
Se mărită un 
Lord și preSa 

română a 
raSoLit știrea 
1837. "Rusia icoanelor și a pă-

duchilor", cum o descria poetul 
Aleksandr Blok. Din gubernie în 
gubernie, din izbă în izbă, din 
crâșmă în crâșmă o veste zguduia 
mujicii. Știrea se dădea din goana 
calului. Ca să fiu măgar sau catâr, 
calul mai prinsese o exclusivitate. 
"A murit Pușkin, în duel!" Și plân-
gea toată Rusia. Murise Pușkin,  
pentru onoarea soției.

2018. Un nepot al lui Pușkin a 
ajuns Lord englez și se va mărita. 
"Iubito, mă gândesc la tine/ Ca un 
borfaș la ceasul unui Lord!/ Dar se 
ciocnesc în carnea mea drezine/ Și 
caii au atac de cord." Am folosit 
versurile lui Vintilă Ivănceanu fi-
indcă sunt frumoase, nu pentru că 
ar avea vreo legătură cu Lordul 
Mountbatten, "descendent direct al 
Împărătesei Ekaterina a Doua a 
Rusiei  și a lui Pușkin, dar și des-
cendent al Reginei Victoria, adică 
membru al Casei Regale Britani-
ce", am citat din "Național". Ei bi-
ne, Lordul ăsta cu ceas chinezesc, 
electronic și antiwater se va căsăto-
ri cu iubitul său, James Coyle, zis și 
James Testicoyle. Lordul Gay are 

55 de ani, mireasa James Testicoyle 
56. După ce Lady Diana a murit ca 
o eroină, în brațele unui arab, după 
ce prințișorul de pub pe nume Har-
ry s-a însurat cu o artistă cu origi-
ne sănătoasă, după ce expresia "ce 
bună ești, Prințeso!" a ieșit din ar-
gou și din Ferentari și s-a mutat la 
Windsor, ei bine, după toate astea 
am crezut că nu mă va mai mira ni-
mic când va veni vorba despre Ca-
sa Regală Britanică. Dar amănun-
tele legate de nunta Lordului de 
Mătreață pubiană au transformat 
știrea în evenimentul săptămânii, 
pe care presa română l-a cam raso-
lit. Lordul a fost căsătorit timp de 
16 ani cu doamnă (e doamnă pe 
bune, cu toate dotările clasice) Pe-
nelope Anne Vere Thompson. Fos-
ta soție i-a făcut și trei copii. Iar 
ideea ca Lady Penelope să-l condu-
că la altar (sau ce-o fi masa aia de 
plenare ateiste) i-a venit unei pro-
genituri a Lordului, o fiică deschisă 
la minte, nicidecum retrogradă ca 
sussemnatul.

Pe mine mă interesează conse-
cințele.

1. Sper, pentru binele globaliză-
rii și propășirea corectitudinii poli-
tice, că fiul pe care Lordul și mirea-
sa James Testicoyle îl vor adopta 
din Africa, neapărat din Africa, să 
aibă drepturi succcesorale mai do-
lofane decât copiii făcuți cu fericita 
și mărinimoasă Penelope. 

2. Franța a mai pierdut o bătălie 
cu Anglia. Macron și Brigitte, pre-
cursorii Lordului în materie de 
avangardă matrimonială, au fost 
umiliți. Nu mai e nicio șmecherie 
să te însori cu bunica și să faci amor 
cu madam chiar când Brigitte nu-i 
acolo, furându-i proteza din paha-
rul de pe noptieră.

3. România este datoare să salu-
te evenimentul. Clasa politică 
depășită (PSD, ALDE și chiar PNL) 
ar face bine să stea în banca ei. Co-
municatul trebuie redactat de 
useriști, fiindcă ei înțeleg mersul 
lumii. Apropo, unde o fi Cosette? 
Că mi-e dor de ea. I-o fi dat Vlad 
Voiculescu niște medicamente și 
s-a liniștit zglobia? Ca pastă de 
dinți, pe care i-a oferit-o Șerban 
Nicolae, a refuzat-o.

După sentinţă, 
Boureanu a vorbit 

SRI, puiule, 
contrabanda 
te vrea!

Donald Trump  
chinuie copiii 
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Liberalii guvernează 
„noaptea, ca hoţii”

JuSTIţIa, o 
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naţională

Kim, asul din mânecă al Chinei
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inna face yoga  
sau ce aşteaptă?
pentru Că...
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TRaIaN
BăSeSCu, 
„atârnache” la 
„Departamentul Zero”!
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1€ 4.6660 lei
1$ 4.0348 lei
1chf 4.0467 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.748 
Ripple XRP
      $ 0,5410 
Ethereum ETH
 $ 537,32

PReDOIu,  
HeLLvIg, 
KOveSI, 
CONSILIeRI 
PReZIDeNţIaLI!
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exCLuSIv

Afară, SRI-ul este lăudat pentru colaborarea 
excelentă cu instituții similare. Primește felicitări 
cu snopul. Trimite și altora informații valoroase. 
Luptă împotriva terorismului la greu. Foarte tare. 
În țară, la fel. Și aici luptă împotriva terorismului, 
dovadă că a și prins vreo doi din ăștia, unul cam 
maghiar, ce-i drept, și un altul care credea mai 
mult în islam decât în poveștile lui Marincea, pur-
tătorul de cuvânt. Bine, acum, ca să fiu cinstit, nici 
eu nu cred în basmele ăstuia. Are mai puțin umor 
decât Simina Tănăsescu înainte de a-și da demisia 
de la Palatul Cotroceni.

uSR, 
suspectată 
că a primit 
finanţare 
din Rusia


