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Lucrare referitoare la câini și frunze 

 

 Expresia „a tăia frunze la câini” își are originea pe malul bălților Dunării și în Ardeal, unde țăranii 

creșteau sălcii pentru frunze cu care să-și hrănească oile și caprele. Despre cei mai săraci, care nu aveau 

multe animale, se spunea că „taie frunze la câini”, adică fac lucruri inutile, pierd vremea. 

 Din nou, nici câinii, nici frunzele nu au de a face cu enciclopii, care nu se pricep grozav nici la 

tăiat lucruri. Enciclopii se vor asigura că pe site nu bate vântul, că articolele excelente (aici am fost 

modest) populează fiecare categorie, că cititorii fideli ai foiletonului „Mița Hu” să stea cu sufletul la 

gură până la publicarea următorului capitol… doar în limita bunului simț… 

 De asemenea, nici articolele noastre nu se vor referi la „frecarea mentei” (subiect care poate 

suscita un minim interes eventual la istorie, fiindcă ne aduce aminte de domniile fanariote și de obiceiul 

slujitorilor grecilor care frecau masa cu mentă ore în șir „pentru a mirosi frumos și pentru a atenua 

senzația de caniculă”, fofilându-se de la adevăratele munci). Un subiect similar ar putea fi „frecarea 

mangalului”, sau „a manganului”, după cum a intrat mai degrabă în limbajul colocvial… Mangalul este 

un cărbune turcesc, iar servitorii turcilor de această dată găsiseră o altă metodă de a trage de timp, 

„lustruind” cărbunele înainte de a-l pune pe foc. Cât despre mangan… metal tranzițional, cu numărul 

atomic 25, în grupa 𝑉𝐼𝐼𝐵 (7) și perioada 4, blocul 𝑑, care are toți orbitalii de tip 𝑑 de pe al treilea strat 

completați cu un electron, vom discuta mai multe la secțiunea de chimie. Vom încerca pe cât posibil 

să aducem în discuție teme de interes, asupra cărora se poate insista cu detalii, cu lămuriri, la care se 

pot propune întrebări care să stârnească curiozitatea… 

 Așadar, enciclopii care nu au abilități nici la tăiat, nici la frecat, le cedează rolul de „stătători 

(autorizați) degeaba” celor care au priceperi deosebite în aceste domenii respectabile. 
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