As crianças da Família Real
Quem nunca pensou em crescer como príncipes e princesas?
Crescer podendo mandar nos outros? Pois ninguém pode dizer à
realeza o que fazer, certo? Errado! Na verdade,
de ser considerado nobre traz junto uma série

o privilégio
de regras –

algumas bem malucas que eles precisam seguir… Algumas são
até interessantes e fazem sentidos, mas, outras, para quem é
apenas uma criança, deve ser uma tortura…
Sem papinha de bebês – todas as refeições, desde o momento em
que acabam de ser amamentados, são preparadas pelos Chefs
Reais. Parece uma ótima ideia, desde que, não seja um Chef
inglês, pois na Inglaterra a comida, até
em bons
restaurantes, é sofrível. Imagine o que prepara os “menus
infantis”… sei não…
Sem Banco Imobiliário no Palácio – por conta da agressividade
gerada pelo jogo, os monarcas acreditam que jogar, criaria
muita competição direta e animosidade entre os seus próprios
jogadores. Sim, nisso eles estão certos. Afinal, é quase uma
guerra quando nos reunimos para jogar e os pequenos terão que
lidar com esse tipo de coisa na realidade – de modo que serão
devidamente instruídos mais tarde, como matéria escolar e não
como lazer.

Vovó? – seus pais apesar de príncipes e princesas, duques e
duquesas, para eles, são mamãe e papai. No entanto, as
crianças são orientadas a não chamar a avó de “Rainha”. Pelo
menos em público. Na privacidade do palácio, ela sempre será a
vovó Lilibet. (No caso de Elizabeth II da Inglaterra)
Voar com outro herdeiro está fora de questão – os pequenos
reais, como toda criança, devem amar andar de avião em férias
de família. Mas, depois dos doze anos, voam separadamente,
irmãos ou pai e mãe em um mesmo voo, está fora de questão: se
houver um acidente de qualquer tipo em um dos voos, sempre
haverá um sucessor da coroa.
Sem Calças compridas – Não é para ter um melhor movimento para
correr e brincar. Na verdade, é porque a tradição inglesa
exige que os meninos da classe alta nunca usem calças, apenas
shorts. É considerado inferior à classe usar calças antes dos
sete ou oito anos.
Acenos – cada pessoa tem o seu jeito pessoal de cumprimentar
ou se despedir de alguém e isso vem desde criança. As crianças
já sabem qual o jeito real desde pequenas também e nunca

mudam, é lei. Afinal, é um ‘aceno’ da Família Real Britânica.

Código De Vestimenta Rigoroso – hoje, as mães não separam
mais as roupas dos filhos e, no dia a dia é comum vê-los
desfilando com
fantasias ou roupas de filmes. Incluindo
perucas, varinhas magicas etc. Mas não haverá fantasias de
Batman usadas em público por nenhuma dessas crianças, exceto
no Halloween.
Pois é: sempre que achar que a vida dos príncipes e princesas
é como nos livros de contos de fadas, lembre-se disso, e
agradeça por ter nascido normalzinho, plebeu e… livre!

