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 Unde au fost românii, unde sînt românii 
 

Cronicar: În drumul s u  
„La ceain rie diminea a în sat la vale 
Al nostru drag Ionică cu paşi agale 
Mergea s  bea un ceai şi-o r chie 
Şi apoi s  depene poveşti din glie.  
S  stea-ntre oameni, ce bucurie!”   

s-a întîlnit cu Inimosul Petruţ şi cum acum tehnologia este la ea acas , adic  este foarte avansat  i-a 
prezentat un videoclip, iar în urma vizion ri lui de c tre Petruţ a urmat o aprins  discu ia pe care v-o 
prezent m în continuare. (Dac  dori i s  urm ri i drumurile lui Ionic  la ceain ria din sat pute i s  da i clic 

aici.) 
Opincarul Ionică: Vezi şi tu drag  Petruţ videoclipul urm tor, unde eu am f cut afirma ia „Mai 

gîndiţi-vă, oare aşa să fie?”:  https://www.youtube.com/watch?v=jgl--hJt6QE&feature=youtu.be 
Inimosul Petruţ: Acestui textier ame it aş vrea s -i amintesc c  într-o tr dare se afl  prezente trei 

entit i: persoana care comand  sau/şi se foloseşte de actul tr d rii, persoana tr dat  şi tr d torul.  
Rezult  pe cale de consecin  c  dac  n-ar exista un beneficiar al tr d rii nu s-ar produce nici 

tr d rile şi n-ar exista nici tr d tori. 
Cele trei cazuri din videoclip sînt diferite şi nu suport  compara ie, m  refer mai ales la Ceauşescu 

care n-a fost tr dat de nimeni, şi-a f cut-o singur, ba a mai fost şi ajutat s  fug .  
Mihai Viteazul n-a fost tr dat, a fost victima unui complot austro-ungar şi a fost asasinat mişeleşte. 
ION ANTONESCU, a fost victima unei tr d ri comandate de ruşi şi consim it  de americani, cei care 

l-au arestat n-au f cut decît s  îndeplineasc  nişte ordine. 
Nu uita, c  regele Mihai a refuzat s  semneze actul de gra iere, înaintat de P tr şcanu, ministrul de 

atunci al justi iei, dup  ce i-a consultat pe americani, care americani au plusat şi l-au trecut pe lista 
criminalilor de r zboi care trebuiau judeca i şi condamna i. 

Opincarul Ionică: De ce te gr beşti?  
Afirma ia „Mai gîndiţi-vă, oare aşa să fie?” am f cut-o pentru a intriga şi pentru a fi ascultat  

melodia. 
Nu prea l-ai citit pe Adrian P unescu, poetul, şi din aceast  cauz  faci greşeli. 
Aşadar, textierul ame it c ruia tu doreşti s -i faci, de fapt, îi prezin i o adev rat  lec ie a tr d ri şi 

modul de a scrie o poezie este îndr gitul nostru poet Adrian P unescu. 
Poezia i-o prezint mai jos. 
Poezia se g seşte în volumul de versuri care a ap rut dup  anul 1990 şi se intituleaz  Poezii 

cenzurate (1979-1989). 
Capul de la Torda 

          de Adrian P unescu 
Capul lui Mihai Viteazul la Torda se ridic , 
Şi întreab  de ce ara a r mas aşa de mic    
Şi Cîmpia Tordei trist  îi r spunde lui cu jale: 
„Fiindc  ast zi ducem lipsa capului M riei Tale!” 

 
   Nu mai acuza i str inii c  ne taie domnitorii, 
   C  intimideaz  ara cu guverne provizorii 
   Eu atît aş vrea s  aflu, ar tîndu-ne obrazul: 
   Totuşi unde au fost românii, cînd a fost t iat Viteazul?   
    
   Nu voi consuma otrav  pentru nici un fel de Basta,   
   Totuşi unde-au fost ai noştri, şi atunci, şi-n vremea asta?   
   Cum se-ajunge pîn’ la gîtul Voievodului de ar ,   
   Dac  nu-s tr d ri acas , lîng  ura de afar ?   
    
   Capul lui Mihai Viteazul ne-a l sat numai cu trupul,   
   Nu conteaz  c  str inii nu aveau nici pic de scrupul,   
   Eu, de-o singur -ntrebare, m  scîrbesc şi m  mai mînii 
   Totuşi unde-au fost, românii? Totuşi, unde sînt românii? 

https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2015/10/la-o-rc483chie-ce-bucurie3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jgl--hJt6QE&feature=youtu.be
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           Eu pot s  spun c  dragii noştri români erau la cules de prune ca s  fac  uic . 
           Dar punctul meu de vedere acum este tardiv şi r ut cios, aşa c  r mîne totuşi întrebarea „Totuşi unde-

au fost, românii?” 
           Referitor la cele trei cazuri din videoclip care sînt trei, zici tu, dar dac  mai numeri înc  o dat  vei 
vedea c  sînt mai multe. 
          Sau în cazul t u se poate aplica zicerea „Cei patru evanghelişti erau trei Luca şi Matei, unul dintre 
ei.” 

Referitor la tr dare, in s - i spun c  indiferent de tr d rile din exterior, problema în poezie (cîntec) 
este laitmotivul „Totuşi unde-au fost, românii?” 

P.S. 
Despre fostul rege unde tu încerci s -i cau i scuze ar mai trebui s  te mai documentezi, nu te mai lua 

dup  to i istorici f cu i la apelul de sear . 
Inimosul Petruţ: Comentariul t u e la fel de ame it ca şi poezia nereuşit  a lui P unescu, de, ce s - i 

fac, nu tot ce a f cut îndr gitul şi de mine poet, a fost bine.   
A f cut şi destule lucruri proaste, neinspirate, gre oase, aşa c  degeaba te ascunzi sub mantia acestuia. 
A fost supranumit poetul-FLUVIU pentru uşurin a cu care versifica, pentru produc ia mare de poezii, 

dar pu ine au fost cu adev rat geniale, majoritatea fiind de umplutur .  
Dar nu îmi propun s -l critic, tocmai eu care în atîtea post ri l-am l udat şi apreciat pentru toate 

lucrurile bune pe care le-a f cut, dar m-ai provocat şi m-am v zut obligat s - i r spund.  
Referitor la r ut ile tale din comentariu, nu le iau în seam , fac parte din stilul t u inconfundabil de a 

umple spa iile cu maculatur , aşa crezînd tu c  epatezi, dar nu e de loc aşa, sau s - i r spund astfel :  
Legat de num rul de chipuri din videoclip, care sînt mai multe, eu m-am oprit la trei, fiindc  astea 

trei sînt cele mai semnificative, dovada st  frecven a cu care se repet  şi pe ele mi-am axat comentariul.  
Legat de tr dare, ar fi mai bine dac -ai reciti comentariul meu care este original şi nu se cramponeaz  

de laitmotive îndoielnice şi nici nu e toxicizat de influen e nefaste.  
Eu nu stau ca tine s  citesc tot felul de istorii şi s  ajung la un moment dat s  nu mai ştiu pe care s -i 

cred.   
Ascult  şi vizioneaz  cuvînt rile şi procesul lui Antonescu şi-o s -mi dai dreptate. 
Am fost şi vom r mîne o ar  mic  şi paşnic , la r scruce de „vînturi”, mereu la cheremul marilor 

puteri , care au f cut ce-au vrut cu noi, nu stau s  dau exemple, e suficient s  privim în prezent şi s  
constatam c  nimic nu s-a schimbat, totul e la fel, dac  nu mai grav. 

Opincarul Ionică: Vai de mine, ai ajuns ca pentru a i da singur dreptate, în loc s - i torni cenuş  în 
cap pentru gaf , s -l critici şi pe poetul Adrian P unescu, mizînd pe faptul c  el nu poate s  se apere. 

Ba mai spui, c  nu- i propui s -l critici, dar asta ai f cut, ce Dumnezeu!  
Vai de tine, dac  ai fi afirmat aşa ceva în timpul vie ii lui! 
Dar m  rog, eu i-am ar tat doar ale cui ame it sînt versurile acelea/acestea. 
Referitor la faptul că al meu comentariu ar fi la fel de ameţit ca şi poezia nereuşită a lui Păunescu, 

eu aş fi fericit s  fie aşa, dar eu îmi ştiu m sura şi nici prin gînd nu mi-ar fi trecut aşa ceva. 
Dragul meu, num rul de chipuri care se repet  în videoclip este mereu acelaşi şi î i mai spun eu, c  

toate absolut toate sînt semnificative. 
Despre citit! 
Cum adic , nu stai s  citeşti tot felul de istorii!? 
P i dac  nu le citeşti, atunci de unde le ştii? 
Sau mai ştii! pe la por ile din B ileşti babele numai despre aşa ceva vorbesc sau vorbeau şi tu cum te 

jucai pe lîng  ele ai aflat şi despre aceste lucruri atît de importante. 
Eu credeam, c  un intelectual citeşte tot ce-i pic  în mîn  şi îşi formuleaz  şi el un punct de vedere 

referitor la o tem , în spe a noastr , la istoria noastr , dar v d c  m-am înşelat. 
Vai de mine şi de mine, ce m  fac eu!? 
Na, c  nu pot s  rezist, c  mi-am amintit de fata mare de care a profitat un „bagabond” şi ea se tot 

v ieta: Cine m  mai ia pe mine, cine m  mai ia pe mine?, iar „bagabondul” c  de aceea este vagabond îi 
spune nefericitei fete: Las  drag , c  m  mai odihnesc eu un pic şi te iau eu. 

Aşa şi eu.   
M-am l sat pe mîna lor şi acum m  cramponez de laitmotive îndoielnice şi toxicizat de influen e 

nefaste.  
Vai de mine şi de mine, ce m  fac eu!?, na, c  am f cut un laitmotiv din aceast  exprimare, dac  şi eu 

m  iau dup  to i la gr mad , aşa-mi trebuie. 
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Despre procesul lui Antonescu, in s - i comunic dragul meu, c  am procesul întreg nu numai al lui, 

ci al întregului lot şi cred este întins pe vreo trei volume. 
Dar nu asta-i important, ci dac  am înv at ceva din el, din procesul lor. 
Inimosul Petruţ: De ce te faci c  nu în elegi, nu ştii semnifica ia cuvîntului frecven ?   
De ce acuzi c  eu aş citi istorici f cu i la apelul de sear , cînd eu î i spun c  nu?  
Cine statueaz  c  unii sînt mai breji decît al ii, cînd de fapt buni sau r i, ei servesc o doctrin  

politic ? 
Dac  tot te vaie i ca fata mare violat  c  nu ştii ce s  te mai faci tu, î i spun eu, ia o pauz , odihneşte-

te, nu mai citi atîta c  degeaba citeşti dac  nu în elegi ce trebuie s  în elegi, şi cel mai important lucru, ia- i 
curajul s  judeci cu capul t u lucrurile, evenimentele.  

Judec  cu capul t u nu al altora, asta vreau s  v d la tine, nu citate şi conspecte din c r i care- i 
convin ie.  

O vorb  din popor spune s -i ascul i pe to i şi din min ile tale s  nu- i ieşi, lucru care v d c -l faci şi 
tu, în sensul c -i citeşti pe to i, dar la rezultatul final nu v d judecata şi punctul t u de vedere, ci v d numai 
varianta unei „tabere” care a reuşit s  te îndoctrineze.  

Dac  zici c  ai citit tot cum de nu ştii c  Antonescu a încercat cu mult înainte s  negocieze ieşirea din 
r zboi şi condi iile care i s-au pus au fost de neacceptat şi inaplicabile.  

Americanii au fost tot timpul informa i şi consulta i dar au acceptat varianta ruseasc , exact în forma 
în care a fost formulat  de ruşi înc  de la negocierile cu Antonescu.  

Cum de n-ai aflat c  americanii au bombardat Bucureştii ca s  gr beasc  ieşirea României din r zboi 
în condi iile ruşilor? ...  

M  opresc aici s - i las timp s , „audiezi” ambele p r i, şi s  v d un punct de vedere obiectiv, care s  
fie numai al t u, poate s  fie chiar greşit, se poate îndrepta.  

P.S.  
E regretabil s  constat teama ta de a-l critica pe P unescu şi atunci cînd e neinspirat, cazul de fa , 

c ci vei avea destule ocazii s -l lauzi şi pream reşti cînd merit ! 
Opincarul Ionică: Hai c  l-ai terminat pe Adrian P unescu, poetul, acum urmeaz , cine? 

 Tu ui i un lucru, c  poetul Adrian P unescu nu trebuie l udat de dragul de a fi l udat, deoarece se 
laud , se ap r  singur prin opera lui. 
 Noi doar chibi m pe margine, vai de noi! 
 Mai departe ... 
 Parc  i-am mai spus, c  eu sînt cartezian în gîndire şi v d c  tu încerci s  te aba i de la subiect şi 
aduci în discu ie lucruri şi fapte pe care eu nu le-am zis, faci un adev rat ghiveci. 
 Te legi de zicerea mea pe care v d c  nu ai în eles-o, dar asta e. 
 Referitor la faptul c  trebuie s  judec cu capul meu, iar nu v d de unde ai m-ai scos şi aşa ceva. 
 Sau tu faci precum be ivul care la ieşirea dintr-un restaurant pe la ora 8 seara întreab  pe un trec tor 
care întîmpl tor era şi profesor de geografie, c  de ce se învîrte P mîntul, iar profesorul încearc  s -i explice 
de ce şi cum, dar be ivul îi spune sec, nu bre, se învîrte pentru c  sînt eu beat. 
 Ai în eles, aşa şi cu tine, pot s - i spun eu ce este-n lun  şi-n stele, dac  nu- i place ie, degeaba. 
 Mi-o tai şi tu scurt, p i nu-i bun c  serveşte unei ideologii politice. 
 Dac  i-aş spune c  au fost scrise şi zise de istorici apolitici pe baza unor documente, ai zici c  nu are 
importan , c  au fost zise în perioada comunist . 

Îmi pare atît de r u c  mama mea nu m-a n scut direct deştept şi am fost nevoit s  mai fac şcoala 
elementar  de patru ani, apoi şcoala general  în completare pîn  la opt clase, apoi s  mai fac şi liceul şi o 
am rît  de facultate plus s  mai şi citesc o aşa de mult  bibliografie în domeniul istoriei pentru a putea s  
acumulez şi eu ceva cunoştin e despre a noastr  istorie, spre deosebire de al ii care s-ar p rea c  nu au mai 
avut nevoie de aşa ceva şi nici de a mai citi vreo carte, deoarece ei sau n scut genii direct şi nu au mai avut 
nevoie, ei au putut şi pot emite p reri şi verdicte f r  aşa ceva, ei pot fi aşa numitele genii f r  a mai 
parcurge aceşti paşi. 

C  doar acum este la mod  s ritul peste aprofundarea unor teme sau cititul unor c r i, c  auzi tu?  
Ar d una grav s n t i şi în plus ar fi sau este pierdere de timp c  şi aşa ei au şcoala vie ii, ce nu este 

de ajuns? 
M-am zb tut degeaba s  citesc urm toarele c r i: 
1 - Adev rul despre mareşalul Antonescu vol. I, II şi III, de George Magherescu, Editura P unescu, 

1991; 
 2 - Procesul mareşalului Antonescu - Documente - vol. I, II şi III, Edi ie prefa at  de Marcel-Dumitru 
Ciuc , Editura SAECULUM I.O. şi Editura EUROPA NOVA, Bucureşti 1995 şi 1998 (vol III); 
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3 - Agonia României ∙ 1944-1948 ∙, Nicolae Baciu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990: 

 4 - România şi organizarea postbelic  a lumii 1945-1947, Valeriu Florin Dobrinescu, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1988; 
 5 - O istorie sincer  a poporului Român, Florin Constantinescu, Editura Enciclopedic, Bucureşti, 
1997; 
 6 - Gheorghe Buzatu despre Ion Antonescu, nu le enum r, deoarece sînt foarte multe. 
 7 – Şi mul i al i autori, dar nu-i mai enum r. 

M  opresc şi citez din Nicolae Baciu, vezi mai jos, unde încerc s  ating subiectul negocieri ieşiri 
noastre din r zboi pe care a avut-o Antonescu, dar care este o adev rat  art  şi pe care nu-o pot s  o redau pe 
toat  aici, ea fiind dus  pe mai multe planuri şi în mai multe locuri.  

,, … Stalin l-a crezut, a golit întregul front de r s rit, iar rezultatul a fost b t lia şi victoria rus  de la 
Stalingrad din decembrie 1942-februarie 1943. Armata român , ajuns  şi ea cu dou  divizii la Stalingrad, 
este decimat  şi f cut  prizonier . 
 Din acel moment, mareşalul Antonescu, militar de mare valoare ( ce a jucat un rol determinant în 
victoriile româneşti ale primului r zboi mondial), a în eles c  r zboiul Germaniei este pierdut şi a decis «ca 
s  vedem s  nu-l pierdem pe al nostru.» 
 Deci, din 1943, guvernul, lucrînd mîn  în mîn  cu opozi ia român  – Iuliu Maniu, preşedintele 
Partidului Na ional r nesc şi Dinu Br tianu, preşedintele Partidului Na ional Liberal – a început taton ri, 
discu ii şi negocieri, pentru a face «volte-face» şi a ieşi dintr-un r zboi considerat pierdut. ...” 
 „ ... Oricum, este de re inut c  înc  din 1943, mareşalul Antonescu a discutat cu Iuliu Maniu şi cu 
Dinu Br tianu problema ieşiri din r zboi a României, fiind bineîn eles de acord c  aceasta nu se putea face 
decît dac  anglo-americanii vor fi garantat integritatea  şi suveranitatea României şi cu un minimum de 
garan ii în cadrul unui armisti iu demn şi echitabil. To i trei au refuzat discu ii directe şi bilaterale numai cu 
ruşii, fiindc  nimeni nu avea încredere în cuvîntul lor. ... Pe de alt  parte, mareşalul Antonescu, conştient c  
cei trei mari puteri aliate ar fi putut refuza a negocia cu el sau s -i îngreuneze condi iile de armisti iu, fiindc  
el dusese r zboiul contra lor, a convenit cu Iuliu Maniu şi Br tianu c  el se va da la o parte, dac  cei doi pot 
ob ine de la alia i condi ii mai bune pentru pace. El le las  puterea şi le promite tot concursul militar. Atît 
Maniu cât şi Br tianu au cerut lui Antonescu s  fac  el armisti iul, fiind vorba de o opera iune militar  ce 
putea antrena un r zboi cu Germania. ...” (vezi Agonia României ∙ 1944-1948 ∙, Nicolae Baciu, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1990, paginile 24-25)    
 Despre restul comentariului t u referitor la r zboi, consider c  se poate g si şi în c r ile din şcoala 
general , unde oricine are acces. 
 Aşa c , eu consider c  nu-şi mai are rost acest schimb de replici, deoarece conform bancului de mai 
jos se nimereşte replica: „- Şi la ce i-a folosit?” 

Doi poli işti merg pe strad .  
La un moment dat, lîng  ei, opreşte o maşin  str in , din care coboar  un tip: 
- Parle vous francais? 
Poli iştii, nimic ... 
- Gavariti pa ruski ? 
Poli iştii, nimic... 
- Do you speack English? 
Poli iştii, nimic ... 
Sup rat, str inul se urc  în maşin  şi pleac  în vitez . 
- Ai v zut, b i, cîte limbi ştia tipul? zise unul dintre ei. 
- Şi la ce i-a folosit? spune cel lalt. 

 Aşa c , s  ascult m pe Gil Ioni  cu melodia „Capul lui Mihai Viteazul”, dînd clic aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=bfnUZCd4V64  

Inimosul Petruţ: Pretenaş, ai luat-o r u pe ar tur , şi-mi pare r u pentru tine. 
Eu am crezut c  te-am menajat cînd am apreciat c , comentariul t u ini ial, este la fel de „ame it” ca 

textul poeziei din videoclip, dar se pare c  lucrurile sînt mult mai grave din moment ce din lips  de idei te 
apuci s  te lauzi c  ai fost la gr dini , la şcoala general , ai f cut un liceu şi o facultate.  

Bravo ie, dar nu v d ce relevan  are asta, mai ales c  te ştiu de cînd eram colegi în facultate, şi 
crede-m  c  te ştiu foarte bine.  

Constat mai nou c  i-ai descoperit o nou  voca ie, cea a bancurilor vechi şi dezumflate, de care 
abuzezi pentru a i satisface o veche meteahna a ta, aceea de a „umple” spa iile, în lipsa de altceva.  

La fel cu citatele, copieri întregi de articole din diverşi autori, enumerare de bibliografii, parc-ai fi la 
doctorat şi i-e team  s  nu fii acuzat de plagiat.  

https://www.youtube.com/watch?v=bfnUZCd4V64
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Te lauzi c  ai citit atîtea c r i şi tratate de istorie, le mai şi enumeri, c  eu nici nu m  cred în stare s  

le in minte titlurile, dar mite s  le mai citesc şi s  le „în eleg” şi s  le „re in” aşa ca tine. 
Vrei cumva s  te faci istoric, sau n-ai ce face, nu- i mai place meseria de inginer?  
Ştii replica lui Birlic „Şi cu asta ce-am f cut?” (Cronicar: De fapt este o confuzie, replica este titlul 

poeziei cu acest nume „Şi cu asta ce-am f cut?” şi apar ine lui Constantin T nase şi nu lui Birlic, îns  atît 
Birlic, cît şi Constantin T nase sînt din Vaslui şi posibil de aici aceast  confuzie, cred!?)   

Aştept de la tine dup  atîta înv tur  şi lecturi suplimentare o idee care s  fie a ta, o nuan , sau 
m car un concept pe care l-ai îmbr işat de la al ii şi pe care s -l sus ii şi cu care te identifici.  

Nu v d nimic din toate, v d numai logoree, diserta ii deplasate care n-au leg tur  cu subiectul, 
„maculatur ” cum i-am mai atras aten ia de atîtea ori.  

Ba mai mult descop r la tine c  îmi atribui lucruri pe care nu le-am spus şi-mi dai şi r spuns la ele. 
Mai bine ai fi r mas la cunoştin ele însuşite la şcoal  şi cu mintea mai limpede. 
Te mai şi lauzi c  tu eşti cartezian în gîndire şi nu sari de la una la alta, cînd de fapt lucrurile stau 

exact invers.  
S  te iau ca la şcoal  şi s  recapitul m.  
Eu am f cut un comentariu la un videoclip care introduce prin text tema tr d rii şi arunc  în mod 

nejustificat anatem  asupra românilor, prin versurile „Totuşi unde au fost românii, cînd a fost t iat Viteazul”.  
Î i r spund ie, acum, au fost mor i, decima i şi împu ina i pe cîmpurile de lupt  în opera na ional  de 

realizare a primei uniri.  
Mihai avea o armat  în mare parte de mercenari, încropit  la iu eal  din banii austriecilor, partenerul 

s u de lupt  a fost un duşman declarat al voievodului, generalul Basta, impus cu for a de împ rat, şi de aici 
pîn  la complot şi asasinat n-a fost decît un mic pas.  

A-i învinui pe români c  nu l-au ap rat pe voievod e ca şi cînd i-ai învinui pe americani c  nu l-au 
ap rat pe Kennedy.  

Iat  motivul pentru care cred c  aceast  poezie este neinspirat , şi cu care nu sînt de acord, chiar dac  
autorul este P unescu.  

Tu în loc s  în elegi asta, sub pretextul c  l-am f cut „textier ame it”, te „faci frate” cu poetul şi te 
lansezi într-o tirad  de acuza ii asupra mea: c  nu mi-am pus cenuş  în cap, c  n-am citit întreaga lui oper  şi 
nu-i recunosc poezia, cum de-mi permit s -l critic, ba chiar c  l-am desfiin at ş.a.m.d.  

Dac  te ui i pe pagina mea o s  g seşti zeci de post ri în care-l laud pîn  la venera ie pentru multele 
lui poezii geniale pe care le-a scris, pentru cenaclul Flac ra, pentru contribu ia lui în fotbalul craiovean etc. 

Citeşte-le toate, c  tot eşti mare cititor, citeşte-le şi lumineaz -te, şi dup  aia s  dai cu bîta-n balt . 
Niciodat , nu l-am f cut „ling u” cum îl consider  mult  lume, m-am f cut c  uit c  dup  revolu ie a 

ieşit la televizor s  se scuze pentru partea din trecutul s u, ruşinoas  şi de condamnat, cînd cu gura lui s-a 
autodefinit drept „porc”.  

M-am f cut c  uit toate lucrurile rele pe care le-a f cut de dragul celor bune, niciodat  n-am scos în 
eviden  portretul s u negativ pentru c  am apreciat la el partea artistic , faptele bune.  

Şi tu ce faci, Brutus, te declari oripilat c  l-am criticat şi încerci s  m  sco i în afara jocului, m  
declari „duşmanul” şi „demolatorul” poetului.  

Ieftin  şi jalnic  încercare.  
Fiindc  tot m-ai provocat, nefiind laş şi ling u ca tine, declar cu t rie, c  mai mult de jum tate din 

opera lui e „maculatura”, mult  lume sus ine asta, şi totuşi îl apreciez şi stimez pentru destulele poezii 
geniale pe care le-a scris.  

Legat de comentariul meu despre „tr dare”, n-ai spus nimic, aşteptam de la tine o replic , o aprobare 
sau dezaprobare, un gînd care sa fie al t u. 

Şi tu nimic, ba nu, m-ai acuzat, aiurea, c  sînt în clip mai multe chipuri decît trei, lucru evident, dar 
i-am spus c  m-am oprit la trei, cele mai semnificative legat de subiectul „tr d rii”, şi c  frecven a cu care 

se repet  e l muritoare.  
Nu crezi, mai num r -le o dat  şi spune-mi şi mie ce rezultat i-a dat. 
ÎN REST S-AUZIM DE BINE!  
Te rog pentru a nu ştiu cîta oar , s  nu-mi mai trimi i articole „tîmpite” scrise de autori „îndoielnici” 

c  nu le mai citesc.  
Bine sau r u scrie-mi ce gîndeşti tu, la fel cum fac şi eu.  
Dac  n-ai o p rere proprie despre un subiect, spune-mi c  tu crezi c  ar fi sau n-ar fi aşa, f r  s -mi 

dai citate, m  plictisesc articolele copiate din al i autori precum şi tarlaua bibliografic  pe care tu o desf şori. 
Dac  g seşti ceva interesant po i s -mi spui sursa, şi dup  ce citesc putem face comentarii şi schimb 

de idei. 



6 

 

Opincarul Ionică: P i ce facem, trecem la folosirea unor argouri? 
Eu credeam, c  inem, cît de cît, ştacheta sus.  
Observ de asemenea, c  nu prea vezi ironia din ce- i scriu eu şi le iei ca atare. 
Despre afirma ia ta c  vreau s  m  fac istoric, iar nu-i v d rostul, deoarece a citi este o fapt  bun  

pentru orice persoan  şi nu numai în acest domeniu al istoriei, ci şi în domeniul politicii, religiei, geografiei, 
matematicilor sau al altui domeniu de interes care poate interesa o minte mereu scormonitoare, de exemplu, 
a ta. 

Referirea la poetul Adrian P unescu, v d, c  tu o faci mereu pentru a i ar ta dragostea fa  de el, dar, 
culmea, ai grij  mereu s  îl critici amintind mereu c , de fapt, al i îi aduc astfel de critici. 

Ce este interesant, c  m  faci ling u, dar oare ştii tu ce înseamn  ling u?!, dac  da, atunci ce aş putea 
cîştiga eu de la el acum, poate o trecere de bine în fa a Domnului, dar unde? pe lumea cealalt .   

Şi dac  tot ai adus în discu ie faptul c  eu m  laud c  sînt cartezian în gîndire, p i ai s  le lu m pe 
rînd.   

1 - Zici tu:  „Acestui textier ame it aş vrea s -i amintesc c  într-o tr dare se afl  prezente trei entit i 
:persoana care comand  sau/şi se foloseşte de actul tr d rii, persoana tr dat  şi tr d torul.  

Rezult  pe cale de consecin  c  dac  n-ar exista un beneficiar al tr d rii nu s-ar produce nici 
tr d rile şi n-ar exista nici tr d tori.” 

  - R spund eu: De ce te gr beşti?  
Afirma ia „Mai gîndiţi-vă, oare aşa să fie?” am f cut-o pentru a intriga şi pentru a fi ascultat  

melodia. 
Nu prea l-ai citit pe Adrian P unescu, poetul, şi din aceast  cauz  faci greşeli. 
Aşadar, textierul ame it c ruia tu doreşti s -i faci, de fapt, îi prezin i o adev rat  lec ie a tr d ri şi 

modul de a scrie o poezie este îndr gitul nostru poet Adrian P unescu. 
Şi î i prezint poezia (de fapt, ea se auzea şi în videoclip). 
Iar în continuare zic. 
Eu pot s  spun c  dragii noştri români erau la cules de prune ca s  fac  uic . 

           Dar punctul meu de vedere acum este tardiv şi r ut cios, aşa c  r mîne totuşi întrebarea „Totuşi unde-

au fost, românii?” 
Acesta era laitmotivul din poezie şi v d, c  tu ai dori, c  ar trebui, ca eu s - i motivez de ce-l 

foloseşte sau s  spun unde erau românii, dar eu i-am spus doar a cui este poezia, iar modul de inspira ie nu 
am cum s  i-l spun, ci poate autorul, dar cred, c  aşa vedea el faptele, doar este o poezie, nu?  

2 - Zici tu:  „Cele trei cazuri din videoclip sînt diferite şi nu suport  compara ie, m  refer mai ales la 
Ceauşescu care n-a fost tr dat de nimeni, şi-a f cut-o singur, ba a mai fost şi ajutat s  fug .  

Mihai Viteazul n-a fost tr dat, a fost victima unui complot austro-ungar şi a fost asasinat mişeleşte. 
ION ANTONESCU, a fost victima unei tr d ri comandate de ruşi şi consim it  de americani, cei care 

l-au arestat n-au f cut decît s  îndeplineasc  nişte ordine.” 
  - R spund eu: Referitor la cele trei cazuri din videoclip care sînt trei, zici tu, dar dac  mai numeri 

înc  o dat  vei vedea c  sînt mai multe. 
          Sau în cazul t u se poate aplica zicerea „Cei patru evanghelişti erau trei Luca şi Matei, unul dintre 
ei.” 

Aici ce ai fi dorit s - i spun?, ca tine?, dac  eu am v zut mai multe. 
Mai departe, chiar tu specifici:  
„Legat de num rul de chipuri din videoclip, care sînt mai multe, eu m-am oprit la trei, fiindc  astea 

trei sînt cele mai semnificative, dovada st  frecven a cu care se repet  şi pe ele mi-am axat comentariul.” 
Iar eu vin şi spun: 
Drag  meu, num rul de chipuri care se repet  în videoclip este mereu acelaşi şi î i mai spun eu, c  

toate absolut toate sînt semnificative. 
Ce ai fi dorit s - i spun c  nu sînt semnificative, dac  ele sînt pentru mine? 
Acum îmi ceri s -le num r eu, curios, nu? 
P i tu nu vezi, c  eşti caraghios? 
Şi în sfîrşit. 
3 - Zici tu:  „Nu uita, c  regele Mihai a refuzat s  semneze actul de gra iere, înaintat de P tr şcanu, 

ministrul de atunci al justi iei, dup  ce i-a consultat pe americani, care americani au plusat şi l-au trecut pe 
lista criminalilor de r zboi care trebuiau judeca i şi condamna i.” 

- R spund eu:  
P.S. 
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Despre fostul rege unde tu încerci s -i cau i scuze ar mai trebui s  te mai documentezi, nu te mai lua 

dup  to i istorici f cu i la apelul de sear . 
Dar eu am considerat şi consider c  legarea videoclipului (a cîntecului) de fostul rege nu-şi are rostul, 

deoarece nu are nici o leg tur , numai dac  o for m noi pentru a scoate nişte merite ale lui în eviden , dar 
cu care eu am spus c  nu sînt de acord îns  aşa cum am spus, m  repet, nu v d leg tura lui cu melodia din 
videoclip, unde nici nu apare. 

Şi pentru c  nu pot s  tac, eu cred c  „omul este o persoan  uman ” şi c  ştia mici, copiii, trebuie 
„s  mearg  la şcoal , c  şcoala e bun  la ceva”. 

Şi tot eu zic. 
Aşa e: Te deşteapt  pîn  te prosteşte.  
Sau mai direct spus, nu crezi c  aceast  postur  pe care ai luat-o de „Magister ludi  (sau tradus pe 

româneşte „Înv torul şcolii”) de pe un piedestal care nu este din piatr  sau/şi granit, ci din nisip, mult nisip, 
se va d rîma la prima b taie sau adiere de vînt, de exemplu, a Criv ului care bate în estul României, ba nu, a 
B lt re ului care bate prin Oltenia, te va aduce cu ... picioarele pe p mînt, datorit  c , ba nu, nu este bine, ci 
din cauz  c  acest drept l-ai luat nu conform expresie latine: „Per aspera ad astra.” ( sau tradus pe româneşte 
„Trebuie s  munceşti mult - şi greu - ca s  ajungi la performan ”). 

Aşadar, acestea fiind spuse, consider c  nu mai am ce s  mai adaug şi pe viitor nu am s - i mai trimit 
spre analiz  nimic, cu toate c  nici acum nu i-am trimis, ci tu ai f cut comentariile respective, f r  s - i cer 
eu. 

În rest s-auzim de bine!, aşa cum zici şi tu, î i spun şi eu.  
Inimosul Petruţ: Pretenaş, ce faci, n-ai mai ieşit din ar tur  ?  
Nu te laşi de vechile metehne?  
O ii în continuare langa repetînd nişte banalit i şi adaugînd altele.  
Dup  ce ne-ai spus cîte şcoli ai f cut, cîte c r i ai citit, ca şi cînd ar interesa pe cineva asta, acum ne 

spui c  e bine s  d m copiii la şcoal .  
Mîine ne vei spune c  apa bun  de b ut potoleşte setea.  
Ai început cu un comentariu „ame it” şi acum cu acest comentariu „leşinat” ai ajuns s  frizezi 

penibilul.  
Nu- i mai dau replici c  nu mai are rost, doar un singur sfat: reciteşte comentariile mele cu mare 

aten ie şi vei g si acolo toate r spunsurile, ia pe cineva, la nevoie, s - i traduc  din român  în român  dac  
nu în elegi ceva. 

Vezi c  a ap rut o nou  reclam  la televizor „CITITUL D UNEAZ  GRAV S N T II!”, aşa c  
ai mare grij  la m suri!  

Dup  cum nutri ioniştii ne recomand  s  mînc m pu in şi bun, s  bem cu m sur  pentru a avea un 
corp s n tos, aşa şi SPIRITUL trebuie hr nit cu c r i pu ine şi bune.  

Nu conteaz  cantitatea (nr. c r ilor), ci calitatea lor, şi pîn  la urm  un lucru r mîne important, ce i-a 
r mas în cap din aceste lecturi.  

Nu trebuie s  faci abuz c  dai în bîlbîial  sau, mai r u, în altele.  
Nu te apuca de citit pîn  nu eşti preg tit s  în elegi şi s  culegi înv tur  din c r i, altfel n-o s  

pricepi mare lucru şi rişti s  transformi totul în ghiveci. 
Cele mai multe c r i care circul  ast zi pe pia  sînt de o factur  îndoielnic , sînt mincinoase şi au un 

caracter manipulatoriu, urm resc dezinformarea şi uneori crearea st rii de panic .  
Trebuie s  înve i s  le diferen iezi singur, nu te înva  nimeni asta, s  le selectezi şi s  le citeşti pe 

cele valoroase, numai aşa te vei alege cu ceva. 
Î i doresc gîndul cel bun şi s-auzim numai de bine! 

 Opincarul Ionică: Am s  fiu scurt, deoarece ce a fost de spus sa spus. 
 Aşadar, sl bu , tare sl bu  acest ultim comentariu al t u. 
 Persişti în continuare în folosirea unor argouri şi continui s  cobori nivelul discu iei. 
 Faci mereu trimiteri, spui c  nu dai replici, dar le faci, te referi la o reclam  de la televizor dar o dai 
trunchiat  pentru a i da ie dreptate, deoarece nu- i place s  citeşti şi multe altele. 
 Reclama fiind, de fapt, aşa: „CITITUL NU D UNEAZ  GRAV S N T II!”, adic , din contra, 
ea provoac  tinerii la citit, nu la pierdut timpul prin discu ii sterile, ca noi acum.(Î i place, nu?) 
 Î i iei iar postura de dasc l, adic , şi reiau ce am zis data trecut , de „Magister ludi  (sau tradus pe 
româneşte „Înv torul şcolii”) de pe un piedestal care nu este din piatr  sau/şi granit, ci din nisip, mult nisip, 
şi care se va d rîma la prima b taie sau adiere de vînt, de exemplu, a Criv ului care bate în estul României, 
ba nu, a B lt re ului care bate prin Oltenia, te va aduce cu ... picioarele pe p mînt, datorit  c , ba nu, nu este  
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bine, ci din cauz  c  acest drept l-ai luat nu conform expresie latine: „Per aspera ad astra.” ( sau tradus pe 
româneşte „Trebuie s  munceşti mult - şi greu - ca s  ajungi la performan ”). 
 Aşa c  m  opresc aici nu înainte de a i spune un banc. 

„Cic  erau doi vecini, moş Petre şi moş Ovidiu, care se certau de foarte mult timp şi un tîn r care 
st tea vizavi (vis-à-vis) de ei şi care în ultimul timp asista şi el la contrele care aveau loc dintre ei. 
 Tîn rul: Moş Petre care este motivul aceste discu i aprinse dintre dumneavoastr  şi moş Ovidiu? 
 Moş Petre: Ai? Nu aud, vorbeşte mai tare.  
 Tîn rul: Care este motivul aceste discu i aprinse dintre dumneavoastr  şi moş Ovidiu? 

Moş Petre: P i nu mai ştiu. 
Tîn rul: P i atunci de ce v  mai certa i? 
Moş Petre: P i dac  nu este de acord cu mine, tot timpul spune c  eu nu am dreptate, p i ce este el 

mai al dracului decît mine, p i eu am f cut r zboi, am fost ordonan  la general, ce el se compar  cu mine, 
un biet soldat. 

Tîn rul: Da, dar poate are dreptate? 
Moş Petre: Ai? Nu aud, vorbeşte mai tare. 
Tîn rul: Da, dar poate are dreptate? 
Moş Petre: B , tu te pui cu mine, p i nu am zis, p i ce, este el mai al dracului decît mine. Sau te-a 

trimis el, vezi c  o încurci cu mine. 
Tîn rul: Şi totuşi, dac  are dreptate? 
Moş Petre: B , ştii ceva, vezi- i de treaba ta, c  noi avem treburi importante de pus la cale. Hai, pa! 
Tîn rul: S rut mîna, moş Petre!” 
Acum dup  ce ai citit bancul s -mi spui dac  este bun sau prost. 
Eu î i spun, este foarte prost, dar sînt tare curios, ce r spuns îmi vei da tu. 
Aten ie m rit ! 
În rest toate cele bune. 
Inimosul Petruţ: Pretenaş, hai ca m-ai f cut s  rîd, o sa fiu mai indulgent cu tine.  
Reclama „CITITUL D UNEAZ  GRAV S N T II”, nu exist , am inventat-o, eu, aşa de-al 

dracu, s  v d ce- i poate capul, şi am fost inspirat, c  v d c  ai „muşcat-o”, aşa de r u c  i-ai dat iar în petic.  
Cred c  acum te ruşinezi şi tu de prostiile pe care le-ai spus.  
Ce credeai tu, l-am prins pe fraier, acum e momentul, şi d i şi d i cu acuza ii şi r ut i.  
Îmi pare r u pentru tine, dar poate c  vei scoate un folos din asta, vei reuşi s  te cunoşti mai bine. 
 Legat de chestia cu „înv torul şcolii”, nu ştiu de unde ai mai scos-o, în orice caz nu te consider 

elevul meu, te consider colegul şi prietenul meu, şi poate numai pentru asta î i mai dau peste mîn , (nu „la 
palm ”) cînd greşeşti, lucru care e valabil şi invers.  

Fiindc  te v d c  te chinuieşti c utînd citate din limba latin , te ajut eu cu un citat din fotbal (mie mi-
a pl cut fotbalul) pe care-l ştiu de copil şi pe care l-am urmat cu sfin enie în via  : „SUCCESUL 
ÎNSEAMN  90% TRANSPIRA IE ŞI 10% TALENT”.  

Asta înseamn  c  dac  vrei s  faci performan  trebuie s  munceşti, s  „transpiri”, foarte mult, dar e 
nevoie s  mai ai ceva în plus, „talent”, adic  minte, inteligen  nativ .  

Dac  nu i-a dat D-zeu pu inul de la urm , degeaba te chinuieşti cu munca.  
M-ai întrebat ce cred eu de bancul sau povestea de-ai scris-o la urm , ei bine, cred c  e cel mai bun 

lucru pe care l-ai spus vreodat .  
Cei doi moşi, Petre şi Ovidiu, sîntem noi, cei care ne cert m degeaba şi „zicem” c  facem polemic . 
Nu- i spun care cred c  ai fi tu şi care eu, ca s  termin m o data povestea asta.  
S-auzim de bine! 
Opincarul Ionică: Iar  cu folosirea unor argouri, nu ştiu de ce, dar mie nu-mi plac, dar, în sfîrşit, 

asta-i treaba ta. 
Referitor la citatul „CITITUL D UNEAZ  GRAV S N T II”, nu mai prins cu nimic, deoarece 

eu cînd trimit ceva cuiva pentru a lectura, trimit şi citatul respectiv, dar cu modificarea pe care i-am trimis-o 
şi ie, adic : „CITITUL NU D UNEAZ  GRAV S N T II!” pentru al antrena, al incita, al ambi iona s  
citeasc , deoarece mul i nu mai au r bdare s  citeasc , aşadar cînd tu mi-ai trimis acest citat am crezut c  te 
referi la faptul c  am eu acest obicei şi am crezut c  te-a ofensat. 

Referitor la citatul t u: „SUCCESUL ÎNSEAMN  90% TRANSPIRA IE ŞI 10% TALENT” aşa 
este, dar în orice domeniu. 

Aici, aviz p rin iilor care for eaz  odoarele lor s  fac  ce doresc ele, f r  s  vad  dac  ele au acest 
10% talent sau înclina ie. 
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Acum dac  m  refer la r spunsul pe care trebuia s  mi-l trimi i şi unde v d c  te eschivezi şi bine 

faci, c  altfel nu mai termin m, era astfel:  
1 - dac  ai fi zis prost, r spunsul meu ar fi fost: Cum, nici tu nu- i dai dreptate? şi 
2 - dac  ai fi zis bun, r spunsul meu ar fi fost: P i vezi, te reg seşti în banc şi atunci nu am eu 

dreptate? 
Aşadar, uite c  am ajuns şi la sfîrşitul unei dezbateri furtunoase şi binevenite pentru dezmor irea 

min ii, adic  pentru a nu lenevi. 
S-auzim de bine! 
Inimosul Petruţ: PRETENAŞ, ştii expresia aia româneasc  „las-o jos c  m c ne”, i se potriveşte de 

minune.  
„Ai luat-o” şi punct, „ce mai tura-vura”, „c  sucit , c -nvîrtit ”, „ai muşcat-o” şi gata.  
Nu numai c  am „inventat” special pentru tine aceast  reclam  „CITITUL D UNEAZ  GRAV 

S N T II” dar i-am scris sub ea şi „norme de folosire”, norme, care, aten ie, le po i urma cu toat  
încrederea în toate situa iile. 

Opincarul Ionică: Nu mai întind discu ia, c  nu o mai scoatem la cap t, deoarece şi aşa ne-am 
îndep rtat de subiect. 

Aşadar, indiferent de ce ai f cut tu pentru a m  p c li pe mine, cu toate c  eu i-am spus c  aşa ceva 
folosesc şi eu, doar c  eu mai pun nega ia NU, adic  citatul ia forma urm toare: „CITITUL NU 
D UNEAZ  GRAV S N T II!”, eu doresc s  te bucuri şi tu de aceast   „inven ie” aşa cum o numeşti 
tu şi aş dori s  putem s  mai avem astfel de schimburi amicale şi pe alte tema cu alt  ocazie. 

Mul umesc totuşi pentru amabilitatea de a duce pîn  la sfîrşit o astfel de dezbatere, chiar dac  fiecare 
are un alt punct de vedere asupra unor teme, subiecte puse în discu ie. 

Toate cele bune şi s-auzim numai de bine.      
Inimosul Petruţ: S  luam partea bun  a lucrurilor din aceast  polemic .  
Eu pot s - i spun c  am rîs şi m-am distrat cum n-am f cut-o de mult şi ai şi tu meritul t u aici. 
Dac  n-ai fi atît de înc p înat şi combativ probabil c  n-ai mai fi pretenaşul meu, dar aşa te recunosc 

bine în cel de odinioar , şi poate de asta şi in la tine.  
PACE, FRATE! 
Opincarul Ionică: PACE, FRATE! 
         29.01.2016  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


