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Mîndru, calul, intră în gară. 

 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – ÎŃi dau o problemă. 

Problemă 
Dacă cele patru afirmaŃii de mai jos: 

  1 - „Eu trăiesc ca să învăŃ, nu învăŃ ca să trăiesc.”; 
2 - „Eu învăŃ ca să trăiesc, nu trăiesc ca să învăŃ.”;   
3 - „Eu trăiesc ca să mănînc, nu mănînc ca să trăiesc.”; 
4 - „Eu mănînc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să mănînc.”, sînt adevărate.  

Atunci afirmaŃia următoare: „Nici pîine fără muncă, nici muncă fără pîine”, este adevărată sau falsă?  
  

T.D. (Tainicul Dinu)  – AfirmaŃiile sînt nişte aiureli.  
Nu poŃi să te pronunŃi că sînt adevărate sau false că se contrazic.  
Eu îŃi propun să spui cum este corect: ,, Calul mîndru intră în gara” sau ,,Mîndru calul intră în gară”.  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – 

Rezolvare - problemă  
 

Avem două răspunsuri, adică:  
1 - Dacă afirmaŃiile de mai sus sînt adevărate independent una faŃă de alta (adică, fără nici o legătură 

între ele) atunci avem răspunsul:   
AfirmaŃia „Nici pîine fără muncă, nici muncă fără pîine” este adevărată.  

2 - Dacă afirmaŃiile de mai sus sînt adevărate, dar dependente una faŃă de alta (adică, cu o legătură 
între ele) atunci avem răspunsul:   

AfirmaŃia „Nici pîine fără muncă, nici muncă fără pîine” este falsă.  
....................................................................................................................................................................... 

Referitor la cum este corect: ,, Calul mîndru intră în gara” sau ,,Mîndru calul intră în gară”.  
Însă pentru aşa întrebare indiferent de răspuns, dacă intră în gară: „Ia-l de sculă, dă-l afară !”  

........................................................................................................................................................................... 
Acum dacă sîntem serioşi avem. 

 În general adjectivul nu se pune înaintea substantivului, dar adesea cum ar fi adjectivul modern îl 
găsim înaintea substantivului de exemplu:   
      - o modernă uzină, 
                                                                       - moderna secŃie etc. 
 Ca dovadă că adjectivul nu se pune înaintea substantivului, n-am putea zice: o grasă vacă, un crud 
fruct, un negru cîine, deci adjectivele tradiŃionale se opun adesea la folosirea lor înaintea substantivelor. 
 În cazul tău, adjectivul este mîndru.  
 Aşa că respectînd regula poŃi să alegi tu varianta corectă. 
 MulŃumesc.  
  T.D. (Tainicul Dinu)  – Pe cal îl chemă Mîndru, ai făcut bine că l-ai luat de unde trebuie şi l-ai dat 
afară din gară. 

O.I. (Opincarul Ionic ă) – S-ar părea, că vrei să continuăm!? 
 Bun. 
 ....................................................... 
 Dacă Mîndru este numele calului, atunci trebuie, pentru cea de doua propoziŃie ,,Mîndru calul 
intră în gară.” scris aşa: „Mîndru , calul, intră în gară.”. Adică trebuie pus între virgule apoziŃia calul. 
 Dar ... asta e.  
 .......................................................  
 Hai, să-Ńi dau un exemplu:   
 „Am discutat cu Dinu, amicul meu, referitor la modul de comportare pentru viitor, dar ...”  
 Amicul meu = Este apoziŃie.  
 Ea aduce o explicaŃie a unui termen şi intră cu el într-o relaŃie de egalitate. 
 În limba română se aşează după termenul pe care îl explică (şi ea, apoziŃia, este izolată de acesta 
de cele două virgule). 
 Ai înŃeles?  
 MulŃumesc. 
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T.D. (Tainicul Dinu)  – Cu virgulă, fără virgulă nu aveai voie cu calul în gară.  
Bine că l-ai dat afară.  
(Cred că l-ai apucat de ceva?)  

  O.I. (Opincarul Ionic ă) – Virgula, băteau-ar vina, să o bată. Da, dar poŃi omorî un om.  
Cred că Ńi-am mai dat acest exemplu, dar nu strică o repetiŃie.  
Aşadar.  
........................................................ 
Un bărbat era acuzat pentru o presupusă mare nelegiuire. 
Dus în faŃa împăratului, sînt prezentate faptele care îl incriminau, el neputîndu-şi dovedi nevinovăŃia. 
Ca urmare, împăratul dictează verdictul: 

SĂ SE IERTE NU SE POATE, SĂ SE CONDAMNE LA MOARTE! 
Un înŃelept de la curte, ştiind că bărbatul era nevinovat, doar prin mutarea unei virgule, a reuşit să îl 

salveze: 

SĂ SE IERTE, NU SE POATE SĂ SE CONDAMNE LA MOARTE! 
Prin urmare, o virgulă poate salva viaŃa unui om!   
........................................................... 
În concluzie: Pe mine mai omorît, dar cu calul ce-ai avut. 
......................................................... 
Apropo de cal.  
Nu ştiu eu sau mi-a dat tu un cal şi acum sînt proprietar pe el? 
Dacă da, atunci fă bine şi trimite-mi-l, că văd eu ce fac cu gara. 
Poate ajung proprietar şi pe o gară.  
T.D. (Tainicul Dinu)  – Ai luat-o cu calul.   
Ce mai pui degeaba virgule.  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – În cazul tău, băi Dinule, se poate aplica zicătorile:  
„Unde dai şi unde crapă.”  sau „Na- Ńi-o frîntă că Ńi-am dres-o.” 

            Totuşi vezi ce faci cu apoziŃia. 
            ÎŃi trimit pentru aprofundare. 

ApoziŃia 
    

ApoziŃia (apoziŃia reprezintă un cuvînt sau o construcŃie mai largă, care reia şi explică, detaliază un 
alt cuvînt, de exemplu: Domnul Matei, vecinul nostru, este avocat).  

Conform regulii, virgula se pune şi înainte, şi după apoziŃie, anume aceasta înseamnă izolare prin 
virgulă.    

Trebuie delimitate de situaŃiile cînd numele propriu este precedat de un determinativ, exprimat printr-
un substantiv articulat cu articol hotărît şi care se referă la diferite sfere semantice - nume de rudenie, funcŃii, 
regiuni, instituŃii, opere artistice: unchiul Mihai, inginerul Istrate, poemul „Luceafărul”, munŃii  CarpaŃi, 
Editura „Flamingo” etc.   

ConstrucŃiile de acest tip nu sînt considerate apozitive, chiar dacă sînt alcătuite din mai multe cuvinte 
plasate înaintea substantivului propriu, de exemplu, poetul naŃional Mihai Eminescu, directorul companiei 
de asigurare Andrei Vizir, profesorul universitar Ion Manole.  

În asemenea cazuri, determinativele plasate înaintea numelui propriu, de obicei, nu se izolează prin 
virgule.    

Astfel poate fi evitată abundenŃa de virgule, iar o propoziŃie de tipul prim-ministrul Republicii 
Moldova, Vlad Filat, şi premierul României, Victor Ponta, se vor întîlni, mîine, la Chişinău poate fi scrisă 
fără nici o virgulă şi acest lucru nu va periclita citirea şi înŃelegerea ei.  

Însă imediat ce în structura respectivă intervin schimbări de topică, se schimbă şi funcŃia sintactică a 
componentelor: plasate după numele propriu, ele devin apoziŃii şi se izolează prin virgule: Mihai Eminescu, 
poetul naŃional; Andrei Vizir, directorul companiei de asigurare; Ion Manole, profesor universitar.  

T.D. (Tainicul Dinu)  – Cu toată apoziŃia ta ai dat calul afară?  
De ce l-ai luat?    
Sper că are ham. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Băi Dinule, credeam că vrei să înveŃi, dar m-am înşelat.  
Tu eşti numai cu gîndul la ea. 
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T.D. (Tainicul Dinu)  – 
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&v

ed=0CCYQtwIwAmoVChMIxODC1dCTxgIVDDoUCh1NKAB3&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3DBsxvBnlhQQk&ei=E8h_VYSLM4z0UM3QgLgH&usg=AFQjCNFT6egRL4PAlj3J
ki0wknPb88f0MA&bvm=bv.96041959,d.d24 

O.I. (Opincarul Ionic ă) – Oare, sînt versurile tale? (În sait-ul de mai sus este vorba despre un cîntec 
referitor la Victor Ponta) 

T.D. (Tainicul Dinu)  – L-ai văzut (ascultat )?  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Da. De ce întrebi?  
T.D. (Tainicul Dinu)  – De aia ...  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Hi, hi, ... Hai că m-ai făcut să rîd. 
Mda! 
Un răspuns foarte inteligent. 
De ce? 
De aia ... 
........................................ 
ÎŃi spun eu de ce?  
Fiindcă tu nu ai putut să vezi cîntăreŃul (e un băiat într-o pădurice, apare şi calul tău) şi nici să auzi 

melodia. 
ÎŃi fac eu un pustiu de bine şi îŃi dau sait-ul. 
Ansamblul „Liviu Dragnea” din Teleorman - VIORELE, VIORELE (pamflet muzical) 
Vezi aici: https://www.youtube.com/watch?v=BsxvBnlhQQk  
T.D. (Tainicul Dinu)  –  Nu te-ai prins, calul despre care vorbeşti este un ,,cîrlan” 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – I-auzi Domnule, nu e cal, ci e cîrlan! 
Păi, nu-i tot un drac! 
Ia, să vedem. 
CAL , cai, s. m. 1. Animal domestic erbivor, cu copita nedespicată, folosit la călărie şi la tracŃiune 

(Equus caballus); p. restr. armăsar castrat. Calul de dar nu se caută la dinŃi (sau în gură) = lucrurile primite în 
dar se iau aşa cum sînt, fără să se mai Ńină seama de defecte. ◊ Expr. A fi (sau a ajunge) cal de poştă = a fi 
întrebuinŃat la toate; a alerga mult. – Lat. caballus. 

CÎRLÁN , cîrlani, s. m. 1. Miel sau ied după înŃărcare pînă la vîrsta de circa un an. 2. Mînz sau cal 
tînăr, pînă la vîrsta de trei ani. – Et. nec.  

Adică, vreau să spun că indiferent cum îl numeşti, cal sau cîrlan, tot un drac este, aşa că ce tot o 
întorci ca la Ploieşti, este calul tău. 

Bravo!  
Te-ai ajuns, ai ajuns pe Youtube, bine nu chiar tu, ci calul, dar orişicît, nu!? 
Totuşi, rămîn plăcut surprins să văd că nu numai că nu confuzi un cal cu un măgar sau un cal cu o 

iapă, dar chiar deosebeşti un cal de un cîrlan. 
Mare minune! 
Cred, că i-ai numărat dinŃii. 
Dar dragă, nu Ńi-a fost greu să-i deschizi gura mai ales că era într-un video-clip? 
Tare forŃos mai eşti. 
Sau stai frate, că dacă este al tău, tu ştii mai bine, chiar, ce mă bag eu. 
 

P.S. 
 Un „cîrlan” ştiu că are/avea domnul Ion Iliescu, dar văd că ai şi tu. 
 Bravo! 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQtwIwAmoVChMIxODC1dCTxgIVDDoUCh1NKAB3&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBsxvBnlhQQk&ei=E8h_VYSLM4z0UM3QgLgH&usg=AFQjCNFT6egRL4PAlj3Jki0wknPb88f0MA&bvm=bv.96041959,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQtwIwAmoVChMIxODC1dCTxgIVDDoUCh1NKAB3&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBsxvBnlhQQk&ei=E8h_VYSLM4z0UM3QgLgH&usg=AFQjCNFT6egRL4PAlj3Jki0wknPb88f0MA&bvm=bv.96041959,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQtwIwAmoVChMIxODC1dCTxgIVDDoUCh1NKAB3&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBsxvBnlhQQk&ei=E8h_VYSLM4z0UM3QgLgH&usg=AFQjCNFT6egRL4PAlj3Jki0wknPb88f0MA&bvm=bv.96041959,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQtwIwAmoVChMIxODC1dCTxgIVDDoUCh1NKAB3&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBsxvBnlhQQk&ei=E8h_VYSLM4z0UM3QgLgH&usg=AFQjCNFT6egRL4PAlj3Jki0wknPb88f0MA&bvm=bv.96041959,d.d24
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