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Biserica străbună, Preafericitul Părinte Daniel şi cei doi mireni:  

O.I. (Opincarul Ionică) şi I.P. (Inimosul PetruŃ)  
 

Cronicar − O.I. (Opincarul Ionică) la drum de seară se întîlneşte din întîmplare cu un vechi prieten 
I.P. (Inimosul PetruŃ) pe care nu-l mai văzuse de foarte mult timp. 

După îmbrăŃişări şi depănarea unor amintiri din acele timpuri ale tinereŃii lor s-a ajuns inevitabil şi la 
unele evenimente din zilele noastre.  

Şi astfel începe o lungă discuŃie pe seama ..., dar să vă lăsăm pe dumneavoastră să vedeŃi despre ce 
este vorba.    

O.I. (Opincarul Ionic ă) − Ai văzut mesajul către tineri dragă PetruŃ, unde Patriarhul Daniel îşi cere 
iertare?  

Uite, îŃi prezint mesajul care se intitulează: 
Cuvînt părintesc şi prietenesc pentru tineri al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, vedeŃi aici: http://trinitastv.ro/stiri-video/cuvant-parintesc-s i-prietenesc-pentru-
tineri-al-preafericitului-parinte-daniel-patriarhul -bisericii-ortodoxe-romane-4-64650 

Mai bine mai tîrziu, dar cu dragoste de oameni, nu crezi? 
Cronicar − Dar I.P. (Inimosul PetruŃ) are următoarea ieşire, defulare asupra Preafericitului Părinte 

Daniel, vedeŃi şi dumneavoastră.  
I.P. (Inimosul PetruŃ) − Destul, popo!  
Lasă gargara asta ieftină că devii penibil!  
Cu cît „regreŃi” mai mult atitudinea ta faŃă de nenorocirea de la clubul Colectiv cu atît te autodemaşti 

mai mult, îŃi dovedeşti fariseismul „biblic”,  îŃi arăŃi adevărata ta faŃă de om cinic, insensibil la suferinŃele 
semenilor.  

Ai avut ocazia (nefericită, „ocazie”)  să-Ńi demonstrezi menirea şi să-Ńi faci datoria faŃă de morŃi, faŃă 
de muribunzi, faŃă de nefericiŃii apropiaŃi ai acestora, dar ai ratat-o incredibil.  

Ba mai mult, ai agravat-o prin comunicatele stupide date prin purtătorul de cuvînt al B.O.R., de-a 
dreptul lamentabile, care confirmă şi întăresc mai mult proverbul franŃuzesc „cine se scuză, se acuză”.   

E timpul să te retragi, să laşi locul altuia mai credincios, capabil să reformeze biserica mai întîi prin 
reformarea slujitorilor săi, adică a voastră a popilor.  

Abia după asta să „pofti Ńi”  la Catedrala Mîntuirii Neamului.  
Cronicar − Grea încercare îl apasă pe I.P. (Inimosul PetruŃ). 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − În Biblie dragul meu PetruŃ, mai precis în Noul Testament în Sfînta 

Evanghelie după Matei în capitolul 7 stau scrise următoarele:  
1.Nu judecaŃi, ca să nu fiŃi judecaŃi. 
2.Căci cu judecata cu care judecaŃi, veŃi fi judecaŃi, şi cu măsura cu care măsuraŃi, vi se va măsura. 
3.De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bîrna din ochiul tău nu o iei în seamă? 
4.Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bîrna este în ochiul tău? 
5.FăŃarnice, scoate întîi bîrna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoŃi paiul din ochiul fratelui tău. 
6.Nu daŃi cele sfinte cîinilor, nici nu aruncaŃi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să 

le calce în picioare şi, întorcîndu-se, să vă sfîşie pe voi. 
7.CereŃi şi vi se va da; căutaŃi şi veŃi afla; bateŃi şi vi se va deschide. 
… şi aşa mai departe în total sînt 29 de aliniate. 
Aşa că ia aminte!  
Sau tot în Biblie în Noul Testament în Epistola către Efeseni în capitolul 4, dar de unde dau numai 

ultimele aliniate, atenŃie! cu accentul pe ultimul aliniat.: 
... 
29.Nici un cuvînt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai cel care este bun spre zidirea cea de 

trebuinŃă, pentru ca el să dea har celor ce-l aud. 
30.Să nu întristaŃi Duhul cel Sfînt al lui Dumnezeu, întru Care aŃi fost pecetluiŃi pentru ziua 

răscumpărării. 
31.Să piară de la voi toată amărăciunea şi întărîtarea şi mînia şi strigarea şi blasfemia împreună cu 

toată răutatea.  
32.Ci fiŃi buni între voi, milostivi, iertîndu-vă unul altuia, aşa cum şi Dumnezeu v'a iertat vouă întru 

Hristos. 
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Iertat să fiu şi eu pentru această îndrumare. 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − Văd că stai bine cu copiatul aliniatelor din Biblie şi mai puŃin cu judecata. 
Şi asta nu fiindcă ai avea vreo problemă, doar te cunosc destul de bine, cred însă că nu te lasă 

„dogmele” din Biblie să judeci, fiindcă ele îŃi dictează conduita, nu te lasă să gîndeşti cu propriul tău cap. 
Şi mă întreb, de ce?  
De ce să te temi să judeci nişte lucruri, nişte stări de situaŃie, de teama că şi tu vei fi judecat?  
Mie mi se pare normal să judec şi să fiu judecat şi eu la rîndu-mi, dar cu aceeaşi măsură. 
Cînd ai în ochi un pai, crede-mă că poŃi vedea cu uşurinŃă bîrna din ochiul altuia, şi e uman să-l ajuŃi 

să şi-o scoată el primul. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Corect, dar citeşte şi partea a doua pe care Ńi-am trimis-o.  
Referitor la judecată, păi de, atît mă duce pe mine capul, altul n-am.  
Dar am prieteni care mă completează şi mă poate ajuta să ies din impas.  
Nu crezi? 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − E mare lucru ăsta, dar mai reciteşte o dată citatul cu „mărgăritarele”  şi 

„porcii”  căruia i-ai uitat repede sensul.   
Promit să fiu „milostiv”  şi să iert toate fărădelegile şi abuzurile, numai aşa voi fi în ton cu 

recomandările făcute de tine. 
Te iert şi pe tine că interpretezi greşit adevăratele poveŃe şi sfaturi date de Biblie, care de altfel sînt 

etern valabile dar cărora tu le deturnezi sensul. 
Şi nu înŃeleg, decît dacă o faci de dragul polemicii. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Cu toată dragostea, şi aşa cum ai ales aceste cuvinte potrivite pentru mine, 

atenŃie! şi pe viitor alege-le la fel, deoarece nu uita un lucru, cuvîntul zideşte. 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − Recomandarea mea pentru reformarea bisericii şi a slujitorilor nu Ńi se pare 

că este „cuvîntul care zideşte”? 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Dacă tu crezi, dar mai citeşte odată ce ai scris şi vezi cum ai ales 

cuvîntul/cuvintele dacă sînt cele adecvate pentru a nu ofensa.  
În rest ai tot dreptul să ceri. 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − Nu am întors obrazul cum zice Scriptura Sfîntă, m-am străduit să păstrez 

aceeaşi măsură în a judeca şi a da răspunsuri la fel cu cele primite. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Nu uita un lucru.  
De modul cum ceri, Ńi se poate da şi răspunsul, dar eu cred că e bine să ne oprim aici.  
Toate cele bune.  
I.P. (Inimosul PetruŃ) − Aşa, prietene, gîndul bun Ńi-a venit la urmă. 
Domnul să te binecuvînteze, că de pe urma popii, slabă speranŃă!  
S-AUZIM NUMAI DE BINE! 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Aliluia sau Aleluia, adică Domnul fie Lăudat. 

 
          07.11.2015 
 

Cronicar − S-ar părea că I.P.(Inimosul PetruŃ) doreşte a continua această dezbatere despre 
Preafericitul Părinte Daniel cu prietenul său O.I.(Opincarul Ionică). 

Şi astfel începe din nou o lungă discuŃie pe seama ..., dar să vă lăsăm pe dumneavoastră să vedeŃi 
despre ce este vorba.  

I.P.(Inimosul PetruŃ) îi trimite un videoclip prietenului său O.I.(Opincarul Ionică) intitulat: 
Comedie - Bătălia în rime - Gigi Becali versus Patriarhul Daniel / În numele Tatălui. 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − E DISTRACTIV, NU?  
SÎNT CURIOS CUM AR FI ARĂTAT „VARIANTA” DUPĂ TRAGEDIA DE LA CLUBUL 

„COLECTIV” ? 
Vezi videoclipul aici: https://www.youtube.com/watch?v=lGgu6trAdjk 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Cu regret nu pot să-Ńi împărtăşesc bucuria. 
Consider că acest videoclip este o porcărie.  
Nu uita că datorită încrederi foarte mare pe care o au români în biserică (AtenŃie! şi în armată) se 

încearcă orice pentru diminuarea acestei încrederi şi pentru ca acest popor să nu mai aibă repere. 
Vezi un cod străvechi, din China, actual mai ales, astăzi, în societatea românească  
Arta supremă a războiului este înfrîngerea inamicului, prin înşelătorie, fără luptă, astfel: 
1. DiscreditaŃi tot ceea ce merge bine în Ńara inamicului; 

https://www.youtube.com/watch?v=lGgu6trAdjk
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2. ImplicaŃi reprezentanŃii claselor conducătoare ai Ńării inamice în afaceri dubioase. DistrugeŃi-le 

reputaŃia şi, la momentul potrivit, supuneŃi-i dispreŃului propriilor concetăŃeni; 
3. UtilizaŃi creaturile cele mai ticăloase şi mai abjecte; 
4. RăspîndiŃi discordia şi conflictele între cetăŃenii Ńărilor ostile. ÎntărîtaŃi-i pe tineri contra bătrînilor; 
5. RidiculizaŃi tradiŃiile adversarilor. DiscreditaŃi-le luminătorii de conştiinŃă; 
6. InduceŃi în eroare inamicul, spre a-l conduce la temporizare şi neglijenŃă, apoi avansaŃi cu 

repeziciune; 
7. PerturbaŃi, prin orice mijloace, intendenŃa, aprovizionarea şi funcŃionarea armatei inamicului; 
8. SlăbiŃi voinŃa luptătorilor inamici prin cîntece şi melodii senzuale; 
9. DaŃi inamicului fete şi băieŃi tineri pentru a-i lua minŃile, dar şi jad şi mătase pentru a-i zgîndări 

ambiŃiile; 
10. FiŃi generoşi în promisiuni şi recompense pentru informaŃii; 
11. InfiltraŃi-vă peste tot spionii. BazaŃi-vă pe trădătorii care se găsesc în rîndurile inamice; 
12. FaceŃi-l pe adversar să creadă că mai există o posibilitate de a se salva. Apoi, LOVIłI. 
Scopul vostru trebuie să fie preluarea intactă a tot ceea ce se află pe pămînt. În acest fel trupele vă vor 

rămîne odihnite, iar victoria va fi totală.   
Sun Tzu general chinez, părinte al ştiinŃei militare (sec. IV î. Hr.) 

 
Consider că acest „Decalog al tăcerii” (afişat la Mînăstirea Ghighiu) ar fi un bun îndrumar pentru 

oricare creştin ortodox să-l aibă în vedere: 
1-Taci, dacă nu ai de spus ceva valoros; 
2-Taci, atunci cînd ai vorbit destul; 
3-Taci, atunci cînd eşti provocat; 
4-Taci, pînă cînd îŃi vine rîndul să vorbeşti; 
5-Taci, cînd eşti nervos şi iritat; 
6-Taci, cînd intri în Biserică, pentru ca Dumnezeu să-Ńi poată vorbi; 
7-Taci, cînd pleci de la Biserică pentru ca Duhul Sfînt să poată imprima în mintea ta lucrurile pe care 

le-ai auzit; 
8-Taci, cînd eşti ispitit să vorbeşti; 
9-Taci, cînd eşti ispitit să critici;  
10-Taci, cînd ai timp să gîndeşti înainte de a vorbi.”  
Referitor la Preafericitului Părinte DANIEL ar fi bine să fie citit şi ce urmează. 
Satul românesc între tradiŃie, supravieŃuire şi speranŃă Cuvîntul inaugural al Preafericitului Părinte 

DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu ocazia primirii titlului academic de Doctor 
Honoris Causa din partea UniversităŃii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, miercuri, 7 decembrie 2011. 

Vezi aici: https://irimiaoprea.files.wordpress.com/.../parinte...  
În rest toate cele bune. 
În România, chiar şi pe vremea mult ulitului regim, se putea citi Biblia dacă se dorea, dar în vestul 

Europei lucrurile nu prea au stat aşa, aşa că manipularea este în floare acum mai mult ca oricînd.  
Păcat. 
Vezi cele afirmate în continuare, dacă vei citi. 
Citirea şi posedarea Bibliei   
Hildebrand de Soana (Tuscia) (22.04, 30.06.1073÷25.05.1085 a fost papă sub numele de Grigore al 

VII-lea) a poruncit boemilor să nu mai citească Biblia. 
InocenŃiu al III-lea (1198÷1216 a fost papă) a interzis poporului să citească Biblia în limba lui. 
Grigore al IX-lea (1227÷1241 a fost papă) a interzis laicilor să posede Biblia şi a suprimat 

traducerile. Cei descoperiŃi ulterior erau arşi pe rug cu Biblia lîngă ei. 
Paul al IV-lea (1555÷1559 a fost papă) a interzis posedarea traducerilor fără permisiunea InchiziŃiei. 
În Ńările catolice Biblia este o carte necunoscută. 
Abia în 1965 Conciliul Vatican II (în 1965 era pe timpul lui Paul al VI-lea [1963÷1978]) a permis 

citirea Bibliei, şi pentru că erau siguri că mecanismul Noii Ordini Mondiale va funcŃiona perfect. 
S-au înşelat amarnic.  
[vezi Parapsiologia şi Misterele lumii actuale, Cristian Negureanu, Editura Miracol, 
 Bucureşti, 1994, pag.217]   
[vezi Papii-Istorie şi secrete, Claudio Rendina, Editura ALL, anul 2005, pag.867÷868 şi 870] 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − E TRIST SĂ CONSTAT CĂ łI-A DISPĂRUT UMORUL!  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Firimiaoprea.files.wordpress.com%2F2013%2F03%2Fparinte-daniel.pdf&h=RAQHKTeET


4 

 
De ce nu poŃi să-Ńi descreŃeşti fruntea ascultînd această parodie muzicală care „înfierează”  

obiceiurile şi năravurile popilor?     
łi-e teamă că discreditează biserica?  
Asta, niciodată, biserica încă se bucură de multă încredere în rîndul oamenilor.  
A critica abuzurile şi fărădelegile făcute de unii slujitori ai ei înseamnă a o „cur ăŃi”  de putregaiuri, a 

o întări, a o face mai puternică, a o menŃine aproape de menirea ei primordială, anume, aceea de a fi alături 
de oameni, de a-i sprijini, de a-i îndruma, de a-i ajuta cînd au nevoie.   

Ori după cum recent s-a întîmplat la tragedia de la „COLECTIV”, LUCRURILE AU STAT EXACT 
INVERS, ADICĂ, NU NUMAI CĂ N-AU FĂCUT NIMIC DIN CE TREBUIAU SĂ FACĂ, BA MAI 
MULT, ÎN INTERVIURILE TV., ÎN LOC DE COMPASIUNE ŞI ÎNłELEGERE FAłĂ DE 
SUFERINłELE OAMENILOR, AU AFIŞAT AROGANłĂ, CINISM, OBRĂZNICIE, NEÎNłELEGEREA 
ÎNDATORIRILOR LOR.  

SCUZELE LOR ULTERIOARE, FAC DOVADA NEMERNICIEI LOR. 
 „Citaniile”  pe care le copiezi tu din cărŃi nu le vor spăla prea curînd obrazul, au rolul de a crea 

confuzie într-o situaŃie foarte clară văzută în direct la televizor.  
Ce are UNA, CU ALTA?  
Ca să nu-Ńi citez butada mai elocventă cu ... prefectura.  
Să nu crezi că adevărurile pe care le exprimă citatele din scrierile unor genii ai strategiei militare, din 

epitafurile scrise pe cruci în cimitir sau pe pereŃii bisericilor, adevărurile din cărŃile lui BLAGA şi nu numai, 
noi nu le cunoaştem. 

Ba le CUNOAŞTEM şi RECUNOAŞTEM la fel de bine ca tine, numai că, spre deosebire de tine, nu 
cred că-şi au rostul aici.  

De aici şi confuzia şi indignarea din capul tău.  
Te revolŃi fără motiv împotriva evidenŃei, totul a fost la vedere, nu poŃi prosti cu „citate”  atîta lume. 
UiŃi aşa de uşor ce-au păŃit „unii”  la alegerile prezidenŃiale, care tot ca tine acum, au negat evidenŃa 

încercînd să răstălmăcească adevărul. 
Te las să-Ńi revii în speranŃa că vom auzi „numai de bine.”  
O.I. (Opincarul Ionic ă) − łin din capul locului să-Ńi mulŃumesc pentru alegerea cuvintelor în mare 

parte, proporŃie, pentru a nu ofensa, adică aşa cum am mai zis „cuvîntul care zideşte”  în expunerea ta. 
Dar ai şi scăpări, adică nu rezişti tentaŃiei de a nu fi subtil în exprimare şi astfel să atingi sensibilitatea 

celui căruia i-te adresezi, în speŃa de faŃă, mie. 
Eu numai îŃi arăt ce ai făcut, fără să mă supăr. 
Dar tu încerci să duci unele lucruri în derizoriu, de exemplu: 
1- „Citaniile”  pe care le copiezi tu din cărŃi nu le vor spăla prea curînd obrazul, au rolul de a crea 

confuzie într-o situaŃie foarte clară văzută în direct la televizor, - zici tu.  
Dar Ńin să-Ńi comunic, faptul, că orice argument se poate întări şi cu citate sau cu „Citaniile”  pe care 

le invoci tu, deoarece şi cărŃile se fac tot din cărŃi pînă la urmă, nu crezi? 
Iar televizorul este unul dintre mijloacele de dezinformare al oamenilor, chiar şi-un videoclip, atenŃie! 
Am avut cazul revoluŃiei române văzută în direct la televizor, dar mă rog. 
2. Ce are UNA, CU ALTA ? Ca să nu-Ńi citez butada mai elocventă cu ... prefectura - zici tu.   
Tu crezi că butada respectivă este ceva urît, că se referă la acel mădular al omului, dar te înşeli. 
Uite ce înseamnă.  
„Ce are zula cu prefectura?” (Zula- termen Ńigănesc însemnînd «hoŃia de buzunare», «pungăşia», 

furtul «grăntaşilor» şi nu sula, cum crede lumea cumsecade care ignoră limbajul «cifrat» al «interlopilor»!) 
[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.140] 

În sfîrşit, eu sînt de acord că trebuie criticată orice persoană pentru a îndrepta anumite lucruri, dar nu 
dus în derizoriu, deoarece facem jocul altora. 

Caz concret, perdaful făcut de domnul Ion Spânu împotriva Preafericitului Daniel, dar nu a dus atacul 
mai departe după ce şi-a recunoscut vina. 

Iar de revenit nu am din ce să-mi revin, doar nu am fost beat, ci am susŃinut şi susŃin un punct de 
vedere. 

Cu alese gînduri să te ajute cel de sus. 
Doamne ajută! 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − E incredibil cum deturnezi sensurile, tu chiar nu-Ńi dai seama?  
Sau poate vrei să ai dreptate cu orice preŃ. 
S-o luăm pe rînd: 
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1.Legat de limbaj, de sensibilitate, eu îŃi trimit un videoclip vesel, o parodie suculentă apreciată de 

multă lume, iar tu contrar aşteptărilor, erijîndu-te în ceea ce nu eşti, o cataloghezi ca fiind o mare porcărie, 
jignind nemeritat pe cei care au alte gusturi decît tine. 

Oare de ce?  
Eşti cumva îndoctrinat religios?   
2. Eu nu duc niciodată nimic în derizoriu cum spui tu, ba dimpotrivă iau lucrurile în serios şi atunci 

cînd glumesc. 
Este adevărat cînd spui că fiecare dintre noi poate să-şi susŃină ideile prin citate din cărŃi, dar să le 

folosească domnule corect, în sensul în care au fost scrise, nu să le ducă acolo unde nu-şi au rostul.  
CărŃile mint sau spun adevărul în funcŃie de autor, de scopurile în care au fost scrise, dar noi, cei care 

ne pretindem cerebrali trebuie să discernem citind uneori printre rînduri. 
La fel şi televiziunile, informează sau dezinformează după interesul celor care manipulează opinia 

publică, dar, tu, ca telespectator poŃi discerne fie şi după ce vezi.  
Cînd tu-l vezi pe popă la televizor în direct, auzi inepŃiile pe care le spune, nu mai poŃi spune că e 

manipulare, şi e jalnic să vii cu argumente gen revoluŃia româna la tv. 
3. Legat de „ ... prefectură”,  tu singurel Ńi-ai închipuit ce cred eu şi te-ai ambalat într-o, demonstraŃie, 

deplasată!    
4. Mă bucur că în sfîrşit admiŃi că orice persoană poate fi criticată, inclusiv Popa, şi nu mai faci o 

tragedie din asta.  
Te-a convins mentorul tău, Spânu, sau ai cedat datorită evidenŃelor?  
5. Cînd mă refer la „revenire”  nu mă gîndesc la trezirea din orgiile bahice ştiind că nu eşti un mare 

băutor. 
Cu aste cuvinte te las în voia ta şi să fii sănătos! 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Calm, calm, inimosule!    
Vorba aceea de pe timpurile cînd se mai făcea şi armată în România noastră dragă, se spunea: calm, 

calm tovarăşe, că armata-i lungă. 
Dar văd, că dacă nu vrei să mă asculŃi, nici Doamne, Doamne nu vrea să-Ńi dea o mînă de ajutor, 

adică cu alese gînduri să te ajute cel de sus – aşa cum Ńi-am urat eu în încheiere la răspunsul de mai înainte – 
ba chiar îŃi ieşi din fire şi-mi zici „Eşti cumva îndoctrinat religios?”   

Aşadar, pentru că începi cum e mai rău, citez (Apropo, din tine am voie să citez, nu? Mă laşi?):  
„E incredibil cum deturnezi sensurile, tu chiar nu-Ńi dai seama? Sau poate vrei să ai dreptate cu orice 

preŃ.” 
Iar eu Ńin să-Ńi spun de la început, că nu. 
Dar să le luăm pe rînd aşa cum zici şi tu. 
- I-  
La punctul 1 al răspunsului tău tu încerci să deturnezi sensurile, deoarece tu afirmi că:  
„Legat de limbaj, de sensibilitate, eu îŃi trimit un videoclip vesel, o parodie suculentă apreciată de 

multă lume iar tu contrar aşteptărilor, erijîndu-te în ceea ce nu eşti, o cataloghezi ca fiind o mare porcărie, 
jignind nemeritat pe cei care au alte gusturi decît tine. 

Oare de ce?  
Eşti cumva îndoctrinat religios?”  
Dar dragul meu eu cînd afirm de sensibilitate nu fac referire la videoclip, ci la răspunsul tău pe care 

mi l-ai trimis şi eu îŃi spun astfel: „ ... Dar ai şi scăpări, adică nu rezişti tentaŃiei de a nu fi subtil în exprimare 
şi astfel să atingi sensibilitatea celui căruia i-te adresezi, în speŃa de faŃă, mie. Eu numai îŃi arăt ce ai făcut, 
fără să mă supăr. ...” 

Referitor la videoclip Ńi-am răspuns data trecută şi în care ziceam: 
„Cu regret nu pot să-Ńi împărtăşesc bucuria. 
Consider că acest videoclip este o porcărie.” 
Faptul că tu consideri că aş jigni nemeritat pe cei care au alte gusturi decît mine, acest lucru nu mă 

interesează, deoarece fiecare persoană are gusturi sale iar aceste gusturi nu este obligatoriu să le împărtăşim 
toŃi, nu trebuie să fim toŃi la fel. 

Iar aici nu era vorba de gusturi, ci de o persoană importantă din viaŃa cotidiană a Ńări noastre. 
Aşa că, nu eu deturnez sensuri. 
- II - 
La punctul 2 ai cam multe răspunsuri într-unul, dar am să-Ńi răspund aşa. 
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Capetele de acuzare pentru Nicolae şi Elena Ceauşescu 

 
„Luni, 25 decembrie 1989, a avut loc procesul lui Nicolae Ceauşescu şi al Elenei Ceauşescu, în faŃa 

Tribunalului Militar Extraordinar. 
Capetele de acuzare: 
 1-Genocid- peste 60000 de victime; 
 2-Subminarea puterii de stat prin organizarea de acŃiuni armate împotriva poporului şi a 

puterii de stat; 
 3-InfracŃiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin distrugerea şi avarierea unor clădiri, 

explozii în oraş etc.; 
 4-Subminarea economiei naŃionale; 
 5-Încercarea de a fugi din Ńară pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari, depuse la 

bănci străine. 
Pentru aceste crime grave împotriva poporului român şi a României, inculpaŃii Nicolae Ceauşescu şi 

Elena Ceauşescu au fost condamnaŃi la moarte şi confiscarea averii. 
SentinŃa a rămas definitivă şi a fost executată.” 
 [vezi Ceauşescu un fanatic al puterii, Biografie neretuşată, Ion Petcu, Editura Românul, 

Bucureşti, 1994, pag.363] 
Tu crezi, că ai fi putut în acel timp în care manipularea era la ea acasă să mai discerni ce este bun şi 

ce este rău în acele momente de tensiune, dar cinstit? 
A, că după ce lucrurile s-au mai aşezat şi am putut să judecăm la rece şi făcînd corelare şi cu alte 

informaŃi, da, dar atunci pe loc, nu cred.  
Dar dacă tu zici, că da, nu pot să te contrazic. 
Asta e. 
- III - 
La punctul 3 nu am ce comenta, mai clar decît Ńi-am răspuns data trecută nu am ce să adaug. 
- IV - 
La punctul 4 la fel spui numai jumătate din afirmaŃia mea. 
Tu spui citez: „Mă bucur că în sfîrşit admiŃi că orice persoană poate fi criticată, inclusiv Popa, şi nu 

mai faci o tragedie.”  
Da, dar eu am zis cu totul altceva, citez: „În sfîrşit, eu sînt de acord că trebuie criticată orice persoană 

pentru a îndrepta anumite lucruri, dar nu dus în derizoriu, deoarece facem jocul altora. 
Caz concret, perdaful făcut de domnul Ion Spânu împotriva Preafericitului Daniel, dar nu a dus atacul 

mai departe după ce şi-a recunoscut vina.” 
Iar aici nu este vorba de convins, e vorba de o abordare de principiu. 
- V - 
La punctul 5 nu am ce comenta era doar o exprimare „metaforică”  precum a fost şi exprimarea ta. 
Aşadar, în încheiere, reiau ce Ńi-am zis data trecută. 
Cu alese gînduri să te ajute cel de sus. 
Doamne ajută!   

P.S. 
Dragul meu, într-o discuŃie noi ne putem deci cel mult învinge unul pe altul, dar convinge, nu. 
E vorba aici de vîrstă şi modul fiecăruia dintre noi de a vedea cotidianul.  
Aşadar, să lăsăm timpul să decidă. 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − Dragul meu prieten îŃi propun să încheiem polemica aici fiindcă altfel 

ajungem să ne spunem lucruri regretabile.  
P. S. 1  

Este evident că ai pierdut disputa, dar, te lauzi că Ńi-a mai rămas o „redută”  necucerită, anume, că ai 
ajuns la o vîrstă la care nu-Ńi mai poŃi schimba convingerile.  

Te sfătuiesc să fii mai optimist, că, „nu se ştie niciodată ”.   
Dacă nu eu, poate altul te va ajuta sa ajungi la liman.  
Poate singur vei „REUŞI”  această performanŃă, timpul e-nainte, îŃi doresc „succes”! 

P.S .2  
Nu mă abŃin să reiau „sfatul”  pe care Ńi l-am mai dat şi cu altă ocazie :  
Nu-Ńi mai încărca textul cu „citanii”  inutile fiindcă devii obositor mai ales că le foloseşti în contexte 

nepotrivite şi tragi concluzii greşite.  
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Ai ajuns cu această exagerare la „culme”,  mai ales cînd mă „citezi”  pe mine, în condiŃiile în care noi 

purtăm un dialog iar ceea ce „citezi”  din mine se află în context, un paragraf mai sus.  
În rest, eşti „varză”,  ca să te introduc în „cotidian”,  dar eu tot mai cred în tine şi te voi ajuta de cîte 

ori voi avea ocazia.  
S-AUZIM DE BINE! 
O.I. (Opincarul Ionic ă) − Dacă te opreai şi nu mai continuai cu cel două post-scriptumuri era totul 

în regulă, dar cred că, de fapt, tu nu ştii ce vrei. 
Aşadar, încerc şi eu acum să-Ńi explic, de ce am citat din tine? 
Am citat din tine pentru a-Ńi vedea tu neconcordanŃele pe care le faci în a mă acuza. 
Eu sînt cartezian în gîndire aşa că am încercat, cît am putut, să nu-Ńi ating sensibilităŃi şi să-Ńi 

dovedesc unde greşeşti. 
Dar s-ar părea că m-am înşelat. 
Ba şi bravezi că ai cîştigat o dispută, bineînŃeles prin aducere în discuŃie a unor afirmaŃii de ale mele 

prin care am încercat să închidem discuŃia, dar tu profiŃi de bunele mele intenŃii. 
Mai clar de atît, cît pot să fiu. 
Reiau, ce am zis în finalul răspunsului meu anterior.  

„P.S. 
Dragul meu, într-o discuŃie noi ne putem deci cel mult învinge unul pe altul, dar convinge, nu. 
E vorba aici de vîrstă şi modul fiecăruia dintre noi de a vedea cotidianul.  
Aşadar, să lăsăm timpul să decidă.” 
În fine, în cazul tău este un fel de laudă-mă gură, că-Ńi voi da friptură, dar lauda de sine nu sună a 

bine. 
Şi eu dragul meu prieten îŃi propun să încheiem polemica aici fiindcă altfel ajungem să ne spunem 

lucruri regretabile. 
Aşadar, în încheiere, reiau ce Ńi-am zis data trecută. 
Cu alese gînduri să te ajute cel de sus.  
Doamne ajută! 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − Nu te laşi, faci ce faci şi încerci să răstălmăceşti lucrurile.  
Devine gravă situaŃia şi mă tem că nu te mai pot ajuta cu nimic.  
Din acest punct numai D-zeu te poate ajuta.  
DOAMNE AJUTĂ! 
 O.I. (Opincarul Ionic ă) − Doamne ajută!   
Păi numai de la El, Dumnezeu, ne vine întotdeauna ajutorul, dacă-L cerem.  
Iar ajutorul se face prin oameni, puşi de El. 
I.P. (Inimosul PetruŃ) − AMIN!  

11.11.2015 
 
 

 


