a 
început viaţa sexuală la un bordel de lux din cen-
trul Capitalei.

Interviul-eveniment, cam ultimul acordat de ma-
estru, a fost luat de adjunctul meu din acea peri-
oadă, ziaristul Dan Capatos („Păcătos”-ul tv de mai 
târziu), și completat, pe alocuri, în pagină, de mine. 
Acest material de presă a reprezentat un unicat, nu 
doar pentru conţinutul său erotic exuberant, ci și pen-
tru faptul că a fost singura dată, în istoria revistei, 






