
Vine Cosette cu 
Clotilde să dea 
poporului pilde!

Mi-a plăcut cum l-a sfidat Princi-
pesa Margareta pe Băsescu, în Parla-
ment. Încercatul matelot s-a ridicat 
din scaunul de oaspete în loja de talen-
te prezidențiale, s-a întors pe jumătate 
și ar fi dat s-o salute. Principesa l-a 
ignorat, a trecut pe lângă el ca o cora-
bie pe lângă o meduză.

Alteța Voastră, atunci să mergem 
cu noblețea mai departe! Mă adresez 
în calitate de fost monarhist, care și-a 
retras admirația după mezalianța cu 
Duda, Principe de Vehringen cu nume 
inițial de fruct care cade în praful din 
bătătură și nu-l adună decât disperații 
de foame sau după măritiș. Dați-vă, 
Alteța Voastră, la o parte și lăsăți-l pe 
Prințul Nicolae în fruntea Casei Rega-
le! E urât cum mă exprim, ca un supus 
mai mitocan, dar dumneavoastră 
sunteți cap de linie pentru Monarhie!

Până la înmormântarea Regelui, aș 
adresa o rugăminte și domnilor ziariști. 
Nu ne mai asasinați cu poveștile despre 
pasiunea de șofer și de mecanic a Suve-
ranului! A fost un personaj tragic, cu o 
biografie tentaculară, i-a înfruntat (cât 
și cum a putut) pe Hitler și pe Antones-
cu, l-au tratat de sus Carol al doilea și 
neamurile proaste (Stalin, Truman, 
Ceaușescu, Iliescu,  Băsescu), a fost iu-
bit și detestat - e mai mult decât un 
șurubar, nu-l mai proletarizati! Ce vreți 
să demonstrați, că era popular, ca veci-
nii din fața blocului, de pe vremea lui 
Ceaușescu? Unii jucau table sau băteau 
covoare, alții reparau Daciile. Și toți 
aveau maieuri cu găurele. Gata cu pasi-

unea Regelui, că putea să-și găsească 
una mai ca lumea! Carol al doilea a mai 
cerut un coniac, de nervi, când a aflat că 
urmașul său se murdărește pe mâini, 
prin garaje. Ar fi preferat să-i placă lite-
ratura. Paleologu bătrân povestea că, 
atunci când l-a cunoscut pe Carol al 
doilea, Monarhul i-a recitat din Verhae-
ren. Vă închipuiți vreun politician ro-
mân recitand din Verhaeren? Parcă-l 
văd pe Băsescu, declamand din "Multi-
pla splendoare": "Realitatea aspră, su-
premă, uriașă/ ce distilează roșie, tonică 
licoare/ Îmi amețește mintea și-mi pu-
ne-n piept dogoare". Se potrivește, nu ? 
Dacă tot va atrag poveștile regale cu 
mașini, atunci  livrați unele palpitante. 
Amintiți-l pe Prințul Nicolae (a făcut 
parte din Regență, între 1927 și 1930), 
fratele lui Carol al doilea, care se bătea 
cu taximetriștii, în Piața Palatului.

În ziua în care Regele a fost evocat în 
Parlament, useriștii paparazzi s-au up-
datat. Și-au luat fluiere sau vuvuzele sau 
ce erau aparatele alea de bruiaj folosite în 
Camera Deputaților. În curând, o să le 
dea Sistemul și câini polițiști. Iar guerilla 
"Rezist" racnea în stradă versuri împru-
mutate din repertoriul galeriilor de fot-
bal. "Cine nu sare, nu vrea schimbare." 
Tocmai, că lumea care nu sare, vrea 
schimbare. Vrea să schimbe legile sovie-
tice ale Monicăi Macovei. Până la sfârșitul 
săptămânii, sper să auzim, în fața Parla-
mentului sau în Piața Victoriei, și adap-
tarea manelei "Vine Borcea cu spartanii 
și distruge toți dușmanii!" Căutați-o pe 
you tube, o recomand, e educativă. Apro-
po, Free Borcea, că a stat destul și degea-
ba! În varianta useristă, "Vine Borcea cu 
spartanii" ar putea suna "Vine Cosette cu 
Clotilde să dea poporului pilde!" n
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Casa Regală 
rămâne  
fără regină

ITP anual 
pentru 
maşinile mai 
vechi de 12 ani

PAG.
14 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 99950

„Republica 
procurorilor”,  
deCaPITaTă!

Complot împotriva României
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Mulţumim, Tudose! 
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Vineri,  
ziarul 
NaţioNal 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„Raţiune  
şi simţire“ 

Tinereţe  
la 50 plus

Celebra LIZ HURLEY arată 
aproape la fel de bine ca Tania 
Budi, deși amândouă fac îm-
preună 100 de ani. O sută de 
ani și ceva!Po
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Mai mult de jumătate dintre români sunt 
rupţi în fund precum maestrul Cristoiu

O explozie violentă la principalul 
centru de redistribuţie a gazului din 
Austria a adus Italia în stare de ur-
genţă, iar Marea Britanie se con-
fruntă cu uluitoare creșteri de preţ. 


