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ATENłIE, FOARTE IMPORTANT! 

 
O.I. (Opincarul Ionic ă) –  ATENłIE, FOARTE IMPORTANT!  

 
O mare şansă pentru somnoroşi :  

 includerea lor între creatori, în Legea 8/2006! 
  

Liga somnoroşilor din România a depus la Parlament o propunere legislativă care vizează 
completarea art.1 din Legea nr.8/2006, astfel încît şi somnoroşii să beneficieze, în anumite condiŃii, de o 
indemnizaŃie de 50% din pensia care li se cuvine în baza asigurării în sistemul public de pensii. 

„ Noi susŃinem ca şi somnoroşii, cei care îşi cîştigă pîinea la locul de muncă prin visul lor la o 
Românie cu o largă deschidere spre un somn cît mai plăcut şi astfel un rezultat cît mai bun în tot ce fac, 
fiindcă şi actul lor este unul de creaŃie, merită această indemnizaŃie (…) 

Şi somnorosul este un creator, chiar mai bun decît un parlamentar care doarme pe el, vai de capul lui 
şi nici nu produce nimic”, a spus reprezentantul ce reprezintă Liga somnoroşilor. 

Această prevedere, pentru care a luptat mult Liga somnoroşilor din România, se adresează 
somnoroşilor obişnuiŃi, care nu trăiesc din diverse sinecure, din salarii exorbitante, ci din sume adeseori 
echivalente cu salariul minim pe economie, completate însă pînă acum cu cîte un somn bun. 

Împlinirea acestei iniŃiative va fi, de fapt, repararea unei mari nedreptăŃi şi recuperarea, fie şi parŃială, 
din drepturile pe care somnoroşii trebuie să le aibă, alături de parlamentari şi pe care ei, ei somnoroşii, le-au 
pierdut de-a lungul timpurilor. 

  
P.S. 
Linişte, vă rugăm. 
Somnoroşii dorm pentru un Ńel nobil. 
Visează viitorul de mîine al României. 
Ce ne-am face, fără ei?! 
                                                                      Somnoroşi din toate Ńările, uni Ńi-vă!  

                                                                                                        O.I. (Opincarul Ionic ă) – 14.07.2015 
T.D. (Tainicul Dinu)  – Ocupăte şi tu de treburi mai serioase.   
O.I. (Opincarul Ionic ă) –  Bună dimineaŃa!  

Te-ai trezit din somn? 
Cam mult dormi. 
Vezi că avem multă treabă. 
Să nu adormi iar. 
Spor la treabă!  

 Dar ai să-Ńi trimit ceva frumos. 
Îmi place acasă primăvara ... 

  
Iubesc toate anotimpurile, dar primăvara are ceva specific, unde revenirea la viaŃă a naturii este o 

chemare şi pentru om la o veşnică retrăire.   
Ador soarele care te îmbie la plimbări şi petreceri în aerul proaspăt al dimineŃilor. 
Mă încîntă verdele ce explodează de peste tot din pomi ori din pămînt. 
Florile de primăvară. 
Cerul albastru. 
Pomii în floare. 
Gîzele zumzăind. 
Albinele ieşite la cules de nectar. 
Iubesc păsările cîntătoare. 
Sînt pur şi simplu fermecat de fluieratul mierlei sau de trilurile privighetoarei. 
Mi-s dragi rîndunicile revenite la cuibul de la straşina casei şi chemarea lor. 
Cucii, pupezele, berzele ... 
Îmi place să privesc cerul, ziua sau noaptea, n-are a face. 
Îmi sînt dragi norii, ale căror forme mă inspiră. 
Pămîntul reavăn. 
Culturile ce se iŃesc din brazde. 
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Oamenii harnici şi cumsecade, ieşiŃi la muncile cîmpului. 
Liniştea şi măreŃia naturii. 
Mă simt minunat la Ńară. 
E bine. 
E firesc. 
E linişte. 
E acasă! 

            Adică vorba cîntecului „Iarba verde de acasă”   nu-mi dă pace. 
Cu alte cuvinte spus: să mă rătăcesc prin lume nu mă lasă.  

  
            P.S. 

Ascultă melodia Iarba verde de acasă de Mircea Rusu Band 
aici:https://www.youtube.com/watch?v=6IJz2-Vm4Oc 
 
T.D. (Tainicul Dinu)  – Asta cu primăvara ai dat-o  aşa ... sau nu ai mai ştiut ce copiezi. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) –  Vai de mine ce-am ajuns, de rîsu’ lui T.D. (Tainicul Dinu), deh!, cică mi-e 
prieten. 

M-am ramolit rău de tot, ce mai tura-vura. 
Cred, că trebuie să mă apuc să mănînc mai mult iaurt (pentru a mă prinde, deh!) sau să iau lecitină 

(păi de, dacă şi eu uit de la mînă pîn’ la gură, are şi el dreptate, nu?). 
Norocul meu este întotdeauna al meu prieten, doar se ştie proverbul „prietenul la nevoie se cunoaşte” 

şi care nu mă lasă să cad în groapă singur, mă împinge discret cu două degete, are el grijă, drăguŃul de el. 
Ce m-aş face fără de el?! 
Ei, ce aş face?  
Aş cumpăra altul. 
Doar sînt pe toate drumurile. 
Da? Dar nu ca el. 
Aşa că, ce e al meu, e al meu. 
Nu mai scap de el. 
Ptiu, bată să te bată norocul. 
Eu de ce n-am norocul acesta? 

 
Dar ce părere ai despre cele ce urmează?  
 

AtenŃie! 
Nu invitaŃi la masă specialişti oenologi! 
Dacă vei servi un oaspete cu un şpriŃ, rişti amendă penală sau închisoare, deoarece vinul îndoit cu apă 

se pedepseşte conform cu Legea a viei şi vinului nr.191/2014. 
Ce ne facem dacă plouă mai mult într-un an?     
Pentru o mai bună informare de citit acest articol de mai jos, daŃi clic aici: 

http://www.cvlpress.ro/13.08.2015/inchisoare-pentru-falsificatorii-de-vinuri/ 
            Hai bre, că am glumit. 

Hi, hi ... 
 

            Hai să-Ńi spun un banc. 
Cică doi români merg la Paris şi comandă şi ei cel mai bun vin şi cel mai vechi. 
Chelnerul a fost supus unui adevărat test de răbdare, deoarece cei doi români erau foarte pretenŃioşi. 
După ce chelnerul le aduce în sfîrşit cel mai bun vin şi cel mai vechi vin, cei doi români roagă să le 

facă un şpriŃ. 
La care chelnerul rămîne cu gura căscată. 
Cum adică, de ce stricaŃi vinul? 
La care cei doi români răspund: 
„Noi avem două plăceri, prima să alegem vinul cel mai bun, iar a doua să bem şpriŃ.”  
E vreo problemă!? 

 ................................ 
 

Dar despre ce urmează, ce părere ai?  

https://www.youtube.com/watch?v=6IJz2-Vm4Oc
http://www.cvlpress.ro/13.08.2015/inchisoare-pentru-falsificatorii-de-vinuri/
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Mi-e dor de-ai mei 

 
                                                                                                    Motto: De vorbă cu cei dragi de dincolo. 
                                                                                                                Se poate, oare!? 

Este trecut de miezul nopŃii. 
Să adorm nu pot, mi-e dor de-ai mei de frate, de părinŃi, bunici şi chiar amici. 
Aş vrea să ştiu de-i bine acolo şi atît. 
Dau, a da un telefon, dar ei acolo n-au. 
Aş da un S.M.S., adică un „Serviciu de Mesaje Scurte”, dar n-au nici Internet acolo. 
Aş da o fugă cu trenul, cu maşina sau pe jos, dar şi aici ca şi la noi demult – mă refer plecatul din Ńară 

în anii care au trecut pînă anul 1989 – îŃi trebuie o chemare de la o rudă sau un prieten, însă la fel drumu-i 
doar dus, de întors nu e posibil. 

Iar dacă pleci în situaŃia aceasta nu poŃi să ajungi întreg. 
Pentru că sufletul Ńi-o ia în sus, iar trupul îŃi intră în pămînt. 
Eu stau şi meditez. 
Fereastra-mi e deschisă. 
Afară-i lini şte deplină. 
Cîte o maşină adesea trece. 
Spre dimineaŃă adorm şi-n vis mi-au apărut cei dragi. 
Şi-mi spun, că este bine acolo, să n-am de grijă, ei înapoi nu vin. 
Dar pe pămînt nu-i bine. 
Şi vai!, vai! de voi, ne plîng de milă ei. 
Dar ei ne aşteaptă să fim iar împreună, apoi dispar. 
Iar eu tresar din somn. 
Mă scol, e dimineaŃă, s-a luminat, afară-i multă zarvă, este o zi de sărbătoare, în sud, în sudul Ńării 

mele. 
E Sfînta Maria Mare. 
Doamne ajută! 
Amin! (Aşa să fie!) 

                                                                                                   O.I. (Opincarul Ionic ă) - 15.08.2015 
T.D. (Tainicul Dinu)  – Bine că s-a mai răcorit ... că ... 
O.I. (Opincarul Ionic ă) –  ... Că ... dădeam ortu’ popii, vrei să spui. 

Bravo Mişule (vreau să spun Dinule, dar aşa este vorba), vrei să dau ortu’ popii. 
ÎŃi este dor să mănînci colivă. 
Păi să văd cum o să-Ńi fac pe plac, dacă asta doreşti. 
Mai mă gîndesc.  

T.D. (Tainicul Dinu)  – Aşa este, unde ai citit?   
O.I. (Opincarul Ionic ă) –  De unde ştiu?  

Mi-a spus o păsărică.  
Iar referitor la noroc, cred că ai mînacat ceva cînd ai fost mic, ştii tu ce. 
Aşa ai tu noroc, pe unii să-i saluŃi de aproape, iar pe unii (pe unul) să dai mîna cu ei (cu el, vezi  

Băsescu). 
T.D. (Tainicul Dinu)  – Să nu facă ceva în gura ta păsărica.  

Nu poŃi tu să realizezi ce înseamnă o vedetă (chiar politică). 
O vedetă are în jurul ei (poate şi numai în perioadă scurtă, cînd este pe val) o aură care „străluceşte” 

în jurul ei.  
De aceea este bine să te afli în preajma lor. 
Te încarci şi tu cumva.  
Nu-Ńi mai Ńin lecŃii că vorba ceea nu  poŃi să faci porcul să mănînce din farfurie. 
Dar poate tu ai noroc la ... păsărici! ( Eu nu mă gîndesc la prostii şi la cele din capul tău.) 

O.I. (Opincarul Ionic ă) – Măi, măi, iar s-a întîmplat vreo minune, de ai scris tu aşa de mult, dar ca de 
obicei fără litere cu diacritice. [ AtenŃie! Tot ce este scris de T.D. (Tainicul Dinu) am modificat eu cu literă 
mare la început, cu litere diacritice şi în plus am scris sînt în loc de sunt şi cu î din i. ]   
 Dar să lăsăm şi să trecem la răspunsul meu.  
 Păi să le luăm pe rînd, ca la moară. Nu? 
 Păi, ce avem noi aici? 
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Păi, ce avem noi aici?, vorba lui Dem Rădulescu şi a lui Toma Caragiu în seria filmelor cu B.D.-uri 

(Brigada Diversă). 
1- Zici tu: Să nu facă ceva în gura ta păsărica, dar eu îŃi răspund cu versurile cîntecului interpretat de 

Ileana Sărăroiu, care spun: 
La fereastra mîndrei mele 
E un plop uscat,   
Păsărica cuibul ei şi-a aşezat,  
Zi şi noapte cîntă ea necontenit,  
Fericit e cel ce-n viaŃă n-a iubit. 
  

                                       Ref: Păsărică mută-Ńi cuibul şi te du,   
La fereastra mîndrei mele spune tu,  
Spune-i că eu plîng mereu, neîncetat,  
C-am iubit pe cine nu m-a meritat.   

 
Greu e-n viaŃă doi de-odată să iubeşti,  
Floricele între spini ca să culegi,  
Am cules, dar mîna rău mi s-a-nspinat 
C-am iubit ce-n viaŃă nu mi-a fost iertat.  
CîntaŃi voi, cobzari, de jale şi de dor,  
Inima să mi se rupă şi să mor.   
Să se rupă, rupă, rupă, de-aruncat,  
C-am iubit pe cine nu m-a meritat.  
Să se rupă, rupă, rupă, de-aruncat,  
C-am iubit pe cine nu m-a merïtat.  

PoŃi să asculŃi melodia aici: https://www.youtube.com/watch?v=nhI9-kt3B1U 
2- Zici de asemenea că: 
Nu poŃi tu să realizezi ce înseamnă o vedetă (chiar politică). 
O vedetă are în jurul ei (poate şi numai în perioadă scurtă, cînd este pe val) o aură care 

„str ăluceşte” în jurul ei.   
De aceea este bine să te afli în preajma lor. 
Te încarci şi tu cumva.   
Dar vai!, ce blasfemie, cum poŃi tu să compari nişte politruci cu îngeri, pentru că numai ei au aură 

care „străluceşte” , iar prin extensie doar marile genii, iar cel la care faci tu aluzie, trimitere nu prea este. 
Referitor la încărcarea cu energie, da, este posibil, dar aşa cum am spus mai sus în preajma marilor 

genii sau în jurul marilor oameni de spirit ai lumii sau ai Ńări mele/noaste şi aici mă pot referi, dacă ar mai fi 
trăit, la marele geniu Mihai Eminescu, dar în nici un caz în preajma unor politruci, dar mă rog, fiecare cu 
simpatiile lor, asta-i situaŃia.   

3- Mai departe zici: Nu-Ńi mai Ńin lecŃii că vorba ceea nu  poŃi să faci porcul să mănînce din farfurie. 
Dar dragul meu vorba, de fapt, zicătoarea se referă la barză nu la porc şi este o fabulă scrisă de La 

Fontaine şi se numeşte Vulpea şi barza pe care o redau mai jos pentru a o lectura şi a-nvăŃa. 
 
     Jupîn vulpoi s-a fudulit odată, 
                           Poftind la masă pe cumătra barză. 
                           N-a fost o cină prea îmbelşugată, 
                           Că dumnealui făcea economie; 
                           O zeamă lungă, cu puŃină varză, 
                           Iar ca s-o păcălească, i-a pus-o-n farfurie. 
                           Zadarnic biata barză îşi încerca norocul, 
                           Că n-ajungea să soarbă un singur strop, cu ciocul; 
                           Pe cînd vulpoiul, ciorba, a supt-o la iuŃeală. 
                           Voind să răsplătească această păcăleală, 
                           La rîndu-i doamna barză, aşa, cam dup-o lună, 
                           Şi-a invitat vecinul la o gustare bună. 
                           Pe scumpa lui amică, nu poate s-o refuze! 
                           A spus, galant, vulpoiul, lingîndu-se pe buze. 
                           Apoi, cu pasul legănat, 

https://www.youtube.com/watch?v=nhI9-kt3B1U
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                           Spre casa berzei s-a-ndreptat, 
                           Lăudîndu-i marea bunătate 
                           Şi-aromitoarele bucate. 
                           Venea mireasmă dulce de carne la frigare, 
                           Tăiată-n bucăŃele mărunte, o minune! 
                           (Vulpoii nu duc lipsă de poftă de mîncare.) 
                           Dar barza, dinadins, 
                           Tocana-ntr-o garafă cu gîtul lung i-o pune. 
                           BucăŃele de carne ea le scotea în cioc, 
                           Vulpoiul însă, tufă! nu izbutea deloc. 
                           Nici o firimitură cu botul lui n-a prins. 
                           Şi s-a întors acasă flămînd, bătu-l-ar vina, 
                           Pleoştit şi nemîncat, 
                           Cu coada-ntre picioare şi foarte ruşinat, 
                           Ca un vulpoi pe care l-a păcălit găina. 
                           Înşelătorii prea uşor 
                           Sînt înşelaŃi, la rîndul lor.  
 

4- Şi în final zici: Dar poate tu ai noroc la ... păsărici! ( Eu nu mă gîndesc la prostii şi la cele din 
capul tău.)  

Aici mă abŃin pentru că ar trebui să ştii că eu chiar pot să ştiu ce este în capul tău şi acest lucru Ńi l-am 
dovedit acum ceva timp în urmă. 

Mă refer la problema pe care mi-ai trimis-o pentru rezolvare, iar eu Ńi-m trimis răspunsul în acelaşi 
timp cînd tu îmi trimeteai problema. 

Aşa că ai grijă! 
.......................................................................................................... 

 
De unde ştiu, totuşi?  
Păsărica!, Păsărica! 


