
Meghan, de ce 
te-ai măritat cu 
prințișorul de 

pub? nu ți se pare 
că ai făcut o 
mezalianță?

Când Ferdinand a vrut să se însoare 
cu Elena Vacaresco, primul ministru Las-
căr Catargiu a spus "aiasta nu se poate, 
Majestate!". Și  lui Edward al VIII-lea i-a 
căzut la suflețel "o particuleră", cum ar fi 
zis același Lascăr Catargiu. "Particulera" 
se numea Wallis Simpson. Iar Edward al 
VIII-lea a abdicat. Să nu uităm de Carol 
al Doilea și Zizi Lambrino.

Dar lui Carol al Doilea nu i-ar fi tre-
cut prin cap (dacă Monarhul nestatornic 
ar fi fost în țară, în 1928) s-o aducă în Ca-
sa Regală pe Josephine Baker, vedeta 
transportată pe străzile Bucureștilor în-
tr-o caleașcă trasă de un struț. Carol al 
Doilea - Regele depravat, cult, escroc și 
ticălos. Trișa la cărți, cu șampania sau co-
niacul în față, și instituia dictatura regală. 
A fost Carol al Doilea Rex, nu un prințișor  
de pub, un prințulache de bere la draft 
(halbă, pe românește), un prințilică de 
serialul "Pistruiatul". În "Pistruiatul", ro-
lul principal e interpretat de Costel Bălo-
iu. În filmul de la Windsor, rolul titular a 
fost jucat de Harry Bălosu, un actor de 
mâna a șasea - da, al șaselea ca poziție, 
pentru succesiunea la tron. Sigur, 
prințișorul de pub are toate datele să fie 
viteaz. Mămica lui a fost o eroină, a murit 
în brațele unui arab.

Cât despre Josephine Baker - au 
împărțit-o Ion Vinea și Ion Barbu. Ion 

Vinea, poet, publicist și... Ion Barbu, ma-
tematician, poet și... Am pus de două ori 
"și", cu puncte de suspensie, pentru că 
Ion Vinea și Ion Barbu erau geniali și pu-
teau fi orice ar fi dorit ei.

Nunta de la Windsor are multe 
consecințe în societatea globalizată, pe 
care eu o ador.

În primul rând, trebuie felicitată Regi-
na Angliei, pentru că a intrat într-o fami-
lie bună, iar Marea Britanie a devenit re-
publică, de sâmbătă încoace. Și colonie 
americană în mod oficial, că neoficial era 
deja.

În al doilea rând, aș vrea să aflu de ce 
l-a luat Meghan, femeie cu origine sănă-
toasă, pe prințișorul de pub. Meghan, nu 
ți se pare că te-ai coborât la o mezalianță? 
Acum pe bune: Meghan, ce grad ai? Ai 
îndeplinit și misiuni mai grele?

În al treilea rând, îi prezint scuze lui 
Ion Iliescu, pentru că l-am înjurat, din 
1990 până acum, fiindcă i-a dat vânt 
(fum) în spate regelui Cioabă, ca să lo-
vească în Regele Mihai. De fapt, Iliescu a 
fost un vizionar.

În al patrulea rând, expresia "ce bună 
ești, prințeso!" trebuie să iasă din argou și 
din Ferentari și să se mute în manualul 
școlar și la Windsor.

În al cincilea rând, suntem obligați să 
recunoaștem superioritatea Coreei de 
Nord, precursoarea Angliei pe linie de 
avangardă matrimonială. Pe vremea lui 
Kim Ir Sen, acum nu mai știu cum e, pro-
fesoara universitară se mărita cu vidanjo-
rul, iar clarinetistul de la Filarmonică (as-
ta dacă Phenian o avea filarmonică) se că-
sătorea cu o aruncătoare de disc, cu o 
discoboliță campioană la Jocurile Olim-
pice.

În al șaselea rând, să nu uităm că en-
glezii au inventat fotbalul. Nunta prinți-
șorului de pub cu Meghan este o reușită 
avanpremieră a meciului Islanda - Nige-
ria, de la Campionatul Mondial. 

În al șaptelea rând, sunt curios de ce 
n-au cântat, în catedrala - ballroom, și fo-
silele de la Boney M. Când Adrian Minu-
ne a behăit la Hotel George V din Paris, 
ne-am oripilat. Se pare că acolo era locul 
lui.

În ultimul rând, mi-ar plăcea să asist 
la o întâlnire între Regina Angliei și cus-
cra sa. Mi-o imaginez pe Queen Elisabe-
th ciripind la telefon "da, sunt în bucătă-
rie, îmi citește cuscra în cafea, i-a ieșit un 
contur voodoo. Îi așteptăm pe Obama și 
Hillary, nașii din umbră ai lui Harry Pis-
truiatul. Siguuur, vine și Monsieur Ma-
cron! Președintele Franței e cel mai tare 
dintre noi. S-a însurat cu bunica lui și se 
uită după bărbați, cu soția de mână." n
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Domnul Ludovic și-a arătat talentul politic 
rămas fără frunză după ce și-a ridicat poalele li-
beralismului în cap. E vorba despre liberalis-
mul personal, în numele căruia el hotărăște 
despre ce și cum cu Viorica Dăncilă, despre 
cum și când o înghiontește de la spate trădarea 
de țară. E liberalismul de mahala râncedă, unde 
trebuie să facă sluj și să ridice în slăvi un 
președinte al cărui puls bate normal doar când 
pune la cale o coțcărie prin care poate dărâma 
Guvernul. 

Degringolada care a cuprins statul paralel după 
ultimele decizii ale Curții Constituționale pare a nu 
mai fi oprită de nimeni și de nimic, manifestările 
„spontane” cu magistrați care fac circ pe scările 
Curții de Apel București nefăcând decât să sublini-
eze și mai mult cât de infiltrată fusese lumea Justiției 
de „tentaculele” generalului Dumitru Dumbravă, 
creatorul temutelor „câmpuri tactice” pe care SRI-
ul „semăna” dosare și „recolta” condamnări grele la 
închisoare. pagina 4
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