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Toate trec prin burtă. Oare!? 
 

T.D. (Tainicul Dinu) – Ce bine o duc alţii, iar cei ca tine fac doar calcule. 

Trăiesc bine şi troglodiţii, numai unii duc grija altora!  
O.I. (Opincarul Ionică) – Dacă tu asta crezi că: „ce bine o duc alţii”, atunci într-adevăr nu pot să-ţi 

doresc decît să mergi sau să ajungi acolo cît mai repede, dar discuţia era pe altă temă. 

 Chiar îţi doresc să ajungi cît mai repede, dar la tine se nimereşte, se potriveşte expresia, proverbul 
românesc: „La plăcinte înainte, la război înapoi!” 

 Referitor la această expresie, poate îţi este folositoare şi pentru a o înţelege, vezi pe scurt în 
continuare.  

Vezi ce efort fac eu pentru tine pentru a te scoate din starea asta de nepăsare şi cu gîndul doar la 
burdihan sau burduhan, spunei cum crezi tu, să fie plin, iar grijile să fie ale altora, adică pentru „cei ca tine 

(ca tine este, de fapt, referirea la ca mine) fac doar calcule.”  şi „numai unii duc grija altora!”, adică eu. 
Aşadar, cel care a folosit pentru prima oară proverbul românesc „La plăcinte înainte, la război 

înapoi!” într-o operă literară a fost Ion Creangă, în „Povestea lui Harap Alb”.  

Lucrarea, scrisă în 1877, anul Războiului de Independenţă al României, este una din capodoperele 
marelui scriitor născut la Humuleşti.  

Zicala sugerează ideea că atunci cînd e vorba de avantaje toţi se înghesuie, iar cînd apar greutăţile 
prezentate metaforic prin substantivul război, mulţi bat în retragere.  

Faptele din zilele noastre demonstrează adevărul şi înţelepciunea zicalei citate şi consider că ar fi 
bine să ne postăm înainte la război, nu la plăcinte. 

Nu crezi? 

Referitor la „trăiesc bine şi troglodiţii” nu te contrazic, aşa este, dar sper, că tu să nu te prenumeri 
printre ei, tu ai o pregătire şi un cîmp mare de afirmare, care te aşteaptă. 

Totul depinde, doar de tine. 

T.D. (Tainicul Dinu) – Cred că ţi-ar prinde bine o oră de folclor cu cîntecul ,,Cu ce am rămas din 
viaţă”  

Toate trec prin burtă.  
Şi pe la tine trec nu te mai preface.  
O.I. (Opincarul Ionică) – De obicei eu verific.  

Aşadar, pentru că tu îmi recomanzi, zici tu: « Cred că ţi-ar prinde bine o oră de folclor cu cîntecul 
,,Cu ce am rămas din viaţă” », eu sînt un bun ascultător, un bun executant pentru că vine din partea ta şi am 
încercat să caut această melodie pentru aţi face pe plac, dar am găsit formaţia Cristal din Slobozia - Cu ce m-

am ales din viaţă, din păcate nu are titlul recomandat de tine, este aproximativ, dar am ascultat-o. 

Aici am ascultat-o: https://www.youtube.com/watch?v=12e3OGXs2rA  

Dar surpriză toată melodia se referă, de fapt, este un laitmotiv la băut, la mîncat şi la cea am strîns în 
braţe. 

În derulare conţine mai multe melodii, dar nu le-am mai ascultat. 

Puţin, foarte puţin, dacă aş da replica din seria filmelor cu B.D.-uri (Brigada Divertis) a lui Dem 

Rădulescu din juriu atunci cînd o concurentă pentru a fi admisă a pus într-un plic o bancnotă de 100 de lei, 
juriu era format din Puiu Călinescu, Dem Rădulescu şi Jean Constantin. 

Sper să fi văzut filmul.  
Deh, gusturi şi gusturi. 

 Am mai căutat şi am găsit o altă melodie de Adriana Antoni - Ce ţi a rămas de la viaţă, din păcate 
nici aceasta nu are titlul recomandat de tine, ci este aproximativ, dar am ascultat-o. 

Aici am ascultat-o: https://www.youtube.com/watch?v=53BssJiSwkU 

Dar şi aceasta se referă la bani şi viaţă, modul de viaţă şi filozofia vieţii în parteneriat cu bani. 
Bani, bani şi iar bani. 
La fel în derulare conţine mai multe melodii, dar nu le-am mai ascultat. 

 Şi aici la fel, deh, gusturi şi gusturi. 
 Din păcate eu nu am astfel de gusturi. 
 Iar dacă este vreo melodie cîntată, interpretată de manelistul Nicolae Guţă, atunci eu îţi recomand să 
o asculţi numai tu, eu nu ascult aşa ceva din păcate.  

Mai departe tu zici: „Toate trec prin burtă. Şi pe la tine trec nu te mai preface.”, poate, dar aşa ceva 
pentru mine nu este valabil. 

Pentru că: 

https://www.youtube.com/watch?v=12e3OGXs2rA
https://www.youtube.com/watch?v=53BssJiSwkU
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„Mulţimi de oameni văzut-am 

Pretutindeni pe-aici cum trăiesc. 
Pe mulţi fericiţi eu crezut-am: 

Era totul un vis omenesc. 

 

Cîntau ei, cîntau în tot locul: 

Uitare, plăceri şi noroc, 
Dar, vai, în zadar era totul, 

Odihnă nu aveau ei deloc”. 

 

Dumnezeu, în înţelepciunea şi puterea Sa, nu l-a creat pe om ca să fie nefericit.  
Comparînd puterea leului, ochiul vulturului şi capacitatea de orientare a porumbelului cu viaţa fizică 

şi spirituală a omului, constatăm că aceasta este foarte slabă şi bolnăvicioasă. 
„Zilele anilor noştri ajung la şaptezeci de ani şi, dacă, datorită puterii, ajung la optzeci de ani, totuşi 

mîndria lor este durere şi deşertăciune; pentru că trec repede şi noi zburăm” (vezi aici: Psalmul 89.10).  

Omul este născut la o anumită dată, într-o anumită generaţie, are o anumită culoare a pielii şi trăieşte 
în anumite împrejurări asupra cărora nu are nici o influenţă.  

El întîlneşte anumite legături în viaţa sa, pe care nu şi le-a ales singur.  

Care este deci gîndul şi scopul scurtei vieţi a omului pe pămînt?  
Oare naşterea şi moartea sînt numai o întîmplare biologică?  
Oare făptura creată de Dumnezeu după chipul Său să nu aibă o chemare şi o valoare mult mai mare? 

Dacă omul nu ar avea această valoare mare, atunci, cu toată inteligenţa sa, nu ar fi mai bun ca 
animalul.  

Dumnezeu nu l-a creat pe om ca pe animale.  

Dumnezeu „i-a suflat în nări suflare de viaţă şi astfel a devenit un suflet viu” (vezi aici: Geneza 2.7). 

„El a pus în inima lor şi veşnicia” (vezi aici: Eclesiastul 3.11). 

Acesta este motivul pentru care omul are o existenţă veşnică şi care nu i se va lua odată cu moartea 
trupească.  

A dovedi această viaţă minunată este scopul existenţei noastre pe pămînt. 
Are viaţa ta această ţintă şi acest scop?  

Atunci faci parte dintre cei fericiţi care pot cînta cu prinţesa poetă: 
Odihnă la toţi se vesteşte 

Şi-oricine o poate afla. 

Smerit, umilit tu priveşte, 
La crucea de pe Golgota.  

T.D. (Tainicul Dinu) – Pînă la urmă cu astea rămîi. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Păi atunci, te invit la masă. 

Hai, la masă fraţilor! 
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Dă-i românului pe masă. 
Pe o masă românească 

Rotundă cu trei picioare, 
Dar să fie ţărănească. 

 

    Să mănînce, vin să bea 

    Mămăligă că nu-i rea 

    Sarmale şi cu ardei 
    Tămîioasă de Jidvei. 
 

    Şi apoi să vezi măi frate 

    Şi voi dragilor surate 

    Dragoste cu năbădăi 
    Lîngă masă dă-i şi dă-i.  

 

       O.I. (Opincarul Ionică) – 02.12.2014 

P.S.  

Astea le văd eu pe masa ţărănească cu trei picioare din poză. 
  


