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Plug – uşor – ul (1 (în toiul iernii ?!)
 

 

      Motto: „Pentru cei ce vor să-nve e. 
                   Chiar nu in, să dau pove e”.  

Prolog  

  

Voi a i schimbat tradi ii, obiceiuri, datini, credin a strămoşească, 
Dar ei, cu zîmbetul pe buze în lumea celor drep i, vor să păşească. 

Ei ştiu, că sufletul la Domnul sus se duce, iar trupul se întoarce 

În mama noastră Terra. Primăvara, la început de an, de atunci încoace 

ăranul, „ Plug – uşor”, urează, mereu, cînd brazdă adîncă întoarce.  
 
Aho, aho, copii şi fra i,  
Sta i pu in şi nu mîna i,  
Lîng  boi v-al tura i 
Şi cuvîntul mi-asculta i. 
  
Trage i brazdă, măi flăcăi! 
Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 

 
Mîine anul se porneşte 
Totul este creştineşte 
A da sfară în ară 

(2    
Vin-o prim var ! 
 
Trage i brazdă, măi flăcăi! 

Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 

 

                                                 
1 - Plug – uşor - ul  – Adic  plug uşor îşi urau rani la început de an, care era prim vara, nu iarna, dar s  nu 

anticip m.  
Ei, rani, erau/sînt talpa rii, nu?!, apoi sau numit ceapişti de la C.A.P (Coperativa Agicol  de Produc ie), 

acum se numesc fermieri mai bine zis micii fermieri, vai de capul lor. 
„În vechiul ritual agrar al Anului Nou, a doua zi de s rb toare, cel mai vrednic gospodar din sat era urcat pe 

tînjaua împodobit  cu un brad de care erau legate mai multe cordele, flori şi ştergare, ducîndu-le la ogorul lui unde se 
tr gea o brazd  cu plugul, iar plugarul mergea descul  pe p mînt şi ducea plugul de coarne. Ac iunea avea un profund 
caracter religios pentru c  simboliza împreunarea cerului cu p mîntul şi renaşterea unui ciclu al vie ii. [pag.688] 

Toate vechile tradi ii ale creştinismului care se ineau în jurul datei de 25 martie, atunci cînd era s rb toarea 
Anului Nou ca simbol al renaşterii vie ii, adic  a belşugului venit din f tarea animalelor şi renaşterea naturii a fost 
mutat în prima zi din ianuarie ca s  le fie pierdut  urma pe vecie. [pag.693]   

Românii au ţinut Anul Nou la 25 martie după calendarul nou pînă pe la anii 1730-1750 cînd domnitorii 
fanario i l-au schimbat tot aşa cum au schimbat şi multe tradi ii şi obiceiuri ca s  ne rup  pentru totdeauna de 
adev ratul nostru trecut. 

De remarcat c  Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei scrie: Altminteri, norodul şi la noi în Moldova ca şi 
în alte ări pe care ştiin a nu le-a luminat încă, e foarte plecat spre eres şi încă nu s-a cură at desăvîrşit de necurăţia 
cea veche, încît se mai închină şi acuma în poezii şi cîntece la nun ii, îngropăciuni şi alte întîmplări ştiute, la cî iva 
zei necunoscuţi şi care se vede că se trag din idolii cei vechi ai dacilor. [Pag. 695-696] – Adev ruri ascunse vol.I, 
Constantin Olariu Arimin, 2014]”   
 

2 - A da sfar /şfar  în ară  – Nu se zice: „A da sfoar  în ar ”.  
Confuzie uşor de în eles între sfar /şfar  („fum”) şi sfoar , cu atît mai mult cu cît primul aproape a ieşit din uz. 

Expresia are la baz  un vechi procedeu de comunicare la distan , prin aprinderea unor focuri, mai precis, ini ial, a da 
sfar  în ar  însemna a semnala ceva cu ajutorul fumului, de la un post de straj , la altul. De aici, evolu ia la a r spîndi 
o veste, sensul actual. 

SFÁR  s. f. (Pop.) Miros greu (şi fum) rezultat din arderea gr similor sau a c rnii, de la lumîn ri de seu etc.; 
fum înec cios. ◊ Expr. A da sfar  în ar  (sau, rar, în sat, în mahala etc.) = a da de ştire, a r spîndi o veste [Var.: şfár  
s. f.] – Din sl. skvara. Sursa: DEX '09 (2009) 
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Şi-am ales loca ie (3  
Într-o zi de joi s  ie 
Brazd  adînc  în sat 
Pentru sem nat 
 
Trage i brazdă, măi flăcăi! 
Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 
 

Cartea-i grea nu îngîna.  
Mîn  nu t r g na. 
Pe arie grîu seam n  
C -i prim var , nu-i iarn . 
 

Trage i brazdă, măi flăcăi! 
Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 
 
Ce-are iarna cu prim vara? 
Ce-are zula cu prefectura?

 (4 

Am sem nat, m-am închinat 
Domnului m-am şi rugat. 

 
Trage i brazdă, măi flăcăi! 
Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 - Loca ie  – Dar de fapt trebui s  se spun : loc, dar ... 
LOCÁ IE, loca ii, s. f. 1. Închiriere. ♦ Chirie pl tit  pentru anumite lucruri luate în folosin  temporar . ◊ 

Tax  de loca ie = tax  care se pl teşte drept sanc iune în caz de dep şire a termenului de înc rcare sau de desc rcare a 
vagoanelor de cale ferat  sau a autovehiculelor. 2. (Jur.; în sintagma) Contract de loca iune = Contract prin care una 
dintre p r i se oblig  s  procure şi s  asigure celeilalte p r i folosin a unui lucru pentru un timp determinat în schimbul 
unei sume de bani. 3. Un loc anume, precis determinat. [Var.: loca iúne s. f.] – Din fr. location, lat. locatio, -onis, engl. 
location. Sursa: DEX '09 (2009)  

Comentariu: De remarcat acceptarea sensului 3. „loc precis determinat”. Echipa care a redactat DEX 09 a 
introdus un cuvînt nou, calchiat dup  englez , printre sensurile unui cuvînt mai vechi, împrumutat din francez  şi 
latin . Altfel spus, sensul 3 trebuie tratat ca un cuvînt separat. 
 

4 - Ce are zula cu prefectura ?  – Mul i spun greşit: „Ce are sula cu prefectura?”, dar ...  
„Ce are zula cu prefectura?” (Zula- termen ig nesc însemnînd «ho ia de buzunare», «pung şia», furtul 

«gr ntaşilor» şi nu sula, cum crede lumea cumsecade care ignor  limbajul «cifrat» al «interlopilor»!) 
[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.140] 

zúl  s. f. – În expresia a face zul , a fura. Origine necunoscut .Este cuvînt de arg., ca şi derivatul zuli, vb. (a 
fura). Chiar dac  semantismul este obscur, cum se întîmpl  adesea cu metaforele argotice, este posibil s  fie vorba de 
acelaşi cuvînt zulie „gelozie”, v. aici; uneori acesta apare (de ex. la Gane) cu forma zul .  
Sursa: DER (1958-1966)  
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Vin acum şi-mi fac şi crucea 
În ceasul al unsprezecelea

 (5   
Cînd p mîntul e uscat 
Trebuie mereu udat. 
 

Trage i brazdă, măi flăcăi! 
Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 
 
Nici în clin, nici în mînec

 (6   
                                                 

5 - Ceasul al unsprezecelea  – Mul i spun greşit:  „Ceasul al doisprezecelea”, dar ... 
Ceasul al unsprezecelea (vezi Matei 20,6÷9) care a devenit proverbial şi înseamn  „ultima şans ” 

„Cînd a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a g sit pe al ii stînd în pia , şi le-a zis: «De ce sta i aici toat  ziua f r  
lucru?» Ei i-au r spuns: «Pentru c  nu ne-a tocmit nimeni.» «Duce i-v  şi voi în via mea», le-a zis el, «şi ve i primi ce 
va fi cu dreptul.» Seara, st pînul viei a zis ispravnicului s u: «Cheam  pe lucr tori, şi d -le plata, începînd de la cei de 
pe urm , pîn  la cei dintîi. Cei din ceasul al unsprezecelea au venit, şi au luat fiecare cîte un leu.»” [vezi Biblia, Noul 
Testament, Matei 20,6÷9] 
 Deci: Nu se zice în ceasul al doisprezecelea!!! sau al treisprezecelea, etc. !!! [vezi şi Dic ionar Biblic, Editura 
Cartea creştin , Oradea, pag.211÷212, Ceas, Or ]   

Adic ,  „Vii şi tu acum în ceasul al unsprezecelea, cînd nu se mai poate face nimic...” aşa se zice. 
 

6 - Nici în clin, nici în mînec  – Mul i spun greşit: „Nici în clin, nici în mînec ” , dar ... 
a) Aproape to i rostim r u aceast  zic toare, din mînec f cînd mînec . Deoarece clinul e o 

parte a hainei – îndoiturile sau aripile de dind r t ale sumanului ori ale anteriului – a fost uşor s  amestec m no iunile 
mînec cu mînec , crezînd c , dac  vorbim de clin, e natural s  vorbim şi de mînec . Dar zic toarea n-are a face nimic 
nici cu clinul hainei, nici cu mînecile ei. 

Clin e vorba veche, de origine slavon  şi însemneaz  „povîrniş”. Corespunde pe deplin neologismului pantă. 
ranul vorbeşte de «clinul dealului», de «clinul apei» etc. Orice drum din deal în vale e clin. Mînec e vorb  latineasc  

şi înseamn  „a te scula de cu noapte ca s  pleci la drum”. Vorba aceasta începe s  dispar ; ni se p streaz  înc  în 
proverbiile «cine mînec  nu întunec », «mînecatul de dimine  şi însuratul devreme nim nui nu stric » şi în locu iunea 
«pe mînecate». Drumul ranului e pe dealuri, el mînec  deci, ca s  urce dealul şi s  scoboare iar şi în vale pîn  nu se 
întunec , pîn  nu-l apuc  noaptea. Prin asocia ie de idei, a mîneca e sinonim cu „a urca dealul”. 

Mînec e drumul la deal. În Banat se numeşte orice suiş pe deal «mînecul dealului». 
Deci zic toarea are în elesul: „n-am cu el de-a face nici pe drum la deal, nici pe drum la vale”. Explicarea 

zic toarei e asta: Cînd drumul la deal (mînecul) e greu şi boii nu pot urni carul, ranii înjug  patru şi şase boi, de la 
alte care, şi scot aşa pe rînd carele în deal. La vale (în clin) îşi împrumut  lan urile, ca s  împiedece ro ile. ranul, fie 
cît de str in, cînd vede pe alt ran c  nu-şi poate scoate carul în deal, îşi desprinde boii şi-l ajut . Un om care îl 
duşm neşte, ori un tîrgove , trece pe lîng  ran şi-l las  neajutorat în drum. Cu aceştia ranul «n-are nici în clin, nici 
în mînec», sînt oameni care nu fac cauz  comun  cu el: nu şi-au prins niciodat  boii la un jug, nici la deal, nici la 
vale.[vezi Opere II. Proz , George Coşbuc, Editura Academia Româna, Funda ia Na ional  pentru Ştiin  şi Art , 
Univers Enciclopedic, anul 2010, pag.7-8] 
 

b) Ce înseamn  expresia se cunoaşte bine: a nu avea nimic în comun, nici un amestec, nici o 
leg tur  cu cineva.    

În graiul viu ca şi în cel scris vorba aceasta este foarte des folosit . Dar dac  nu încape nici un fel de îndoial  
asupra sensului expresiei, mai pu in limpezi sînt lucrurile privitoare la felul în care a luat ea naştere. 

Întrebarea este dac  termenii clin şi mînecă sînt cei din domeniul croitoriei - primul exprimînd o bucat  din/de 
pînz  sau din/de stof  folosit  uneori la o confec ie, iar cel lalt însemnînd partea îmbr c mintei care acoper  bra ul - 
sau ei trebuie puşi în leg tur  cu alte no iuni. 

Autorii dic ionarelor noastre au trecut expresia, pornind de la ideea c  termenii respectivi apar in profesiunii 
amintite. Nu se vede îns , ce leg tur  logic  se poate stabili între no iunile pe care cele dou  cuvinte le comunic  şi 
în elesul expresiei.   

Explicarea acesteia trebuie c utat  în alt  parte. Ea ni se pare a fi aceea pe care scriitorul Victor Eftimiu a 
încercat-o s-o dea într-un articol publicat acum cî iva ani: la început expresia a circulat sub forma „nici în clin, nici în 

mînec”, adic  nici la deal, nici la vale; clin fiind luat în în elesul de pant  pe care coboar  carul, iar mînec - termen 
vechi disp rut ast zi - înseamn  urcuşul, acolo unde ranul îşi mîn  boii sau caii.  

Disp rînd din limbajul curent cuvîntul mînec dar r mînînd expresia şi crezîndu-se cu timpul c  e vorba de 
clinul şi de mîneca unei haine, s-a ajuns a se spune mînecă în loc de mînec, deşi termenii aminti i nu au „nici în clin, 
nici în mînec” cu denumirile din sfera îmbr c mintei.. 
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Vrei ca s -te-nec? 
Iar la anul care vine 
O s  fie foarte bine.  

 
Trage i brazdă, măi flăcăi! 
Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 
 

Fără dar şi poate (7  
Trebuie s  înv m carte  
C  la anul noi d m bac-ul (8   

     C  de nu, ne ia domn dracul.  
 

Trage i brazdă, măi flăcăi! 
Ia mai mîna i măi! 
Hăi, hăi ... 

Epilog   

  
Dar Domnul a trimis un sol pe Mihai Eminescu (vezi Timpul din 2 noiembrie 1877) care a zis: 
„Va veni ziua în care şi pietrele vor vorbi adevărul, în care cartea faptelor petrecute va sta deschisă 

şi se va citi atît de lămurit, încît toată doctrina paralogismelor nu va fi în stare să-i întunece în elesul.”  
                                                                                                                                         
            Eu - 06.12.2014 
 

                                                 
7 - Fără dar şi poate – Mul i spun greşit: „F r  doar şi poate”, dar ...    

 „… Ce s  mai vorbim despre expresia greşit  „f r  doar şi poate”, care e de fapt „f r  dar şi poate”? Adic  
adversativ şi dubitativ ...” [Vezi interviul cu Ileana Vulpescu: „Eu consider c  omenirea e condus  de o ipocrizie f r  
margini şi f r  leac”, Autor: Claudia Daboveanu, 9 mai 2011, - Jurnalul Na ional] 
 Adic : 
 Se apeleaz  la ... ,,F r  dar şi poate”.  
 Atunci cînd se fac asigur ri asupra ideii c  nu exist  o alt  cale de mers sau nu se g seşte uşor o alt  cale, la 
fel de sigur .  
 Atunci cînd superiorul (şeful) î i spune nu vreau s  aud dar şi poate (sau f r  folosirea lui dar şi a lui poate) 
… „dar e greu” sau ... „poate e greu”, adic  ,,F r  dar şi poate”.  
 Aşadar facem acest lucru, cînd nu trebuie s  exist  nici o opozi ie şi nici o îndoială adic  : 
 F r  dar (adic , adversativ – care exprim  o opozi ie – exemplu:  
   dar ... e greu sau  
   dar ... e imposibil) şi  
poate (adic , dubitativ – care exprim  o îndoială – exemplu:  
   poate ... e greu sau 
   poate ... e imposibil).  
 Cu alte cuvinte, totul trebuie s  fie posibil, adic  f r  s  aud  dar sau poate.  
 „F r  dar... e greu şi f r  poate... e greu, adic  totul este posibil”.  
   
            8 - Bac-ul – Dar, de fapt, trebui s  se spun : „Bacalaureat”, dar ... dac  şi ministrul Ministerului Educa iei 
Na ionale spune bac, ce s  mai dorim. 
   Aşadar:   

Terminat-am liceul drag , cînd eram beat. 
Şi n-am mai dat examenul de bacalaureat. 
Trecut-am eu, precum o gîsc  pe un lac 
Şi de aceea cred, c  am s -mi iau un bac.  

BAC, bacuri, s. n. 1. Ambarca iune cu fundul şi capetele plate, folosit  pentru traversarea rîurilor sau lacurilor 
de la un mal la altul sau pentru serviciile auxiliare ale unei nave; brudin , pod umbl tor. 2. (Sport) Platform  sau 
ambarca iune cu vîsle, fixat  pe ap  pentru antrenamentul canotorilor, caiaciştilor şi canoiştilor. 3. (Tehn.) Recipient, 
vas cu diverse utiliz ri industriale. – Din fr. bac.Sursa: DEX '09 (2009) 

BACALAUREÁT, - , bacalaurea i, -te, s. n., s. m. şi f., 1. S. n. Examen de absolvire a liceului. ♦ Titlu ob inut 
în urma acestui examen. 2. S. m. şi f. Persoan  care a promovat examenul de bacalaureat (1). [Pr.: -la-u-re-at) – Din fr. 
baccalauréat. Sursa: DEX '09 (2009) 
 


