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Track 1

Şarpele este un simbol foarte bogat. Dar să luăm doar unul din aspectele sale:

felul în care îşi schimbă pielea. El simte că o piele nouă a crescut sub cea veche. Şi

atunci caută printre stânci o crăpătură sau o gaură strâmtă şi se strecoară înăutru. Este

greu. El trebuie să se sforţeze pentru a trece prin poarta cea strâmtă, dar la ieşirea din

trecerea strâmtă, şarpele are o piele nouă. Cea veche a fost smulsă de piatră.

Discipolul trebuie să treacă şi el, într-o zi, prin poarta cea strâmtă, care îi va scoate

pielea veche, adică vechile concepţii, vechile obiceiuri, vechile raţionamente. Fiecare

dintre voi va trece prin poarta cea strâmtă. În loc să vă tulburaţi şi să vă fie frică,

bucuraţi-vă că, graţie acestui lucru, veţi deveni un om nou, cu idei, cu sentimente, cu

un comportament nou. 

   Ei da, această pagină vorbeşte despre şarpe. De câte ori v-am vorbit despre şarpe,

din multe puncte de vedere! Pentru că este menţionat în Biblie, (unde se spune) că era

în Rai. Şi sunt conferinţe întregi despre şarpe. Şi este în asemenea măsură desenat

peste tot, sub toate formele. Chiar în caduceul lui Hermes; acolo sunt deja doi şerpi.

Şi în acest cerc pe care îl formează înghiţindu-şi coada... Amintiţi-vă că v-am vorbit
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despre acea yoga, Jnani Yoga – printre atât de multe alte (forme de) yoga din India.

Amintiţi-vă că v-am menţionat toate aceste (forme de) yoga. Şi v-am explicat ce este

Jnani Yoga. Şi iată că şarpele ne revelează cel mai mare mister: cum să te cunoşti.

Deci, el exprimă acea formulă, care putea fi citiă în templul de la Delphi: “Cunoaşte-

te pe tine însuţi!” Şi cum să te cunoşti, şi ce e cunoaşterea. Ei da, şi apoi v-am mai

vorbit despre cum oamenii repetă o frază pe care n-au înţeles-o sau mai degrabă fac o

confuzie şi o înţeleg în domeniul material, spunând: “Nu reuşesc să reunesc cele două

capete” - în traducere textuală; de fapt, expresia înseamnă “Nu reuşesc să mă ajung

cu banii de la o lună la alta” – n.t.)  

Dar  nu mă pot opri  acum asupra modului  în care  se  deplasează  şarpele.  Această

sinusoidă după care, vedeţi voi, merg latura eterică, forţele în mişcare şi undele, de

asemenea. Şi chiar simbolul Vărsătorului reprezintă două sinusoide, mersul şarpelui

sau cum se mişcă apa. 

   Dar astăzi, în loc să se împrăştie, să se întindă, această pagină a ales un singur

aspect, privind pielea lui. Aşadar, pentru a-şi putea smulge pielea cea veche, trebuie

să treacă (prin locul strâmt). Şi cum de ştie să facă acest lucru? Şi de ce s-a spus că el

se numără printre animalele cele mai inteligente? Şi de ce are mai multe simboluri:

simbolul înţelepciunii şi simbolul răului şi simbolul laturii sexuale. O, acest simbol al

şarpelui este de o bogăţie, de o înţelepciune/cunoaştere extraordinară. Şi de ce este

adorat în India? Şi erau şerpi pe care îi hrăneau şi vorbeau cu ei; le puneau întrebări,

iar şarpele răspundea. 

V-am vorbit de toate aceste lucruri. Iar astăzi să spunem doar câteva cuvinte, pentru

cei noi, care nu au asistat la toate aceste revelaţii. 

   În această pagină se spune că vom trece, că noi toţi vom trece, prin poarta cea

strâmtă. A, asta e ceva, este extraordinar! Desigur că nu toată lumea a ajuns la acest

grad, pentru a fi aleasă să treacă prin această poartă strâmtă. Nu toţi vor trece (prin

ea) în această reîncarnare. Dar, în cursul reîncarnărilor, va fi, va veni un moment,

când vom fi obligaţi să trecem prin poarta cea strâmtă. Iar acest lucru este menţionat

în Evanghelii – faptul că vom trece prin poarta cea strâmtă. 

Dar ce este poarta cea strâmtă? Există trei simboluri: poarta cea strâmtă, când trebuie

să ne naştem - când trebuie să se nasca, copilul trece printr-o poartă strâmtă, pentru a
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se naşte pe pământ; iar când trebuie să plece dincolo, trece din nou, prin altă poartă:

poarta morţii este o poartă strâmtă. Dar există o a treia, prin care trecem în timpul

vieţii: este poarta Iniţierii - unde multe slăbiciuni, multe defecte, multe vicii, multe

lucruri negative, vor fi smulse, vor fi lăsate “jos”, iar omul se va reînnoi. Deci, există

3 porţi. Dar cei care sunt predestinaţi să treacă (prin a 3-a poartă) chiar în această

viaţă, sunt foarte puţini. Aceasta este poarta Iniţierii, pentru că nu putem trece prin

această poartă cu tot felul de lucruri, de defecte. Priviţi, când Iisus spunea că un bogat

nu va putea trece prin poarta de sus. Un bogat. Dar altcineva va trece: era vorba de o

cămilă. El spunea: “O cămilă va trece prin poarta cea strâmtă”. Cum aşa?  Noi am

explicat toate acestea. Cum se face că un bogat, care poate să nu fie atât de enorm,

atât de imens – cămila îl depăşeşte totuşi, ca volum – cum se face că el nu va putea

trece printr-o poartă care este imens de mare în Cer ? 

Track 2

Atunci, cei care raţionează, care reflectează – adică cei inteligenţi, erudiţi, logicienii,

toţi aceşti oameni de ştiinţă – vor spune: “E (un lucru) lipsit de sens.  E prostesc. E

stupid.” Şi acest lucru n-a fost explicat niciodată. (Această frază) este citată de 2000

de ani, dar oamenii nu au înţeles de ce Isus a spus un lucru atât de monstruos. Dar

iată că, datorită explicaţiei noastre, acest lucru devine absolut posibil, atât de simplu,

de veridic. Şi cum nu se cunoaşte, nu se ştie că omul posedă un alt corp, (că) pe lângă

cel fizic, mai este un altul, astral, corpul dorinţelor, al poftelor, al pasiunilor... Şi cum

există persoane la care, în acest domeniu, astral, în dorinţa de a înghiţi tot pămânul,

de a aduna (la ei) toate bogăţiile, tot, tot, tot... acest corp astral este atât de umflat,

încât respectivul nu poate trece prin acea poartă de sus. Iar cămila va trece, pentru că

ea nu are un corp astral atât de umflat, atât de enorm: ea nu doreşte mare lucru, se

mulţumeşte cu puţin – câteva rădăcinuţe, puţină apă, pe care o păstrează în cocoaşă şi

aşa mai departe – deci este cel mai auster dintre animale. Era vorba de corpul astral,

nu de corpul fizic. Şi iată cum acest lucru devine acum veridic, corect, limpede/clar şi

accesibil. Da, iar creştinii n-au descoperit asta. Ei citează mereu. 

    Cum putea Iisus să spună asemenea lucruri? El, care cunoştea tot: cunoştea ştiinţa

etc...  Cum  putea  să  spună  asemenea  monstruozităţi,  ca  să  se  compromită?  Dar
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creştinii nu îndrăznesc să se pronunţe, să spună: “Dar cum a putut să spună un astfel

de lucru?” (L-a spus)  pentru că El cunoştea structura omului. Omuleţul acela, care

este atât de slăbănog, de sfrijit, care e atât de mic, ca un cui/ţâr... Duceţi-vă să-i vedeţi

corpul astral! El vrea să înghită întregul Pământ şi toate bunurile. Ei bine, veţi vedea

că depăşeşte/e mai mare decât cămila! 

   Aşadar vedeţi, dragi fraţi şi surori, că tot ce se petrece în planul fizic... de 40 de ani

deja - şi un an are 365 de zile, se pare... Atunci câte zile au trecut? Şi aproape în

fiecare zi, v-am revelat mereu lucruri despre planul fizic: ce facem, ce bem, cum

mâncăm, cum bem, cum ne îmbrăcăm, cum ne dezbrăcăm, cum ieşim din casă, ne

întoarcem acasă... Lucruri pe care toată lumea le cunoaşte, toată lumea le trăieşte, dar

nimeni  nu s-a oprit  să înţeleagă profunzimea şi  simbolismul  lor.  Da.  Sunt mii  de

cazuri. Iar acum, iată, despre şarpe. Voi credeţi că toată lumea ştie, chiar şi aici, s-au

găsit piei de şarpe minunate: un şarpe care a trecut pe aici şi-a lăsat pielea. Iată deci. 

   Iar acum, desigur, pentru a putea trece prin poarta Iniţierii... – pentru că prin poarta

mică, poarta cea strâmtă, a naşterii, toată lumea trece: că sunt buni, că sunt răi, toţi

trec. Iar prin poarta morţii,  de asemenea, trec toţi, şi cei buni, şi cei răi. Dar prin

poarta Iniţierii, nu poate trece toată lumea.  Şi aceasta este (de fapt) a doua naştere,

adică/ceea ce înseamnă să renunţi la multe lucruri, care ne reţin încă: la obişnuinţe, la

dorinţe, lucruri care nu sunt prea catolice. Dar cum majoritatea oamenilor – cum aţi

constat deja – nu vor niciodată să se lipsească de ceva, să renunţe, să lase la o parte,

să se priveze de anumite lucruri, care îi menţin, care îi fac să sufere şi ei ştiu că din

cauza lor sunt nefericiţi, dar nu pot (renunţa). Ei ştiu. Ca de pildă jocurile (de noroc),

că se vor ruina sau atunci când beau, de asemenea, ce îi aşteaptă sau alte slăbiciuni.

Ei ştiu, dar nu pot. Şi de ce nu pot?  Din două motive: pentru că nu au înţeles unde

este adevăratul lor interes şi când n-au înţeles acest mare interes, nu fac eforturi, prin

voinţă, pentru a ajunge să suprime sau să se îndepărteze... Priviţi cât e de adevărat.

Pentru că dacă ar fi înţeles, bine, bine, bine... Cum le spun şi eu, adesea, unor fraţi şi

surori. Îi întreb: „Chiar iubiţi fericirea, vreţi să fiţi fericiţi?”  „ A, da, da, da, din toate

puterile!” „Şi sănătatea?” „Da, da, da.” Sunt gata de orice.  Eu spun: „Nu. Nu cred.”

„De ce?” „Pentru că dacă într-adevăr iubiţi acel lucru şi-l doriţi, nici o forţă nu vă

poate sta împotrivă. Vreţi, doriţi, dar mediocru, slab. Aşa că eu nu sunt convins. Să
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dorească aşa cum trebuie sănătatea sau bucuria sau alte lucuri! Pentru că dacă ar şti,

ar putea. În acest fel, la Iniţiaţi, puterea este o cunoaştere, una adevărată. Când ştii,

poţi. Şi dacă nu poţi, înseamnă că nu ştii – chiar dacă vă spun  poveşti. „Şiu, ştiu, ştiu,

dar nu reuşesc!” Toată lumea spune aşa. „Nu – spun eu – nu ştii! Pentru că dacă ai şti

bine,  ai  reuşi,  e  uşor.”  Iată  deci  încă  un  lucru  de  corectat,  de  redresat  în  capul

oamenilor. 

    Să luăm, de exemplu, unii fraţi şi surori care sunt de ani şi ani în Învăţământ. Ei au

înţeles multe lucruri – zice-se că au înţeles multe. Dar atunci de ce continuă să(-şi)

satisfacă (dorinţele), să fumeze, să mănânce, să bea, să facă alte lucruri, în domeniul

sexualităţii... De ce ? Pentru mine este foarte limpede: pentru că nu au lucrat mult

timp, în mod eficient pentru a dezvolta, a întări, a solidifica un factor, care este în

înalt, care este un factor al judecăţii,  al reflecţiei, al inteligenţei, al cunoaşterii,  al

luminii. Acesta nu este întărit, nu este alimentat, nu au lucrat pentru a-l face puternic,

plin de forţă, ca el să poată să se amestece/să îi influenţeze în dorinţele, în poftele, în

atracţiile(lor). Atunci nu mai există frâne, nu mai există cineva care să poată dirija,

comanda, orienta. Şi atunci eşti abandonat

 

Track 3

exclusiv /lăsat exclusiv în voia acestor forţe ale simţurilor care sunt în natura afectivă

sau instinctivă,  animală,  preistorică, primitivă.  Şi cum ea este foarte puternică, ea

dăinuie de milioane de ani, este lucrată, alimentată, chiar încurajată, oamenii nu pot

rezista  dacă  nu  există,  pe  lângă  ea,  ceva  care  să  poată  menţine,  care  să  poată

neutraliza, care poate domoli, care poate adăuga câteva alte elemente. Şi cum cei care

nu lucrează pentru a întări ceva în ei înşişi, care-i poate ajuta, atunci, desigur că nu

vor reuşi. Iată, acesta este un trist adevăr. Nu vezi decât asta. Să continui să faci nişte

lucruri, care nu sunt de cea mai înaltă estetică, de cea mai mare frumuseţe, de cea mai

mare puritate sau de cea mai mare nobleţe sau cinste sau integritate. Să te delaşi,

pentru că zici: „Nu reuşesc! Nu mă pot abţine!” Şi când cineva spune asta, pentru

mine este un indiciu absolut că acel bărbat sau acea femeie n-au lucrat pentru a întări

celălalt  factor  pe care ni  l-a dat  Dumnezeu.  Şi  de ce ni  l-a dat?  Tocmai  pentu a

echilibra, pentru a orienta, pentru a neutraliza, pentru a lumina, pentru a însufleţi/a da
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viaţă,  pentru a purifica. Şi cum omul nici măcar nu ştie că (acest factor) există, oho,

el merge în neştire pe o cale care nu duce nicăieri şi-şi sparge capul. De ce atâţia

oameni au decăzut, au căzut în lucruri scabroase, vicioase/perverse, întunecate – câţi

şi  mai  câţi:  aproape  nouă  zecimi  din  omenire  sfârşeşte  aşa,  pentru  că  nu  au

instructori, nu au Maeştri, nu au Înţelepţi sau Iniţiaţi care ar putea să le dea metode,

mijloace de a deveni tari, de a deveni puternici, de a deveni stăpâni pe ei înşişi. Şi

atunci ei s-au delăsat/şi  dat frâu liber, pentru că îi vedeau pe ceilalţi  şi cum toată

lumea merge pe acest drum, de ce să facă excepţie?  Atunci şi ei s-au modelat, s-au

nivelat, s-au legat de mulţime şi au sfârşit întotdeauna foarte prost. Iată ce ne spun

Iniţiaţii:  „  Ce  faceţi  cu  tărtăcuţa  voastră,  cu  acest  factor  pe  care  vi  l-a  dat

Dumnezeu?” Şi cum mie îmi place foarte, foarte mult  să simplific lucrurile, să le

prezint  într-o  claritate  aproape  copilărească,  v-am  dat  mereu  acest  exemplu  cu

vaporul: pentru a merge în siguranţă, fără să se izbească de recife, de stânci, pe un

vapor există cineva căruia i se spune căpitan, cu binoclu, cu aparate pentru a privi, la

stânga, la dreapta; iar ceilalţi, care sunt în fundul vasului, se ocupă de cazane, fac să

meargă motoarele, nu văd nimic. Dacă vaporul ar fi lăsat în seama lor, cu siguranţă ar

naufragia. Dar cum ei ştiu că există cineva sus care conduce, care ghidează, care dă

ordine, atunci ei încearcă doar să încălzească, să încălzească, să încălzească şi să facă

(vaporul) să meargă. Or, ei  reprezintă sentimentele,  tendinţele, emoţiile,  pasiunile,

dorinţele, iar căpitanul reprezintă inteligenţa, clarviziunea, viziunea... Aduceţi-le pe

cele două împreună şi vaporul va merge şi va ajunge la destinaţie/în port, fără pericol,

fără  nimic...  Iar  fiinţa  umană  nu  este  altceva  decât  un  vapor.  Aşadar,  jos,  sunt

mateloţii, care încălzesc... E bine, e bine să facă să meargă vaporul. E normal. Fără

asta, eşti pierdut. Şi de ce inteligenţa cosmică n-a pus ochii mai jos, către genunchi,

între picioare sau pe burtă? De ce ? Ea i-a aşezat foarte sus. Oamenii nici măcar nu s-

au întrebat de ce. De ce? Pentru a se putea orienta, pentru a vedea primejdiile. Şi

chiar urechile. De ce au fost puse acolo (unde sunt)? Ca la animale, priviţi: urechile

lucrează mai mult decât ochii. Pentru că cu urechile pot auzi lucruri pe care nu le văd

cu ochii, pentru a fugi. Iar altele cu mirosul: ele au un miros atât de dezvoltat, încât

simt primejdia deja, de departe – prin mirosuri, prin parfumuri... 
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      Acum pentru a vă arăta că oamenii ignoră multe lucruri esenţiale, în loc să 

dezvolte foarte mult – cum facem aici, pentru că aici nu facem decât asta – (deci, în 

loc) să dezvolte acest factor - să reflecteze, să raţioneze, să studieze, să se 

lămurească, să facă cercetări, să cântărească, să măsoare, să calculeze...  să fie  în 

adevăr, mereu în adevăr, reuşim să dezvoltăm acest factor. Şi apoi evităm multe 

lucruri, multe catastrofe. Dar cei care nu sunt dezvoltaţi... Să luăm, de exemplu, 

copiii: de ce copiii sunt puşi pe lângă părinţi, bunici? Pentru ca aceştia să se ocupe de 

ei, să-i îndrume, să-i sfătuiască, să-i ghideze, să nu-i lase să se ardă, să cadă, să se 

rănească şi aşa mai departe.. fiindcă (la ei) acest factor, inteligenţa, nu este dezvoltat. 

Ceea ce este dezvoltat la ei, este să se mişte, să atingă, să ... să guste, să ducă tot la 

gură, tot. Chiar şi omizi. Am văzut copii care se târau, aşa, găseau (pe jos) omizi şi le 

duceau la gură şi le mâncau. Erau murdari la gură de omizi. Am văzut asta. Cum vreţi

ca un copil să aibă simţ estetic când e atât de mic? Dar dacă atunci când devine adult, 

continuă să se poarte ca un bebeluş, ca un copil, să nu se controleze niciodată, să nu 

se conducă /orienteze niciodată, să nu reflecteze, înseamnă că a rămas în copilărie/la 

vârsta copilăriei. Şi atunci, cum nu este nimeni în jurul lui pentru a-l păzi, pentru a-l 

feri, pentru a-l îndurma, apar catastrofele. Deci adulţii care sunt încă copii/care au 

rămas copii, care continuă să se conducă după senzaţii, după plăceri, după dulceaţă, 

după afecţiuni, după lucruri biologice/fiziologice, preistorice, mai devreme sau mai 

târziu regretă, sunt nefericiţi, sunt dezamăgiţi, au amărăciuni, mâhniri şi chiar mai 

mult de-atât. Suntem obligaţi să dezvoltăm acest factor. Veţi spune: „Desigur, ştim 

toate acestea, toată lumea îl ştie. Priviţi cum se petrec lucrurile: suntem chiar obligaţi 

să mergem la şcoală, suntem pedepsiţi. Nu vă daţi copiii la şcoală!” De ce? Pentru că 

s-a descoperit că trebuie să ştii multe lucruri, trebuie să termini şcoli, trebuie să ştii să

scrii şi să citeşti şi chair să vorbeşti limbi străine şi să ştii chimie, fizică şi aşa mai 

departe şi să ai diplome. 

Track 4

Dar iată că oamenii n-au înţeles bine, bine, bine problema, pentru că puteţi termina

toate aceste şcoli, puteţi să aveţi multe hârţoage - adică multe diplome - şi să nu puteţi

să vă conduceţi, să vă orientaţi, să vă controlaţi, pentru că aţi dezvoltat (doar) câţiva
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centrimetri  pătraţi  în creier,  doar pentru a ingurgita,  pentru a înregistra cunoştinţe

care nu sunt în măsură să vă facă stăpâni pe situaţie; adică să cunoaşteţi multe lucruri

în afară de voi înşivă - cum sunt insectele, cum sunt microbii, elementele chimice,

stelele...  asta da, (ştiţi).  Dar cum să te orientezi,  să te conduci,  să gândeşti,  să ai

criterii,  să  ai  gusturi  noi,  asta  nu  suntem învăţaţi  în  şcoli.  Şi  în  această  privinţă

rămânem neştiutori/ignoranţi. Aici e cu totul altceva. Aici nu veţi învăţa nici chimie,

nici  fizică  –  poate  doar  câteva  crâmpeie  –  nici  matematică...  dar  aici  veţi  învăţa

adevăratele metode (ca să ştii) să te controlezi, să te orientezi, în ce direcţie să te

îndrepţi, cum să discerni lucrurile, să alegi lucrurile cele mai bune şi aşa mai departe

şi/ca întotdeauna să izbândeşti/să ieşi victorios, să triumfi şi aşa mai departe. Iată ce

lipseşte acum în lume. 

    Această imagine cu vaporul este extrem de elocventă. De ce omul merge doar cu

mateloţii, cu încălzirea (cazanelor) ? Şi lumina (unde e)? Ca să vă arăt că omul a

rămas parţial (dezvoltat), (că) în dezvoltarea lui există lacune, v-am dat întotdeauna

această imagine, care n-a fost niciodată descifrată şi pe care toată lumea o cunoaşte:

cum aprindeau primitivii  focul.  E un lucru pe care îl  ştie  toată lumea:  luau două

crengi, le frecau, le frecau până se încălzeau şi apoi, frecând în continuare, apărea

flacăra, lumina. Iată. Toată lumea ştie acest lucru. Dar nimeni nu-l descifrează. Ce

înseamnă asta/el? Ei bine, oamenii, îndrăgostiţii mai întâi se freacă, pentru a produce

căldura; şi se freacă, se freacă, şi produc căldură, dar nu şi lumină. Ei nu ştiu cum să

ajungă  până  la  lumină  –  adică  o   limpezire,  o  strălucire,  o  iluminare...  ooo,

celestă/divină. Nu, ei rămân în căldură pentru a transpira, pentru a sforăi, pentru a

obosi,  pentru a  arde tot.  Lumina...  Oamenii,  priviţi:  căldură (da),  dar  lumină,  nu!

Adică sunt mereu încălziţi, dar lumina... Ei nici măcar nu ştiu încotro se îndreaptă.

Dar merg! Aşadar, întotdeauna lipseşte ceva/lipseşte totuşi ceva. Este adevărat (ce vă

spun)? 

   Să vedem acum ce este căldura, ce înseamnă să încălzeşti. Cum se face că căldura

este caldă, iar lumina este rece? Aaa, încălziţi şarpele şi o să vă muşte imediat, pentru

că în acel moment este extrem de iute/rapid. Răciţi-l şi puteţi să faceţi cu el ce vreţi.

Este inofensiv. De ce oamenii sunt mereu în căldură? Trebuie să meargem puţin la

rece. Aici este rece. Şi este adevărat că picioarele trebuie să fie calde, iar capul rece.
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Atunci suntem sănătoşi. Când este invers – când capul arde, iar picioarele sunt reci –

suntem bolnavi. Aşteptăm ca omul să moară. Eu sunt pentru căldură. Cald (aici), rece

(aici) – Maestrul face gesturi audibile, indicând unde trebuie să fie cald şi unde rece

(n.t.) – şi nu invers. Reci. suntem reci, dar aici. Iar aici suntem fierbinţi. 

Pentru că atunci când capul ne arde, nu mai înţelegem nimic. Capul (trebuie să fie)

rece, (iar) inima mereu caldă. 

    Sunt multe lucruri interesante: cum, de exemplu, la Rila, în munţi, reuşeam să

prindem şerpi, cu o repeziciune/iuţeală... Şi chiar le scoteam dinţii. Eu am făcut asta!

Le scoteam dinţii, apoi îi lăsam, vii. Da, am făcut asta. Chiar, adesea, fraţii, când se

trezeau,  găseau  sub  cuverturi   un  şarpe  sau  doi.  Se  culcau/Dormeau  împreună!

Vipere. Şi cum se face că atunci când caută căldura, ei nu muşcă? Sunt lucruri foarte

interesante, dar... Vedeţi? M-am abţinut. Cum sunt multe guri foarte rele care spun:

„Lăsaţi-mă  în  pace!”,  eu  m-am  abţinut/oprit,  pentru  că  sunt  foarte  educat/bine

crescut.  Vedeţi,  n-am spus...  „Dar  aţi  spus,  tocmai  aţi  spus!...”   („Lăsaţi-mă  în

pace!” Maestrul spune, textual,  „Foutez-moi la paix” – în franceză expresia este

puţin cam ne elegantă. Intr-un limbaj civilizat nu ar putea fi folosită. De obicei se

utilizează un „eufemism”: „Fichez-moi la paix”, care este, chiar şi el, prea dur. –

n.t.) Dar, dar am spus cum spun ceilalţi, gurile rele. Eu, nu. 

    Aşadar, poftă bună, poftă bună! 
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