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Nu mă provoca ... 
     

Moto: – Bă, nu mă supăra că fac ca tata! 
         – Bine bă, dar ce a făcut tatăl tău? 

– Ce a făcut? A spus: „Bună ziua” şi a 
plecat acasă, da’ ce credeai?  

   
Cronicar: – Pentru al provoca pe prietenul s u Inimosul Petruţ, Opincarul Ionică trimite numai 

s ge i, poate poate va r spunde, dar prietenul s u se las  greu. (Ce-i trimite el de citit, adunate şi redactate nu 
le mai redau, ci doar ce îi scrie el pentru al provoca.) 

Aşadar, de urm rit.   
Opincarul Ionică: −  Adunate, redactate 

          Şi apoi din nou postate 
Pentru cei cu min i p trate, (Adic , genii, ca s  nu se în eleag  altceva.) 
C  n-au timp de citit carte. 

Inimosul Petruţ: – Pretenaş, ştirile tale sînt vechi şi r suflate, p cat de munca ta.  
Dar totuşi partea bun  e c  te pricepi la adunat ştiri, motiv pentru care te invit la toamn  la mine la 

cules prune de uic , unde preten iile nu sînt aşa de mari, le po i aduna şi pe cele stricate, vierm noase, 
petrecute. 

P. S.    
Tot n-am priceput care e contribu ia ta la aceast  ciorb  de „legume”, este vreo una, sau în stilul t u 

caracteristic î i derutezi cititorul în speran a c  va cred c  tu eşti autorul? 
Opincarul Ionică: – O scrisoare de departe 

Drag  Petruţ, drag  prietene, pui atîta n duf în pronun ia cuvîntului prietenaş, parc  şi te aud, încît 
am impresia c  î i pleac  din tine toate frustr rile şi pe care mi-le pui mie în cîrc . 

Sau poate, s  fi o ironie!? din partea ta, dar n-aş crede. 
Ştii, pe timpuri venea la noi în fabric , aici în Bac u, prim-secretarul pe jude , tovar şul B lu  

(Apropo, ei nu ziceau tovar şe, ci b i tov. sau b i tov-ule.) şi care avea un aşa dispre  fa  de ingineri, încît, 
atunci cînd i se adresa şi erai inginer, î i zicea, b i ingineraşule (Dumnezeu s -l ierte!, totuşi a f cut şi 
lucruri bune pentru acest jude  spre deosebire de cei de azi din conducerea lui.). 

Dar în sfîrşit, eu am vrut s  te ajut, c  ai spus c  nu citeşti orice prostie. 
Din aceast  cauz  am preluat eu aceast  sarcin  pentru tine ingrat , dar pentru mine îns  o pl cere 

deoarece numai aşa îmi pot verifica anumite surse şi nu-mi displace, chiar dac  tu îmi spui c  î i este greu s  
vezi care este autorul celor scrise, dar eu i-am mai spus, c  eu ce scriu semnez, iar dac  nu, spun sursa sau 
spun c  sînt adunate ca în acest caz. 

Şi pentru c  nu- i place s  citeşti, se poate vedea din acest fapt dovedit aici, c  din data de 03 
februarie 2016 de cînd i-am trimis cele „adunate”, abia în data de 08 februarie 2016, adic  azi, mi-ai trimis 
un r spuns. 

Este totuşi un progres, faptul c  mi-ai r spuns. 
Î i mul umesc frumos. 
Toate cele bune! 
Şi un pahar de uic  de prune s -l dai peste cap. 
S n tate. 

P.S. 

Referitor la faptul c  tu m  invi i la tine la B ileşti s  culeg prune pentru uic !? 
Eu credeam, c  m  invi i la o b ut  de uic  de prun , dar s  invi i un prieten de la o aşa distan  de 

mare la cules de prune, nu te-am crezut în stare. 
Eu ştiam, c  invita ii se pun la mas  pentru a mînca şi bea ceva, nu îi pui la munc , dar poate c  de 

cînd am plecat eu din zona s-au schimbat şi obiceiurile, mai ales în B ileşti. 
Dar dac  nu ai oameni la cules de prune, p i ce s  fac, am s  m  sacrific.  

  Cronicar: – Pentru ai face în ciud  lui Inimosul Petruţ, Opincarul Ionică îi trimit în continuare 
mereu s ge i ... 

Opincarul Ionică: – În sfîrşit am aflat de ce nu ai putut citi tu pîn  acum. 
P i dac  abia în ultimi ani ai terminat de înv at alfabetul, asta era cauza, deci! 
P i bine bre Petruţ, nu puteai s -mi spui tu mie, c  i le trimiteam citite gata sau înregistrate pe band  

de magnetofon. 
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Dar acum gata cu ruşinea, treci la treab , nu te mai fofila. 
Cronicar: – Deoarece Inimosul Petruţ nu-i r spunde aşa cum şi-ar dori el, Opincarul Ionică 

pluseaz  şi încearc  ceva mai tare, adic  o ia de la naştere, poate, va reac iona. 
Opincarul Ionică: – Cop cel, cop cel ... 
Ma-ma, ta-ta, da-da, ca-ca. 
Gata, i-ai dat drumul, acum po i s  citeşti şi singur. 
Spor la citit. 
Inimosul Petruţ: – 1- Pretenaş, o s  te dezam gesc dar ştirile astea sînt dezumflate pentru mine, eu 

le-am citit proaspete la timpul potrivit şi din mai multe surse.  
Ar fi o perspectiv  din care ar fi interesante, aceea a ironiei cu care sînt prezentate, dar nivelul 

persifl rii este sc zut şi plictisitor, sînt cu mult sub DRAGOŞ P TRARU pe care eu îl urm resc cu 
religiozitate.  

Nu ştiu ce „talente ascunse” te chinuiesc de aduni aceste ştiri-comentate şi nici nu ştiu care este sursa 
ta, dar dup  cum i-am mai spus mi se pare, dac  nu îndoielnic , cel pu in lipsit  de rafinament.  
           2- În leg tur  cu cititul, poate şi eu sînt vinovat c  te-am l sat s  cazi într-o mare capcan , aceea c  eu 
nu prea aş citi şi c  tu eşti un mare cititor dup  cum te declari singur-singurel.   

Eu doar i-am recomandat s  citeşti mai pu in şi ce citeşti s  fie de calitate, ca s  r mîi cu ceva în cap 
dup  aceste lecturi, ori nu-a dus la rezultat în cazul t u : mult  confuzie şi idei eronate. 

În ce m  priveşte pe mine am mers pe calea c  o cultur  solid  se formeaz  în şcoal  (în mod special 
în liceu şi în facultate), dup  care se între ine şi se suplimenteaz  cu alte lecturi.  

Eu nu vreau s  m  laud ca tine cu hectare de bibliografii (istorice, religioase în cazul t u) citite, dar î i 
spun c  am citit „mult şi la greu” la timpul potrivit, aproape tot din ce-a fost valoros din literatura beletristic  
româneasc  şi universal , dup  o schem  proprie, anume : am început cu literatura antic  (greceasc  şi 
roman ), am continuat cu literatura francez , italian  şi englez  pe curente şi scriitori definitorii pentru epoca 
lor, am aprofundat literatura ruseasc  (aten ie, nu sovietic ) şi mai apoi literatura american . 

Din asta şi de aici îmi iau puterea (ştiin a, uşurin a vorbirii, elocin a şi elocven a punctelor de vedere 
sus inute), din motivele astea îmi arog o anumit  superioritate în polemici, tocmai plecînd de la aceste 
„fundamente” îmi permit s  fiu ironic, uneori sarcastic.  

Tu singur ai remarcat c  vorbesc de pe piedestalul de dasc l, lucru periculos dup  p rerea ta întrucît 
temelia pe care st  piedestalul meu ar fi una şubred , din nisip, care la prima ploaie s-ar ruina.  

Te asigur dragul meu pretenaş c  n-ai de ce a te teme, temelia pe care am construit eu e atît de solid  
c  poate rezista la multe încerc ri de tot felul.  

Cînd m-ai cunoscut tu în facultate eram deja „beneficiarul” acestor lecturi, dar n-am f cut parad  de 
ele în cercul de prieteni din bun sim , dar de cîte ori am fost provocat am reac ionat, fiind obligat s  le 
desf şor de la epatare pîn  la cinism.  
P.S.  

1 - Nu am nimic împotriva scrierilor istorice, dar mare aten ie la discernerea „adev rurilor” pe care 
vor s  le disemineze autorii în capul cititorului, uneori nepreg tit s  le primeasc .  

2 -  La fel cu scrierile religioase, inclusiv Biblia pe care mi-ai m rturisit c  ai citit-o de 7 ori, mare 
aten ie la concluzii, unde cred eu, c  ne deosebim.  

UNA E CREDIN A ÎN DUMNEZEU, şi alta e credin a pîn  la prosternare în popi.  
Eu am citit o singur  dat  Biblia ş-am în eles spre deosebire de tine altceva, de „pild ” c  nu trebuie 

s  facem confuzie între „apostoli” şi „popi”.  
Cei din urma, popii (nu to i), sînt mai „p c toşi” decît  „mirenii” de rînd, în special popa cel mare, 

care este cel mai mare şarlatan, şi prin urmare dac -i critici şi-i trimi i la locul lor nu înseamn  c -l huleşti pe 
Dumnezeu, nu înseamn  c  nu-l mai împ rt şeşti pe Cristos, ba dimpotriv .  

Aici nu te în eleg de loc, FRICA ta de a recunoaşte eviden a dureroas  este de-a dreptul suspect , şi 
n-o pot explica decît printr-o TEAM  ancestral  care îmbrac  forma unei ruşinoase LAŞIT I. 

Opincarul Ionică: – Un posibil răspuns la răspunsul tău 
Drag  Petruţ, indiferent de r spunsul t u bun sau r u, adic  pe placul meu sau nu, eu î i mul umesc 

foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. 
Eu nu contest faptul c  le-ai mai fi citit sau nu ce i-am trimis eu, deoarece eu i le-am trimis doar 

pentru amuzament. 
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Dar pentru afirma ia, c  tu spui, c  îl urm reşti pe Dragoş P traru cu o „religiozitate” (religia este 

ceva sfînt şi acest domn nu trebuie asociat cu aşa ceva), m  întristeaz , deoarece acest domn chiar dac  ie î i 
place este un farsor, dar asta-i situa ia gusturile nu se discut . 

În timp poate î i vei da seama. 
Referitor la surs , nu am ce ascunde! 
Am crezut c  ştii şi doar faptul c  nu vrei s  citeşti aşa ceva m-a f cut s - i trimit regulat aşa ceva. 
Sursa este, a fost şi va fi revista România Mare la rubrica S pt mîna pe scurt, care a fost redactat  

pîn  la trecerea la cele veşnice de Corneliu Vadim Tudor şi semnat  cu pseudonimul Alcibiade (Aten ie! 
redactat  nu scris  de el, iar acum nu ştiu, ştiu doar c  este semnat  de Contele de Monte-Cristo, desigur tot 
un pseudonimul). 
 Referitor cu „cititul”, am marşat pe coarda sensibil  pentru a te face s  citeşti ce î i trimit eu şi 
departe de mine gîndul c  nu ai fi şi „citit”, deoarece se vede din modul de exprimare şi de cum duci o 
discu ie şi o sus ii, iar faptul c  nu te-aş fi cunoscut aşa de bine te înşeli.  

Crezi c  nu mi-am dat seama sau c  nu aş fi ştiut, dar dac  i-aş fi spus (uite c  î i spun acum şi r u 
fac) aş mai fi putut s  te mai atac cum aş fi dorit eu? 

P i nu! 
i-aş fi l sat numai ie aceast  pl cere, dar v d c  şi tu te lauzi cu o gr mad  de c r i citite, ba chiar 

din literatur  rus  şi nu din cea „sovietic ”, zici tu, dar s  nu ui i un lucru, chiar dac  nu este literatur  rus , 
dar cuvîntul (sau titulatura) de „sovietic ” înseamn  şi referire la alte ri din cadrul U.R.S.S., adic  de 
exemplu şi Republica Socialist  Moldoveneasc  unde am s  dau pe Ion Dru  ca exemplu de scriitor 
sovietic, dar şi pe Maxim Gorki din Rusia pentru a m  rezuma numai la unul care poate fi cel mai contestat. 

Despre scrierile istorice nu am nimic s - i reproşez, este cam aşa, dar depinde de cel care citeşte şi 
din cauza asta m  sup r  pe mine, c  sînt multe persoane nepreg tite şi uşor de manipulat şi care le i-au de 
bune cele zise de aceste personaje binevoitoare care se dau istorici.  

Dar totuşi, mi-ai fi pl cut mult mai mult s  te ştiu c  ai acumulat aşa de mult  ştiin  de carte atunci 
cînd te jucai pe lîng  babele care vorbeau pe la por ile din B ileşti despre lucrurile atît de importante ale 
momentului. 
 Şi parc  te v d cu ochii min i cum tu întrebai pe baba Floarea, dac  mai este cineva ca tine aşa de 
deştept şi care acumuleaz  aşa de mult  ştiin  de carte pe cale oral , adic  din gur  în gur . 

Şi cînd i-a spus c  da exist  unul dincolo de rîul Jiu şi pe care îl vei întîlni în via a ta, dar care î i va 
da clas , tu de ciud  te t v leai pe jos prin rîn  şi f ceai ca to i draci (c  de aici i se trage, c  ai ce ai cu 
bie i popi), c  nu se poarte aşa ceva, c  de mic erai r u, dar r u r u, ce mai! 

Şi pîn  cînd baba Floarea nu te liniştea spunînd, c  las  m i Petruţ, c  pîn  la urm  îl vei întrece tu, 
dar va trebui s  te oftici mult de tot, cea ce se vede acum. 

Dar s  continu m. 
Referitor la Biblie sau Sfînta Scriptur  sau Evanghelia sau mai ştiu eu cum numit  nu trebuie s  faci 

aşa afirma ie, deoarece eu nu am zis nic ieri c  aş fi citit de şapte ori aceast  carte, ci poate c  am mai multe 
Biblii editate de mai multe edituri şi c  le mai consult pentru c  depinde de cel care a f cut traducerea. 

Credin a este transmis  vrem nu vrem de aceşti „popi” aşa cum îi numeşti tu, dar eu le spun preo i 
sau sfin i p rin i, iar faptul c  mai sînt şi unii care s-au îndep rtat de cele sfinte, p i ce s  facem s -i acuz m 
pe to i, c  doar şi ei sînt oameni şi poate nu au avut chemare pentru aşa ceva a fost doar o întîmplare. 

Referitor la mine nu am a comenta nimic, dac  tu crezi aşa ceva, aşa s  fie, dar eu m  cunosc destul 
de bine şi pot s - i spun c  ce spun, spun din inim . 

Am încercat s  fiu cît mai concis cu putin , dac  am putut s  fiu sau nu numai tu po i spune.  
În rest toate cele bune. 
Inimosul Petruţ: – Cîteva corecturi la aşa zisa ta replic . 
Legat de gusturi, sper c  nu ai ajuns pîn  acolo încît s  le „comanzi”, sau mai pe româneşte „nu te 

po i c ca în gustul omului”.  
Cînd eu î i spun c -mi place şi-l urm resc cu „religiozitate” înseamn  c  pentru mine e cel mai tare, 

are sfichiul ironiei dezvoltat, e talentat, e echidistant (îi critic  pe to i indiferent de apartenen a politic , 
social , religioas , chiar şi pe pretenaşul t u Daniel), d -n ei de le sar fulgii.  

Pentru mine reprezint  o adev rat  religie, religia satirei şi nu a dogmelor în care crezi tu, ce spune el 
e aproape „axiomatic” pentru mine, aşa ca sa schimb registrul şi s  nu mai folosesc termenii dragi ie.  
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Un om cu creierul aerisit care cerceteaz , vede şi judec  tot, ba mai mult are curajul s  spun  

lucrurilor pe nume nu este un farsor cum îl crezi tu, ba dimpotriv  e un tip de toata isprava, care e pe gustul 
meu, care e de genul meu. 

Legat de sursa ta de inspira ie, România Mare, ce s  zic, doar am spus mai înainte c  gusturile nu se 
discut , aşa c  m  mul umesc s  în eleg de ce m  iritau aşa de mult textele pe care mi le trimiteai tu, eu în 
toata via a mea am fost împotriva acestui partid, R.M. şi împotriva acestei reviste, din care nu am citit decît 
maxim 2-3 numere, la începuturile ei, şi asta din curiozitate.  

Nu vreau s  te sim i jignit c  ai fost membru important al acestui partid, iar eu m  situez pe o pozi ie 
contrar  ie, fiecare cu alegerea lui. 

Referitor la literatura ruseasc , cred c  am fost foarte clar, am citit numai scriitori ruşi, nu sovietici. 
Legat de diserta ia ta cu babele şi „zmeul” de peste Jiu, mi se pare complet aiurea, f r  cap şi f r  

coad , dar fiindc  ai adus în discu ie babele nu trebuie s  vorbeşti despre ele în derîdere, fiindc  babele astea 
au fost bunicile noastre, ale celor crescu i la ar ,  şi ele sînt cele care ne-au crescut şi ne-au înv at tot ce-au 
ştiut ele. 

Legat de Bibliile tale pe care le-ai citit, şapte la num r şi diferite, cred c  tocmai de aia au creat 
confuzii în capul t u, c  v d c  î i repugn  numele de „popa”, la fel ca la igani titulatura de igan, care acum 
vor s  li spun  romi.  

Nu în eleg de ce vrei tu neap rat s -i numesc şi eu preo i, şi cum explici tu termenul sau func ia sau 
gradul de „protopop” care e la loc de cinste în credin a ortodox , şi care deriv  din „popa”.  

Aşa c , mai mult  toleran  prietene! 
Opincarul Ionică: – La r spunsul t u nu ştiu dac  am s  fiu scurt, deoarece ai punctat foarte 

împr ştiat, dar am s  încerc totuşi. 
 Vai de mine, departe de mine ideea s - i impun un mod de gîndire, ar fi chiar culmea, dar din 
afirma iile tale v d c  îi aduci un adev rat omagiu acestui individ, dar eu nu am nimic împotriva gusturilor 
tale, am dorit s - i spun doar ce cred eu despre el. 
 S-ar p rea c  dup  modul t u de ai ine parte acestui individ şi de a nu fi tu contrazis în general eşti în 
stare s  te lepezi de cei doi titani, de cele dou  institu ii, de cele dou  repere pe care pîn  mai deun zi le 
apreciai şi m  refer aici şi la Adrian P unescu, şi Corneliu Vadim Tudor.  
 Nu uita un fapt, c  unul dintre cei mai mari pamfletari ai noştri, ai românilor în perioada aceasta în 
care am tr it noi pîn  cînd a trecut în lumea celor drep i a fost Corneliu Vadim Tudor şi nu acest individ, dar 
aşa cum tot mereu repet m, gusturile nu se discut . 
 Referitor la revista România Mare şi partidul cu acelaşi nume ar trebui s  nu faci cum şi al ii au f cut 
o confuzie. 
 Una era revista şi altceva era partidul. 
 În revista România Mare au semnat cele mai apreciate condeie de scriitori: Ion L ncr njan, Romulus 
Vulpescu, Ileana Vulpescu, Eugen Barbu, Dan Zamfirescu, Mihai Ungheanu şi mul i al i, dar şi istorici 
printre care Gheorghe Buzatu, dar şi al ii pe care nu-i mai enum r pentru c  şi aşa ar fi pierdere de timp 
pentru tine, deoarece p rerea i-o ai f cut  şi, m  rog, care ar fi problema? 
 Problema care s-a iscat cu revista România Mare a fost tocmai aceast  rubric  S pt mîna pe scurt, 
unde se centraliza foarte mult  informa ie şi care era prelucrat  de Corneliu Vadim Tudor şi care a deranjat 
foarte multe persoane, dar ce s-au scris despre ele erau pe drept, cu toate c  aşa cum am mai zis erau 
redactate şi nu scrise de el, adic  dou  lucruri total diferite. 
 Referitor la mine, cînd te referi, c  nu vrei s  m  simt jignit, dar nu-i nici o problem , eu mi-am 
asumat totul la timpul respectiv şi consider c  am f cut un lucru bun, dar aşa a fost s  fie. 

Totuşi, drag  Petruţ, treci prea uşor peste unele afirma ii, deoarece tu zici: „Pentru mine reprezint  o 
adev rat  religie, religia satirei şi nu a dogmelor în care crezi tu, ce spune el e aproape „axiomatic” pentru 
mine, aşa ca sa schimb registrul şi s  nu mai folosesc termenii dragi ie.”  
 Dar s  începem totuşi s  mai şi gîndim, aşadar s  apel m la logic : Antinomia (Contradic ie între 
dou  principii, pozi ii, concluzii sau legi aparent la fel de juste sau necesare.) este urmarea despic rii 
universului prin ra iune; iar împ carea şi unitatea lui cea nou  nu se înf ptuieşte decît dincolo de aceast  
ra iune îns şi. 
 Am zice, în Dogm .   

Dar nu în dogma care este pentru mintea noastr  sl b noag  numai o norm  regulativ , ci în dogma 
ca adev r intuitiv, deschis de revela ie.  
 C ci în adev r pentru mintea noastr  obişnuit  dogma nu e decît un „imperativ categoric”. 
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Ea este îns  o axiom , evident prin ea îns şi, pentru ra iunea purificat  şi poten at  prin rug ciunea şi 

prin fapta creştin .  
 Unde nu e antinomie, înceteaz  dogma; c ci avem de a face cu o afirma ie ra ional , ca o propozi ie 
ştiin ific .  

Ce nevoie s  mai credem, ce nevoie s  mai purific m prin rug ciune şi fapt ? 
 Dar unde nu e dogm , înceteaz  religia.   

Şi c dem iar şi în locul ra iunii, care nu poate p trunde în intimitatea obiectului religios, şi nici nu-l 
poate cuprinde în totalitatea lui. 

Aşadar, hot r şte-te, eşti în dogm  sau în ştiin , cînd faci anumite afirma ii? 
 Despre afirma ia ta c  „Referitor la literatura ruseasc , cred c  am fost foarte clar, am citit numai 

scriitori ruşi, nu sovietici.” 
  Nu ştiu ce în elegi tu prin cuvîntul sovietic, sovietici, dar cred, c  faci o confuzie. 

SOVIÉTIC, - , sovietici, -ce, s. m. şi f. - Persoan  care f cea parte din popula ia fostei URSS sau era 
originar  de acolo. 

SOVIÉT, soviete, s. n. - (În fosta URSS) Organ al puterii de stat centrale şi locale format din deputa i 
aleşi de cet eni.  

Deci, nimic peiorativ. 
Pentru acest fapt am şi dat eu acel exemplu în r spunsul meu de data trecut  pentru a te lumina: 
„dar cuvîntul (sau titulatura) de „sovietică” înseamnă şi referire la alte ţări din cadrul U.R.S.S., 

adică de exemplu şi Republica Socialistă Moldovenească unde am să dau pe Ion Druţă ca exemplu de 
scriitor sovietic, dar şi pe Maxim Gorki din Rusia pentru a mă rezuma numai la unul care poate fi cel mai 
contestat.” 

Adic  vreau s  spun c  sovietic înseamn  şi rus, aşadar dac  ai citit un scriitor rus ai citit, de fapt, şi 
un scriitor sovietic în acelaşi timp. 

Cum ai da-o tot un scriitor sovietic ai citit. 
Dar m  rog, dac  tu te ruşinezi, c  dac  zici sovietic este de r u, atunci fie ca tine nu o mai lungesc. 
Referitor la babele din B ileşti, in s - i spun c  nu asta a fost inten ia mea pe care o tragi tu, ci din 

contra, dar tu mereu în elegi orice numai ce trebuie nu. 
Dac  ar fi dup  tine aceste zic tori de mai jos ar cam trebui nefolosite, c  ating reputa ia bunicilor 

noastre, a celor de la ar , dar nu este aşa. 
„Ploaia de diminea  e ca hora de babe.” 
„Unde-ai v zut copii buni şi babe frumoase?!” 
„Popa nu cînt  de dou  ori şi pentru babe surde.” 
Aceast  ultim  zicere am ales-o special pentru tine, sper c  i-ai dat seama? 
Despre Biblie ce s  spun, c  ea este una singur , iar afirma iile mele despre edit ri nu au nici o 

leg tur  c  ar fi mai multe, ci doar nuan e de traducere. 
Şi pentru a nu fi nici o problem , nici o confuzie, dau citatul meu: 
„am mai multe Biblii editate de mai multe edituri şi că le mai consult pentru că depinde de cel care a 

făcut traducerea.” 
Referitor la numele de „popa” mie nu îmi repugn , ci doar î i spuneam c  aceast : 
„Credinţa este transmisă vrem nu vrem de aceşti „popi” aşa cum îi numeşti tu, dar eu le spun preoţi 

sau sfinţi părinţi, iar faptul că mai sînt şi unii care s-au îndepărtat de cele sfinte, păi ce să facem să-i 

acuzăm pe toţi, că doar şi ei sînt oameni şi poate nu au avut chemare pentru aşa ceva a fost doar o 
întîmplare.” 

 Iar faptul, c  eu aş ine cu dinadins s  fie numi i preo i nu-şi mai are rostul sau poate tocmai faptul c  
doreşti s  î i explic eu de unde vine termenul sau func ia sau gradul de „protopop” ai considerat c  aş avea 
ceva cu termenul popa sau cum îl scrii tu cu ghilimele „popa”. 
  Poate c , dac  s-ar respecta ce se afirm  mai jos, poate şi noi am fi pu in mai responsabili în 
exprimare. 

Aşadar, cî i oameni n-ar r mîne mu i dac  li s-ar interzice s  vorbeasc  bine despre ei şi r u despre 
al ii. 

Numai bine!  


