ИСКРЕНА ПОРАКА
Јоване, постојано повикуваш на нешто духовно, на нешто свето, на нешто канонско. Ги
величиш Грците, Србите и Бугарите, а ги негираш Македонците. Тие биле подобри и подуховни од
нас. Ние не сме биле просветлени, а тие биле. Па, кој водеше толку војни на Балканот за последниве
десет години, ние или тие? Кој е најголем подбуцнувач на војните и на насилствата, МПЦ или СПЦ?
На таков начин ли и Ти се просветли покрај нив? Кој убиваше и протеруваше, кој асимилираше во
Егејска Македонија изминативе децении? Кој ги уриваше македонските гробишта во денешна
северна Грција, кој ги погрчуваше имињата на Лерин. Воден, Кукуш... За таква ли просветлена Грчка
црква ни зборуваш нам, Византиецу! Па, имале пет грчки патријарси. Биле фактор. И Сталин беше
фактор, и Хитлер беше фактор. Таков фактор се и грчките владици. Иредентисти и духовни
асимилатори. Ако не постојат Македонци или не ги признаваш по род, а себеси се нарекуваш
Византиец... тогаш немаш проблеми со "комуњарската" власт, туку со народот македонски. Неговиот
суд е најгорчлив. Не треба да се игра со неговото трпение, кроткоста и мирољубивоста. Со изјавите
за бугарштината на Миладиновци, за Самуил како цар бугарски, за Крале Марко како голем Србин...
ја прелеа чашата. Ги осквернави не само нивните коски, туку и оние на Делчев, Карев, Ченто... на
дедо ми и на дедо ти, веројатно. Немаше да има никаков проблем доколку твојата т.н. ПОА работеше
и дејствуваше така како што тоа го прават останатите верски заедници. Но, избра сосема поинаков
пристап. А, во него гледам понизно слугување на оној кој плаќа, гледам обид за духовно распнување
на еден од најстарите народи на овие простори. Верата во Бога значи да почитуваш, да сакаш, да му
го свртиш образот на оној кој ти ја залепил шлаканицата. Жалам што народот македонски те
доживува како ерес и изрод. Ова не е вашиот пат до Бога. Сигурен сум. Ова е патот кој ви го
поплочија оние од север и оние од југ... Како што тргнале работите, и оние од истокот како да
вмешале прсти. Парите се отепувачка - напишал своевремено Ристо Крле.

