
Prințul 
Nicolae, o 
șansă pentru 
România

Treceți peste abordarea mea de spe-
culant și gândiți-vă că aceste ceremonii 
dedicate plecării Regelui Mihai i-au 
emoționat și pe republicani, iar această 
situație ar trebui folosită.

Prințul Nicolae e ultima șansă a 
Monarhiei și o șansă de redresare a 
țării. N-am nicio îndoială că România 
va rata aceste șanse, dar fac și eu ce pot 
- scriu. Eu scriu și doar eu subscriu. Nu 
o să mă ia în seamă nimeni, nicio pro-
blemă, dar, compensatoriu, desigur, 
vor apărea întrebările tâmpite. "Nicolae 
nu-i prea tânăr?" Nu. Carol Întâi, când 
a venit în România, avea 27 de ani, iar 
în locul Palatului Regal era o căsoaie în 
fața căreia scurmau porcii. Eu nu susțin 
că Nicolae e vreun geniu, dar mai aeri-
an decât sasul elocvent ca un Trabant 
n-are cum să fie. "Nicolae nu-i cam in-
cult?"  "Împăratul Franz Iosef nu puse-
se, până la 80 de ani, mâna pe nicio car-
te, în afară de regulamentul militar", 
susținea Stefan Zweig, în "Lumea de 
ieri". Nicolae are, totuși, o mare calita-
te. N-a terminat Colegiul Național de 
Apărare, ca toți securiștii din politică. 
Doamna Securitate, ia-ți nulitatea so-
lemnă Duda și lasă-ne cu vrajelile și 
chichițele legislative! O să spuneți că 
forma de guvernământ, legile și 

instituțiile  Statului ne împiedică să-l 
punem iute-iute pe Nicolae. Astea sunt 
niște mofturi, într-o țară în care Moni-
ca Macovei a făcut legi sovietice, iar 
soldații minunatei Republici erau să 
scape sicriul Regelui, în față la Peleș.

Cum era normal, n-a fost toată lu-
mea pioasă, în această săptămână. 
Precupeața useristă Cosette Chichirau, 
de pildă, se pare că le-ar fi promis unor 
deputați pesediști că "io va bag în 
pușcărie!" și că "vă aștept la metrou!" 
Dacă de la zvăpăiata Cosette n-am 
așteptări, despre ministrul tehnocrat al 
Sănătății bănuiam că e (aproximativ) 
instruit. În emisiunea lui Rareș Bog-
dan, Vlad Voiculescu a spus că "noi n-
am avut Rezistență, ca polonezii." Cu 
alte cuvinte, Rezistența a început cu 
hastag Rezist. Mda. România a avut 
Everestul Anticomunismului -  
Rezistența din Munți. Acei oameni au 
fost adevărații noștri haiduci. "Solidari-
tatea" lui Walesa, Budapesta 1956, 
"Revoluția de catifea" par războaie cu 
bobârnace, flori și confeti pe lângă 
Rezistența din munți. Soljenițân, Pas-
ternak și Saharov, Walesa și Havel sunt 
niște balerini în comparație cu eroii an-
tisovietici din munți și martirii din 
pușcăriile comuniste, de la Elisabeta 
Rizea la Tudor Greceanu, de la Gavrilă 
Ogoranu la Corneliu Coposu. Tefeliș-
tilor, ca să parafrazez un om mare (1, 
2, 3, 4, start, căutați pe google, că aco-
lo e cultura voastră!), tot ce știți e că 
nu știți nimic! Dacă aș fi ca voi, aș zice 
că Vlad Voiculescu i-a insultat pe 
deținuții politici.  n
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Ai o maşină mai 
veche? Pregăteşte-te 
să plăteşti cât nu face
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metrou, 
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detector!
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Azi, ziarul NAţioNAL 
apare cu  
filmul de  
colecţie  
„Raţiune  
şi simţire“ 
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După mulţi 
ani, Alexan-
dra Dinu, 
fostă Mutu, a 
revenit în 
România 
pentru 
premiera 
filmului 
”Bullet Head”. 
Având alături 
tot un Adrian, 
de data 
aceasta pe 
actorul 
Adrien Brody, 
Alexandra 
arată beton. 
Ca și cum nici 
n-ar fi plecat!

Alexandraaaa!

Ziar + 
DVD
15 lei
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Când și-a ridicat poalele în fața națiunii, Cosette 
nu a făcut vreun gest obscen, de natură a sidera lu-
mea civilizată, atâta câtă a mai rămas. Nu, Cosette 
Chichirău și-a arătat doar puterea și priceperea de a-i 
sfida pe toți, fără deosebire. De a face circ din nepu-
tința de a se exprima diplomatic. De a scoate la 
suprafață mahalaua politică ce zace în fiecare. De a 
arăta cât valorează ceilalți în ochii ei și, în final, de 
a demonstra că nu dă nici doi bani pe ceea ce ar 
trebui să fie Parlamentul.
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