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Indicele tău de intelectualitate 

 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Bine, acum referindu-ne la indicele tău de intelectualitate, nu văd modul tău te 
exprimare sau modul unde te-ai exprimat pînă acum în aceste schimburi de replici să fie aşa de ridicat. 

Deoarece la un moment dat, cînd am văzut că nu pot să duc o discuŃie raŃională cu tine am apelat la a 
scrie: – Dialogul surzilor sau Monolog în doi (sic!) –  
T.D. (Tainicul Dinu)  – Dialogul nu poate fi decît în doi. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Stătu el ce stătu şi apoi cugetă [E vorba de tine, de tine T.D. (Tainicul Dinu)]: 
„Dialogul nu poate fi decît în doi”. 

Dar bine dragul meu, cine te poate contrazice, normal că cea ce spui este adevărat, adică un dialog nu 
poate avea loc decît în doi. 

Dar nu ştiu de unde ai scos astfel de afirmaŃie. 
Cred, bănui, că te referi la titlul: – Dialogul surzilor sau Monolog în doi (sic!) –, dar observ că 

tu nu vezi subtilitatea lui, a acestui titlul. 
Mă întreb eu atunci, oare, ai înŃeles tu conŃinutul lui? 
Dar mă rog, mă văd nevoit să-Ńi-l explic. 
Să le i-au pe rînd, deoarece el este format din două părŃi.  
Prima parte din titlul, Dialogul surzilor, se referă la faptul că neputînd avea loc un dialog în doi aşa 

cum şi tu spui că: „Dialogul nu poate fi decît în doi”, am recurs la un dialog, dar, de fapt, fiecare vorbeşte în 
legea lui, ca doi surzi, deoarece ei nu doresc să se audă unul pe altul, dar parcă aud fiecare altceva şi răspund 
la ce li se pare lor că aud. 

Deci aceasta este explicaŃia primei părŃi a titlului. 
Iar 
Referitor la partea a doua din titlul, Monolog în doi (sic!) şi aici apare tot o discuŃie în doi, dar 

pentru faptul că ei nu se aud, de fapt, nu vor să audă ce spune celălalt, fiecare vorbeşte în legea lui şi din 
această cauză se poate vedea că avem în paranteză „sic!”,  cuvînt (care se pune de obicei între paranteze, 
adesea urmat de semnul exclamării) pentru a arăta că e întocmai după original, cu greşeală sau cu o 
ciudăŃenia a sa. 

Deci aceasta este explicaŃia la parte a doua a titlului. 
Aici este ca-n armată. 
Ăl cu paie, ăl cu fîn. 
Adică, piciorul stîng, ăl cu paie şi piciorul drept, ăl cu fîn. 
AtenŃiune, la mine soldat! 
Înainte, marş! 
Stîng, drept, stîngul! 

T.D. (Tainicul Dinu)  – Abordările astea nu le citesc indiferent dacă sînt copiate de tine . 
Abordarea cealaltă ,,poetico-literală” ar fi mai potrivita pentru tine.  
Ai putea ajunge poate un BLEAGA al Olteniei.   

O.I. (Opincarul Ionic ă) – Abordare ,,poetico-literală”, de fapt, „poetico-literară” aşa cum doreşti. 
Am dat o copiere şi o lipire aici mai jos. 
De unde? 
De pe internet. 
Trebuie numai să le cauŃi. 
Aşa crezi tu, nu!?  
Aşadar,   

Cînd totul îŃi este greu de atins 
Cînd becul tău nu-Ńi este aprins 
PoŃi fi ironic, dar nu-i de ajuns 
Să fii pe-un drum de neajuns. 

  
Urît din partea ta să rîzi de Blaga 
Poet şi scriitor de vază, nu nega 
Chiar dacă faci trimitere la mine 
O! BLEAGA este un ins ca tine.  
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T.D. (Tainicul Dinu)  – Mai ai un pic şi chiar depăşeşti pe Blaga.  

De fapt tu poŃi fi şi politician în acelaşi timp. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Hai să facem haz de necaz. 

 
Pe Blaga aş putea în vis 
Să-l depăşesc, doar în abis. 
Poetul de! dragă şi ar fi bis. 
Dar dacă m-aş face de rîs?! 

 
Dar pe Buldog nu cred. 
E prea deştept şi nu posed 
CalităŃi să fur şi să acced 
Nu pot, păcat, nu mă reped.    

Legendă: 
  Lui Blaga, politicianul, i-se mai spune Buldog-ul, dacă nu ştii. 
T.D. (Tainicul Dinu)  – Eşti obsedat de ăştia.  

Nu citesc aşa ceva.  
Nu merită atenŃia mea.   

O.I. (Opincarul Ionic ă) –  
Cioc, cioc, cioc la uşa ta 
Bate dragă, cineva. 
Şi te roagă să deschizi. 
Că-Ńi aduce jucări.  
Cin’ să fie?, cin’ să fie? 
N-ai ghicit! 
Hai, te rog, nu mai fi supărat. 
ÎŃi dă nenea un rahat. 
Ceva dulce, de mîncat.   

T.D. (Tainicul Dinu)  – CăcaŃi ca tine mai rar. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Hopa! 

Am evoluat şi noi, folosim limbaj elevat (licenŃios, am vrut să zic, dar las aşa). 
Aşa da! 
Frumoasă exprimare, ce să zic, cred că este şi cu moŃ, nu? 
Aşadar, am întrat şi noi în rîndul acelor oameni din sferele înalte. 
Bravo! 
Păcat. 
De regulă, eu îmi aleg cu grijă cuvintele mai ales cînd înjghebez acest mod de exprimare în versuri. 
Numai că eu chiar această temere am avut-o, cînd am adăugat după rahat imediat ceva dulce, 

deoarece eram sigur, că tu nu mai stai să gîndeşti şi gîndul de duce la căcat, dar văd că şi aşa, tot degeaba, 
m-am înşelat. 

Tu, dragul meu, nu ai mai stat să meditezi. 
łie trebuie să-Ńi dea omul mură în gură pentru a înŃelege. 
Dar în sfîrşit, eu ar trebui să mă supăr, însă nu mă pun la mintea ta (aşa de ageră). 
Trec cu vederea. 
Aşa trec ăştia mai în vîrstă celor mai tineri, le trec cu vederea. 
Au ei timp să se corecteze, la vîrsta lor aşa de fragedă, mai au pînă să se maturizeze. 
Aşa că: 

De la un căcat ca mine. 
Să auzim numai de bine.  

T.D. (Tainicul Dinu)  –   
Dacă Ńi-e foame,  
Du-te cu cuciu la poame. 
Cuciu caca şi tu papă.  

O.I. (Opincarul Ionic ă) – Deoarece calculatorul meu merge (percutează cu întîrziere) foarte greu, este vechi 
(antic şi de demult, ca să fac haz de necaz) în plus are şi un antivirus puternic pentru generaŃia lui, văd că mi-
ai răspuns tot aşa licenŃios. 
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Eu cred, că totuşi tu nu ai înŃeles nimic din ce Ńi-am trimis eu pînă acum, cu toată bunăvoinŃa mea de 

a te face să înŃelegi şi a trece peste anumite lucruri pe care mi-le-ai adresat, deoarece văd că tu continui să 
faci băşcălie. 

Nu văd legătura cu foamea mea, dar bănuiesc pentru a face trecerea mai uşor la acest cuvînt pe care l-
ai îndrăgit tu aşa de mult: „caca”  . 

Păi ce faci, îmi iei pîinea de la gură?  
Vreau să spun, că te-ai apucat de scris versuri (pentru că pe tine iar de duce gîndul în altă parte). 

T.D. (Tainicul Dinu)  – Eşti surprins, că şi eu fac versuri populare? 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Păi da!  

Mă mir, adică sînt surprins, ce mai sînt panicat aşa cum îŃi spuneam, că-mi iei pîinea de la gură. 
Însă versurile tale populare sînt cam şchioape şi las la o parte faptul că din aceste versuri se degajă un 

damf urît mirositor, dar ce mai, sînt bune, merge pentru un începător. 
Şi nu uita un fapt, că poezia populară (versuri populare cum le spui tu), basmul, muzica populară, 

portul popular şi tot ce are legătură cu omul de la Ńară, adică, vreau să spun cu poporul, au stat şi stă la baza 
mari culturi ale unui popor, în speŃă ale poporului român. 

Aşa că, şi tu din acest moment ai intrat, te prenumeri printre cei culŃi, printre manelişi vreau să spun. 
Pentru că, nu-i aşa, tu spuneai, că trebuie să scriu eu pentru cei de la Ńară, dar văd că tu mă întreci. 
Spor la treabă. 

 


