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Cine a pus coada la prună? 
 

O.I. (Opincarul Ionică) –  

– Nostalgia anilor de altă dată ... – 
   

Mi-e atît de drag s -mi amintesc de bunici, de p rin i, chiar dac  ei s-au pr p dit de mai mult timp. 
Rememorez cu maxim  încîntare anii copil riei pe care i-am petrecut în odaia de la drum a bunicilor 

sau în odaia de la drum a p rin ilor, citind basme populare la lumina l mpii de gaz sau privind seara, la 
culcare, dansul luminilor care invadau înc perea prin porti a sobei.  

Tînjesc dup  gustul neasemuit al turtelor coapte pe plit , al gogoşilor cu zah r pres rate sau al 

sarmalelor fierte în oal  ori dup  mirosul de sear  al uli elor sc ldate de ploile scurte de var .  
Acum, în lipsa lor, a bunicilor sau a p rin ilor, la ar  parc  nici fumul nu mai iese aşa de maiestuos 

din coşul casei, iar corcoduşul sau dudul sub care ne ad posteam de furia furtunilor de var  parc  nu mai 

face corcoduşe sau dude aşa de gustoase.  
Pe cîmp în afara satului, via parc  plînge cu dor dup  st pînii de demult ai locurilor, coasa nu s-a 

mişcat de o veşnicie şi ceva din p ierul p r sit şi el, iar sapa rînjeşte ştirb  din şopron.  
Sînt imagini pe care cred c  fiecare dintre noi le reg seşte azi, ori de cîte ori paşii îi mai poart  în 

drumurile f cute prin p r ile de baştin  ale p rin ilor.  
Aceasta este, din p cate, realitatea de peste tot a satelor româneşti.  
Bunicii şi p rin ii ni s-au dus cu to ii, iar vl starele lor au ales, obligate fiind de greut ile vie ii, s -si 

caute norocul prin alte z ri, unde pîinea nu mai are aroma de demult, nici rîsetele nepo ilor parc  nu mai au 
ecoul acelei copil rii f r  seam n a anilor de mult uita i. 

Pe ei, bunici şi p rin i, nimic nu-i mai poate aduce în vie ile noastre, nici m car internetul, tehnologia 
cea mai evoluat  la acest moment sau comunicarea wireless, evolu ie la care nici nu gîndeam cu pu in timp 
în urm .  

R mîn doar amintirile reci, f r  suflet, ale celor dragi, dar mai ales în elepciunea n scut  la sate, c ci, 
nu-i aşa?, într-un final, trei lucruri intr  într-o cas  f r  s  fie anun ate: datoriile, batrîne ea şi…moartea. 

O.I. (Opincarul Ionică) - 24.04.2015   

 

T.D. (Tainicul Dinu) – S  ştii c  la ar  corcoduşii fac tot corcoduşe, dudele sînt dulci - este la fel.  

Timpul o ia mereu de la început pentru unii.  

Poate ai pus coadă la prună? 

 

O.I. (Opincarul Ionică) – M i drag , m i drag  puştiule, cum î i permi i s -i vorbeşti tu aşa lui 
nen’tu (nenea al t u) Ionic .   

Aşteapt  s  fii şi tu mare, ca nen’tu Ionic  (Adic , s  ai cel pu in 60 de ani, nu un pu oi ca tine) şi 
atunci po i s - i dai şi tu cu p rerea.  

Auzit-ai!  

Nu?  

P i, cînd vorbesc eu, tu s  taci. 
Ştii bancu’ sta? 

„Tatăl nervos către copil. 
Bă, te omor, eu te-am făcut, eu te omor. 
Iar mă-sa, cînd vede că bărbatul este aşa de nervos, sare în apărarea copilului. 
Stai bărbate, stai, că ăsta-i făcut cu vecinu’.” 

Despre agricultur  ce pot s  spun!?: 
B i, agricultur !   

Frumoasă-i viaţa la ţară,  
Cînd stai şi-o priveşti,  
Dar e tare grea şi amară  
Cînd mai şi munceşti. 

Na, c  mi-am amintit şi versurile: 
    Pe vale, pe vale ... 

    A făcut mazărea floare 

    Şi fasolea păstăioare. 

    Măi, măi ...  
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Pe scurt cam astea despre agricultur . 
Acum s  revin la ce-mi spui tu, adic , citez: „ Să ştii că la ţară corcoduşii fac tot corcoduşe, dudele 

sînt dulci - este la fel.”, dar eu nu am zis aşa, ci altfel, adic : 
„ ... corcoduşul sau dudul sub care ne ad posteam de furia furtunilor de var  parc  nu mai face 

corcoduşe sau dude aşa de gustoase.”  

Aşadar face, dar parc  nu mai face corcoduşe aşa de gustoase. 

Referitor la citez: „Poate ai pus coadă la prună?”  in s  te informez c  am pus coad , dar nu la 
prun , ci la sap . 

Îns  m-am gîndit şi la codi a prunei. 
Şi am ajuns la concluzia c  f r  codi e la prune, prunul ar face mai multe prune şi în consecin  ar 

ieşi mai mult  uic . 
Aşa c  prim vara este indicat a se t ia codi ele la prune, iar prunele s  fie legate cu o a  roşie. 
S-ar da de lucru la mul i oameni care taie frunza la cîini şi ar sc dea coeficientul de şomaj pe ar . 

 

T.D. (Tainicul Dinu) – Dinu îmi trimite o poz  cu un banc, unde este vorba despre culoarea maro. 

O.I. (Opincarul Ionică) – Nu se zice maro, ci cu litera n în coad , adic  maron.. 

Pregătiţi şi pantalonii maron ... 

Bineîn eles c  aici tu nu ai nici o vin , dar totuşi ... 
Şi ar mai fi de spus ceva, dar nu mai spun ... 
Ia s  spun, totuşi. 
Curios, dic ionarele, cele ap rute dup  anul 1989, d  girul lui maro, dar în cele ap rute înainte de 

anul 1989 apare cu litera n în coad , adic  maron, deoarece el este din francezul marron şi aşa este normal, 
dar te pui cu Academia Român  care ea impune nu gîndeşte, auzi tu! 

Dic ionarele ap rute înainte de anul 1989 sînt urm toarele: 
DEX '75 Dic ionarul explicativ al limbii române, Academia Român , Institutul de Lingvistic  „Iorgu 

Iordan”, Editura Academiei Române, 1975 

DEX '84 Dic ionarul explicativ al limbii române, Academia Român , Institutul de Lingvistic  „Iorgu 

Iordan”, Editura Academiei Române, 1984 

DEX-S '88 Supliment DEX, Academia Român , Institutul de Lingvistic  „Iorgu Iordan”, Editura 

Academiei Române, 1988 

Ultimele dou , cele cu roşu, le am şi eu. 
În sfîrşit, bancul este bun, dar ... 
T.D. (Tainicul Dinu) – La fel ca la întrebarea: cine a pus coada la prun ?  

Tu ştii ?  

O.I. (Opincarul Ionică) – Ce faci bre, citezi din tine?  

Citeaz  şi tu din marii clasici sau ai ajuns şi tu, iar eu nu ştiu!? 

 M  refer la „ ... cine a pus coada la prun ?”. 

 P i de, era pe timpuri la radio pe programul 1, acum se numeşte radio Actualit i o emisiune 
„Profesorul ştie tot” sau emisiunea „Cine ştie, cîştig ”, asta culmea, nu ştiu cînd era înainte sau acum, dar 

m  rog, bine c  nu ştiu, c  şi aşa nu cîştig nimic de la tine. 
 Ba da, uite c  sînt r u. 
 Cîştig, dar nu bani sau o vorb  bun , ci observa ii. 
 Bune şi astea, c  m  mobilizeaz  şi îmi ine mintea treaz , ca s  nu leneveasc , c  mai ştiu eu pe unii 
care ..., dar nu dau nici un exemplu. 

Chiar?  

 Tu ştii?  

T.D. (Tainicul Dinu) – Eu de obicei nu-mi pun întreb ri inutile. 

Constituie un avantaj care poate te ajut  s  afli r spunsul la întrebare dac  ai v zut filmul 

Decameronul sau ( tu te lauzi c  eşti şi cititor.) ai citit cartea.  

O.I. (Opincarul Ionică) – Ba s - i pui muic , s - i pui.  
Numai din astfel de întreb ri inutile a progresat ştiin a, nu crezi? 

De exemplu: 

Sir Isaac Newton, în timp ce mo ia sub un copac, a fost trezit pe neaşteptate de lovitura unui m r 
copt care l-a lovit în cap.   

Marele om de ştiin  s-a întrebat (adic , el şi-a pus o întrebare inutil !?) care ar fi putut s  fie for a 
care s  fac  m rul s  cad  şi aşa a ajuns s  formuleze faimoasa lege a atrac iei universale, a gravita iei.  
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Nu? 

Dar dac  nu vrei tu, asta e, nimeni nu te poate opri. 
Zici tu, dac  am v zut filmul Decameron sau dac  am citit Decameron de Giovanni Boccaccio care, 

de fapt, este o suit  de nuvele mai bine zis de poveşti ori basme, ori parabole sau istorioare, precum s  zicem 
cele ale lui Barbu Ştef nescu Delavrancea. 

Mare brînz , i-auzi tu, Decameron! 

Dar uite c -mi pare r u c  nu l-am citit, deoarece mai am pu in pîn  termin poveştile lui Ion Creang  
şi apoi voi trece la poveştile lui Mihai Eminescu şi ale lui Mihail Sadoveanu şi uite c  nu prea am timp, dar 
las pe al ii s -l citeasc  pe Giovanni Boccaccio. 

Ştii, eu citesc mai greu şi în plus prind greu şi uit repede. 
Şi dac -l vor citi sau l-au citit al ii poate numai aşa se vor dumiri şi ei c  peste tot modul de 

comportare al oamenilor este la fel şi nu unii sînt mai cu mo  decît al ii. 
 De! ca Meron sta/asta sînt mul i/multe. 

T.D. (Tainicul Dinu) – P CAT ! aflai şi tu cum e cu coada. 

O.I. (Opincarul Ionică) – Cum adic , atîta efort pentru a vedea un film sau a citi o carte, chiar dac  
se numeşte el/ea Decamern numai pentru a afla cum e cu coada. 

 Numai atîta ai putut înv a tu din acest film sau aceast  carte?  
 Eu î i propun s  revezi filmul şi s  citeşti cartea din nou pentru c  nu ştii la ce fel de coad  se refer , 
deoarece poate fi vorba de: coad  de m tur , coada calului, coada şoricelului, coada vaci, coad  de stat la  
rînd pentru a cump ra o carte de exemplu, Decameron şi multe altele pe care nu le mai enum r aici, m  refer 
la altfel de coad . 
 Sau ai plecat cu coada între picioare de la film c  nu ai în eles nimic. 
 Iar referitor la P CAT, citeşte mai jos.  
 

 Nicidecum şi Soarele 
  

                                                                           I 

     Soarele pripeşte p mîntul. 
     P mîntul vuieşte, ca vîntul. 
     Vîntul bate, bate. Şi focul? 

     Focul arde tot locul. 

                                                                            II 

     Locul de munc -îi pierdut. 

     Pierdut e cel nev zut. 
     Nev zut un nor întunecat, 
     Întunecat se apropie şi e păcat. 
                                                                           III 

     Păcat, c  o lume întreag , 
     Întreag  ne-a fost drag . 
     Drag , dar uite acum. 
     Acum nu este nicidecum. 

                                                                                                     O.I. (Opincarul Ionică) 
T.D. (Tainicul Dinu) – P cat.  

O.I. (Opincarul Ionică) –   

Alo, Alo, aţi văzut un cal maro, îmbrăcat în kimono ce dădea din fund mişto?  

Nu. Am văzut unul grena, îmbrăcat în pijama semăna cu dumneata!  
Măi dragă. 
 
Uite şi tu, de unde am plecat şi unde am ajuns. 
Maro — Maron — coada la prun   — întreb ri inutile  — Decameronul — P CAT     

Eu am încercat s  blufez, pentru a te atrage într-o conversa ie, ştiind sigur, c  tu nu vei verifica. 
Pentru c  tu încerci întotdeauna s  nu r spunzi la subiectul pus în discu ie. 
Ce am încercat s  spun eu la început este un bluf, ca la poker, m  refer la cuvintele maro  — maron. 

Aşadar, eu ştiind, c  tu ai un dar s  nu r spunzi la ce este pus în discu ie şi faci orice numai un 
r spuns concret nu ai da, ci manipulezi, te eschivezi, am apelat la subterfugiul sta şi v d c  a inut..  

Uite, citeşte şi tu fluxul discu iei şi spune c  nu am dreptate. 
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T.D. (Tainicul Dinu) – Era bine s  ştii şi tu cine a pus coada la prun . 

O.I. (Opincarul Ionică) – M i Dinule, v d c  te obsedeaz  coada la prună. 

În eleg c  tu ştii, dar doreşti s  mai ştie înc  o persoan . 
Te cred, ai atî ia pruni în livad  şi este normal s  te macine o astfel de problem . 
Eu cu ce pot s  te ajut? 

Nu pot decît s  te încurajez şi s - i spun s  mai cau i şi nu dispera. 
Poate, poate ... 

Eu nu am g sit. 
Eu î i voi da şi un anun  la mica publicitate, dar pîn  atunci î i ofer melodiile de mai jos, tu d  numai 

clic. 

Î i ofer un cîntec de Felix Galan – Cine-o pus coada la prune. 

Vezi mai aici: https://www.youtube.com/watch?v=OcUHrrso7b8 

Sau tot de Felix Galan – N-am pus io(eu) coada la prun . 
Vezi mai aici: https://www.youtube.com/watch?v=wJS8IkddpMQ 

  

P.S. 

            Anunţ: 
  

Se caut  persoana care a pus coada la prun , insist  prietenul meu Dinu 

V  dau şi anumite semnalmente, vezi mai jos. 
Semnalmente: 

Gur  mare, ego1
 pe m sur . 

Aten ie! 
M sura gurii, nu a IQ2

-ului.   

 

Fiindc , din punctul meu de vedere, IQ-ul şi cozile n-au f cut niciodat  cas  bun . 

Mai ales cele de prun . 
Ofer anticipat ca recompens  un sfat:   

Dac  g si i persoana, trimite i-o urgent la psihiatru. 

Aş zice, pe banii mei, dar n-am atî ia. 
C  cîte (sic!) prune, atîtea cozi. 
C cî-ul e inten ionat. 
C  cîh!   

  

Glosar: 
1- Ego - Element prim de compunere savant  însemnînd „eu”, „propria persoan ”. 

2- IQ, IQ-uri, s. n. Coeficient care indic  nivelul de inteligen  al unei persoane, m surat 
printr-un test special. 

  

            Adaos. 

M -n elege i îl obsedeaz , dar asta doreşte. 
Ce înseamn  a pus cada la prună, vezi mai jos. 

a pus coada la prună = expresie despre cineva cu un ego deosebit de dezvoltat şi 
 deosebit de degeaba, un fel de fudulie. 

 

T.D. (Tainicul Dinu) – Ai r mas la un nivel mediu! 

O.I. (Opincarul Ionică) – Am dat un copy-paste aşa cum zici tu (copiaz  - lipeşte, însereaz , zic eu) 
şi uite ce am g sit. 

Mare te-au uns, 

Unde ai ajuns. 

Acolo, de sus,  

Foarte de sus. 

 

Tu judeci mereu 

Nu-ţi este greu 

Şi cu dispreţ 
Şi fără de preţ. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcUHrrso7b8
https://www.youtube.com/watch?v=wJS8IkddpMQ
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Nivelul de mediu. 

Păcat, eu nu ştiu,  
Ca tine să pună 

Coadă la prună.  

 

          O.I. (Opincarul Ionică) -28.08.2015 

 

T.D. (Tainicul Dinu) – Repet era totuşi bine sa ştii şi tu cine a pus coada la prun . 
O.I. (Opincarul Ionică) – Nu totul este posibil, unii ştiu, al ii nu. 

 Aşa c  bine c  ştii tu. 
 Nu sînt invidios. 

 


