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Nici o faptă bună fără o înjurătură! 

 
Cronicar : – Opincarul Ionică îi trimite lui Inimosul PetruŃ o poveste ce poartă titlul de „Boala lui 

Calache. Ferice de cel ce o are! …” şi două saituri de unde să o poată citi. 
Primul sait este acesta: http://anastasiastroescu.blogspot.ro/2012/11/cum-nu-ati-auzit-de-boala-lui-

calache.html. 
Iar al doilea sait şi de unde a făcut o copiere-inserare este acesta: http://ioncoja.ro/boala-lui-calache-

ferice-de-cel-ce-o-are/ , de unde am redat mai jos numai începutul şi sfîrşitul poveştii, precum şi primul 
comentariu al domnului Popescu Cristian şi de unde şi pentru care au început un schimb de replici. 

    
Boala lui Calache. Ferice de cel ce o are!… 

15 martie 2016 
Text frumos, primit de la dl Cristian Popescu. Dumnealui este şi autorul? 
Cu permisiunea domnului profesor Ion Coja, despre … „boala lui Calache” 
Un magazin pe strada Lipscani, cu o firmă luminoasă pe care scria cu litere de-o şchioapă: „La Don 

Calache – Magazin de coloniale”. Pe geamuri şi pe uşa de la intrare tot felul de anunŃuri îmbietoare despre 
mărfurile pe care le puteai găsi în magazin.  

.......................................................................................................................................................... 
În drum spre Slatina vă poftim şi pe la noi, la Băileşti. Croitoreasă de lux ca Raisa lui Calache nu 

găseşti în tot judeŃu. O firmă luminoasă chiar în centru oraşului: La Calache aduce aminte locuitorilor mai în 
vârstă, pisălogi şi insistenŃi, într-o idee de zicală: „Lasă-l maică, o fi având Boala lui Calache”. 
 

Comentarii 
Popescu Cristian   
Nu sunt eu autorul, l-am primit azi pe mail ... 
Aşadar, de urmărit. 
Inimosul PetruŃ: – O poveste de epocă scrisă cu mult talent de o blogheriŃă bine intenŃionată care 

scoate la iveală un mit, „Boala lui Calachi”, împletind povestioarele care circulau la acea vreme cu propria-i 
imaginaŃie, reuşind o poveste pe care o citeşti pe nerăsuflatele şi cu multă plăcere .  

Nu rezistă tentaŃiei de a folosi brandurile „zaibăr” şi „Băileşti”, motive din care plasează personajul 
principal pe meleaguri olteneşti, mai precis în Băileşti - Olt, lîngă Caracal, lucru inexact, Băileştiul nostru 
fiind în Dolj.    

Dar astea sînt avantajele şi riscurile celebrităŃii! 
Opincarul Ionică: – Povestea este scrisă de Cristian Popescu un scriitor tînăr care la nici 40 de an 

trece la cele veşnice. 
Respectiva doamnă a postat ce a scris el, atenŃie! eu am specificat imediat după titlul numele lui, dacă 

nu eşti atent.  
Caută despre el pe Wikipedia mai multe despre el.  
Rectific 
Eu Ńi-am trimis două saituri pentru a fi citită povestea mai uşor, deoarece ce era la mine se citea mai 

greu. 
Cele de mai jos sînt. 
1 - : http://anastasiastroescu.blogspot.ro/2012/11/cum-nu-ati-auzit-de-boala-lui-calache.html 
2 - : http://ioncoja.ro/boala-lui-calache-ferice-de-cel-ce-o-are/ , 
Saitul primul se deschide primul la postare.  
În al doilea am citit eu postarea şi unde apare numele lui Cristian Popescu. 
Dar m-am mai documentat şi într-adevăr Cristian Popescu de care eu nu am habar nu este aceeaşi 

persoană cu cel care trimite această poveste la saitul al doilea şi undeva la comentarii jos spune chiar el că nu 
este autorul şi că şi el la primit la rîndul lui de la altcineva pe saitul său.   

Am tot căutat şi într-adevăr s-ar părea că doamna Anastasia Stroescu să fie autorul, deoarece ea este 
din Basarabia, născută la 7 aprilie 1925, la Cuhureştii de Sus-Soroca şi ea se stabileşte undeva în Oltenia. 

De citit mai mult despre ea aici: http://adevarul.ro/.../ramnicu-valcea.../index.html 
Inimosul PetruŃ: – Pretenaş, ăsta e stilul tău, te repezi şi muşti din tablă precum ghilotina, dar în 

cazul de faŃă Ńi-ai cam rupt dantura.  
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Din curiozitate, crezînd că e vorba de CTP, am citit comentariile şi am văzut clar că nu tînărul poet 

Cristian Popescu (decedat la 36 ani) a scris frumoasa poveste după cum singur recunoaşte, că la rîndu-i a 
primit-o pe e-mail. 

Te-am lăsat în pace ca să nu mai continui polemica şi văd că a dat roade tactica mea.  
N-ai dormit toată noaptea de teamă să nu am iar dreptate, te-ai documentat şi ai văzut că tu eşti din 

nou cel care a greşit, dar ce este curios la tine este că ai reacŃionat să-ti îndrepŃi greşeala, de scuze nici 
pomeneală. 

E bine ş-atît pentru început! 
Opincarul Ionică: – Ce ai bre?    
Te trezişi cu nasul în pernă. 
Eu, ca omul serios, îŃi trimit o poveste găsită de mine pentru a te bucura, deoarece face trimitere la 

Băileşti şi care se găsea aici: http://ioncoja.ro/boala-lui-calache-ferice-de-cel-ce-o-are/ , iar eu crezînd că 
saitul nu-Ńi place am mai căutat şi altul, dar pe care l-am pus primul şi din cauză că atunci cînd sînt două 
saituri la postare se deschide primul, altfel ai fi văzut că la începutul povestiri stă scris: „Text frumos, primit 
de la dl Cristian Popescu. Dumnealui este şi autorul?”, adică administratorul saitului domnul Ion Coja aşa a 
crezut, dar cel care i-a trimis povestea, adică Cristian Popescu îi răspunde la comentarii: „Nu sunt eu autorul, 
l-am primit azi pe mail ...” 
 Ai înŃeles? 
 Nu văd logica ta de trimitere la Cristian Tudor Popescu, eu am zis Cristian Popescu fără cuvîntul 
Tudor, altul, nu CTP tău, adică nu aşa cum spui tu: „crezînd ca e vorba de CTP, am citit comentariile şi am 
văzut clar că nu tînărul poet Cristian Popescu (decedat la 36 ani) a scris frumoasa poveste după cum singur 
recunoaşte”. 

Tu cînd ai citit povestea ai citit-o de pe saitul doamnei Anastasia Stroescu şi nu ştiai şi despre 
Cristian Popescu, din cauza aceasta ai făcut tu elogiul doamnei. 
 Iar eu care citisem povestea pe saitul lui Ion Coja unde apărea afirmaŃia de la începutul poveştii, 
adică „Text frumos, primit de la dl Cristian Popescu. Dumnealui este şi autorul?” Ńi-am trimis atenŃionarea 
că nu este vorba de Anastasia Stroescu, ci de Cristian Popescu, asta-i totul. 
 Restul sînt completări, adică acea rectificare, unde am vrut să-Ńi spun că ai dreptate, dar nu văd de ce 
ar trebui să-Ńi cer scuze. 
 Chiar, tu ai citit povestea de pe saitul al doilea?   

Inimosul PetruŃ: – Pretenaş, tu chiar ai boala lui Calache, dar nu aia frumoasă ci ... alta.  
În loc să vezi că ai muşcat-o, adică ai greşit, încerci să-Ńi cauŃi scuze făcînd aprecieri aiuristice şi 

închipuite. 
ÎŃi repet încă o dată (sic!) : Am citit povestea de pe amîndouă saiturile, mi-a plăcut mult, şi din pură 

curiozitate am citit toate comentariile postate să-mi dau seama dacă este vorba de CTP sau de altcineva.  
Cu această ocazie am văzut că era vorba de alt Cristian Popescu, tînărul poet mort la 36 de ani, dar că 

nici acesta nu e autorul, după cum singur a recunoscut.  
Aşa am aflat că autoarea este o blogheriŃă talentată, Anastasia Stroescu, şi am indicat-o drept autoare 

în comentariul meu. 
În concluzie eu citisem tot, mă informase-mi şi aşa am neglijat aprecierea eronată cu CP din 

începutul primului sait, afirmînd în comentariul meu că autoarea este blogheriŃa Stroescu.  
Nu ştii de ce să-Ńi ceri scuze, de aia, acum ştii !?  
Vezi ce-ai scris, acuzîndu-mă că tu mi-ai spus, dar eu n-am fost atent la ce ai scris tu.  
Am citit, dar din eleganŃă am trecut peste şi mi-am expus părerea mea fără să te fac de „cacao”, iar tu 

drept mulŃumire ai sărit la gîtul meu.  
Opincarul Ionică: – 1 - Ce treabă are CTP cu Cristian Popescu?  
2 - Iar cu recunoaşterea mortului, nu ştiu ce să-Ńi spun, auzi-tu: „după cum singur a recunoscut.”, 

adică al dracul mort s-a ridicat în două picioare şi Ńi-a spus el ce ai dorit tu, apoi s-a dus i-ar la treabă, că 
acolo au de treabă nu glumă. 

3 - Referitor la boală se poate, dar care sigur: „Boala lui Calachi” sau „Boala lui Calache”, că nu ştiu 
sigur faŃă de care să mă compar pentru a afla pe aia urîtă, aia rea, aia cu dus cu capul sau mai ştiu eu care, 
deoarece totul este posibil, de ce nu? 

4 - Referitor la scuze, deoarece, de fapt, asta-i vrea tu să auzi de la mine, tot nu am priceput, păi dacă 
am boala aia opusă a personajului din poveste, cum ai vrea să ştiu? 

5 - Dar dacă tot cerşeşti o scuză, chiar dacă tu-mi îmi vorbeşti aşa cum îmi vorbeşti (de fapt, îmi 
scrii), eu îmi prezint scuze că te-am deranjat şi promit că nu-Ńi mai scriu sau trimite ceva care să te bucure. 

6 - ...  
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Inimosul PetruŃ: – Pretenaş, chiar mă îngrijorezi!  
1. Are mare treabă, căci eu am presupus, fără să ştiu că ar mai exista un altul, că ar fi el şi că a fost 

scris din neatenŃie fără şi prenumele de Tudor şi de aici am pornit cercetările. 
2. Iată ce a scris pe blogul personal Cristian Popescu în legătură cu subiectul „Boala lui Calache”: 

Calin Kasper către Cristian Popescu ; 
Domnule Cristian Popescu, dacă dumneavoastră aŃi scris articolul „Boala lui Calache”, mai scrieŃi 

domnule, aveŃi un rar talent! 
Cristian Popescu: nu eu sînt autorul, într-adevăr rar talent ...  
Sau : nu l-am scris eu, l-am primit pe email astăzi. 
Dacă nu crezi ce a scris pe blogul personal fiind în viaŃă, nu ştiu ce să te ... sfătuiesc. 
3  Asta îŃi poate spune un doctor, sau poate îŃi alegi tu singur varianta convenabilă. 
4-5. În legătură cu scuzele, asta Ńine de educaŃia şi bunul simŃ al fiecăruia, ştii că există o vorbă „de 

unde nu e, nici Dumnezeu nu poate cere”.   
Opincarul Ionică: – Prieten drag, iar începi să te bagi în seamă singur (sic!) 
Eu Ńi-am mai spus că nu-mi este drag să bat cîmpii. 
Sînt cartezian în gîndire şi aşa că tot timpul apelez la acest mod de gîndire. 
Aşadar, dau desfăşurătorul pe scurt. 
Eu îŃi trimit o poveste găsită de mine pe saitul domnului Ion Coja, dar aşa cum Ńi-am mai spus, am 

crezut că nu-l agreezi şi am căutat un alt sait, dar copierea-inserarea mea a fost de pe acest sait. 
Tu îŃi spui un punct tău de vedere bun sau rău şi faci trimitere la blogheriŃă, fără să îi dai numele. 
Eu îŃi spun că citez: „Respectiva doamnă a postat ce a scris el, atenŃie! eu am specificat imediat 

după titlul numele lui, dacă nu eşti atent.” (Dar dacă a zice că nu eşti „atent”  este o jignire, asta e. Şi de aici 
a plecat totul.) 

Cu toate că eu fac o rectificare şi în care spun că citez: „Am tot căutat şi într-adevăr s-ar părea că 
doamna Anastasia Stroescu să fie autorul, deoarece ea este din Basarabia, născută la 7 aprilie 1925, la 
Cuhureştii de Sus-Soroca şi ea se stabileşte undeva în Oltenia.” 

Şi aici trebuia să se termine totul, dar tu, nu şi nu. 
Şi începi cu te-am prins eu şi aşa mai departe ... că trebuie să-mi cer scuze (Amintind zici tu că „de 

scuze nici pomeneală.”, deoarece eu am afirmat că de ce tu nu eşti „atent”.)  
Eu am încercat iar să-Ńi motivez care a fost problema, dat tu nu şi nu. 
Tu din nou cu inventive că „Pretenaş, tu chiar ai boala lui Calache, dar nu aia frumoasă ci ... 

alta.”,  dar şi altele gratulări, ba chiar faci şi o afirmaŃie care m-a amuzat, unde tu afirmi: 
„Cu această ocazie am văzut că era vorba de alt Cristian Popescu, tînărul poet mort la 36 de ani, 

dar că nici acesta nu e autorul, după cum singur a recunoscut.”  
 Dar am să fac o analiză pe text să vezi şi tu ce situaŃie ridicolă e, eu am zis iniŃial că m-am amuzat, 
dar uite şi tu.  

„Cu această ocazie am văzut că era vorba de alt Cristian Popescu/, (Deci este alt Cristian Popescu) 
tînărul poet mort la 36 de ani/, (Deci este alt Cristian Popescu mort la 36 de ani) dar că nici acesta nu e 
autorul/, (Deci este alt Cristian Popescu mort la 36 de ani, dar nu este el autorul) după cum singur a 
recunoscut.” (Deci este alt Cristian Popescu mort la 36 de ani, dar nu este el autorul după cum singur 
recunoaşte, adică recunoaşte mortul!?) 

Păi nu de rîs, la aşa logică de fier. 
 Şi în sfîrşit văzînd că tot insişti că trebui să-Ńi cer scuze; atunci Ńi-am răspuns: „Dar dacă tot cerşeşti 
o scuză, chiar dacă tu-mi îmi vorbeşti aşa cum îmi vorbeşti (de fapt, îmi scrii), eu îmi prezint scuze că te-am 
deranjat şi promit că nu-Ńi mai scriu sau trimite ceva care să te bucure.” 
 Şi am considerat că am terminat, dar ce să văd, că tu tot dai înainte. 
 Afirmi ce ai mai făcut tu, dar care pe mine nu mă interesează, iar în final din nou jigneşti 

Oare să nu-Ńi dai seama ce zice sau chiar crezi ce zici. 
Mă rog asta-i treaba ta. 
Eu închei cu ale tale cuvinte 
„În legătură cu scuzele, asta Ńine de educaŃia şi bunul simŃ al fiecăruia, ştii că există o vorbă «de 

unde nu e, nici Dumnezeu nu poate cere»”.  
Asta e. 

P.S.  
IniŃial am vrut să încep cu un preambul în care să folosesc o seamă de zicători în care să-Ńi arăt 

diferite situaŃi din comportamentul unor oameni, dar am considerat în cele din urmă că nu-şi mai are rostul. 
Aşa că am rezumat cu amărăciune: Nici o faptă bună fără o înjurătură! 
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Cu toate, cred, că Ńie Ńi-ar fi plăcut mai mult: Fă o faptă rea, e plăcerea mea, ia neică de bea! 
Inimosul PetruŃ: – Pretenaş, lucrurile sînt foarte simple şi clare pentru mine, nu ştiu de ce le-ai 

complicat atîta. 
Pentru oricine care citeşte polemica asta poate constata, chiar şi tu, şirul evenimentelor: tu ai postat 

un link în cronologia mea indicînd 2 (doua) sait-uri, eu le-am citit pe amîndouă (inclusiv comentariile), şi 
avînd în vedere că în conŃinutul lor cuprindeau două concepte dragi mie, „zaibăr” şi „Băileşti” m-am simŃit 
dator să fac un comentariu, corectînd şi faptul că autoarea a plasat Băileştiul în judeŃul Olt, lîngă Caracal. 

Tu ai găsit de cuviinŃă să mă contrazici asupra autoarei povestirii, eu nu Ńi-am răspuns, şi tot tu revii 
cu a doua postare în care recunoşti că te-ai înşelat asupra autorului articolului.  

Atunci ar fi fost momentul să fi spus simplu că te-ai păcălit şi să te scuzi după ce în prealabil mă 
beşteliseşi că eu am greşit necitind atent aprecierea ta eronată (culmea), ba m-ai mai şi trimis pe 
WIKIPEDIA să mă informez.  

Era suficient un simplu telefon şi te-aş fi lămurit repede.  
Dar tu ai făcut ce ştii tu mai bine: justificări (pagini de maculatură), presupuneri asupra felului cum 

am gîndit eu diferit faŃă de tine, glume proaste (cea cu mortul înviat), „faceri” pe prostu (cea cu CTP, în care 
după ce Ńi-am explicat de trei ori cum stă treaba, tot susŃineai că n-ai înŃeles, bag de seamă că ai rămăs aşa) şi 
aşa mai departe ...  

Astea sînt faptele, dar cel mai mult m-a deranjat cărpănoşenia, cinismul, parşivenia cu care îŃi 
„construiai” argumentele (care lipseau), reaua credinŃă, toate la un loc m-au determinat să-ti pun diagnosticul 
de „boala lui Calachi”.  

Văd că şi după ce Ńi-am demonstrat că mortul, CRISTIAN POPESCU, a „înviat”, şi a „mărturisit” pe 
blog ceea ce tu nu ştiai, tot nu-Ńi vezi lungul nasului şi o Ńii în continuare tararaua, ba mai mult te dai „lovit” 
ca fotbaliştii.  

Am ajuns în situaŃia în care din jenă faŃă de jena ta, arunc aici prosopul în locul tău şi închei aici 
meciul cu tine.  

Să-ti dea Dumnezeu sănătate şi să te faci bine!  
S-AUZIM DE BINE! 
Opincarul Ionică: – Păi de, dacă nu am antrenor, noroc cu tine. 
Referitor la telefon: aşa cum am eu, aşa ai şi tu, nu crezi? 
Am totuşi un Dumnezeu şi un doctor care sper să mă vindece de răutăŃile unor prieteni.  
S-auzim de bine!  
Inimosul PetruŃ: –Tu ai greşit, tu trebuia să suni, şi te luminai repede.  
Ai mare grijă la doctorul tău căci văd că te poartă pe căi greşite şi nu e bine! 
Opincarul Ionică: – Am înŃeles!  

Să trăiŃi!  
Cronicar : – Inimosul PetruŃ nu realizează că de fapt sînt doi de Cristian Popescu în afară de 

Cristian Tudor Popescu (CTP) la care se referă el şi despre care ar fi făcut cercetări. 
Primul Cristian Popescu care trăieşte şi a trimis povestea lui Ion Coja pe data de 15.03.2016 şi care 

recunoaşte că nu este el autorul, iar povestea a primit-o şi el pe mail în aceeaşi zi, adică în data de 
15.03.2016. 

Şi al doilea Cristian Popescu născut la 1 iunie 1959, Bucureşti şi decedat la 21 februarie 1995, la 
vîrsta de 36 de ani şi care a fost un poet român afiliat nouăzecismului literar.  

Datele sînt luate de aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Popescu 
 Ce este hazliu că Inimosul PetruŃ îl crede pe Cristian Popescu cel decedat în urma cercetări lui că ar 
fi trimis povestea şi că ar fi recunoscut că nu a scris-o el.  
 Citez din Inimosul PetruŃ : „Î Ńi repet încă o dată (sic!) : Am citit povestea de pe amîndouă saiturile, 
mi-a plăcut mult, şi din pură curiozitate am citit toate comentariile postate să-mi dau seama dacă este vorba 
de CTP sau de altcineva.  

Cu această ocazie am văzut că era vorba de alt Cristian Popescu (Cronicar : adică, vrea să spună că 
nu este vorba de Cristian Tudor Popescu), tînărul poet mort la 36 de ani, dar că nici acesta nu e autorul, 
după cum singur a recunoscut.”   

Şi de aici îşi dă seama Opincarul Ionică de confuzia pe care o face Inimosul PetruŃ şi îi zice, citez: 
„Iar cu recunoaşterea mortului, nu ştiu ce să-Ńi spun, auzi-tu: «după cum singur a recunoscut.», 

adică al dracul mort s-a ridicat în două picioare şi Ńi-a spus el ce ai dorit tu, apoi s-a dus i-ar la treabă, că 
acolo au de treabă nu glumă.”  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Popescu

