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„Mi-a spus mie mămica” să nu fac o pledoarie pentru (sic!),  

ci o pledoarie a cauzei în discuţie. 
 

„Mi-a spus mie mămica” să am grijă de limba română, că ea este dulce ca mierea, dar că ea poate 
deveni şi amară ca fierea, dacă o folosim aiurea şi îmi spunea de asemenea, că a pleda nu se face niciodată 
contra ceva, adică împotriva cuiva, ci numai în favoarea unui lucru sau unei persoane şi care înseamnă 
pentru, aşadar, nu poţi spune că faci o pledoarie pentru (sic!), deoarece exprimarea este un pleonasm, ci o 
pledoarie a cauzei în discuţie. 

Pentru că, priviţi şi dumneavoastră în continuare ce se poate întîmpla cu frumoasa şi armonioasa 
noastră limba română!  

Aşadar, noi vom pleda, ca limba noastră să rămînă pe mai departe tot aşa de frumoasă şi armonioasă, 
precum ne-au lăsat din moşi-strămoşi părinţii părinţilor noştri.    

Numele revistei „Decât O Revistă” poate pentru unii nu a sărit sau nu sare în ochii, dar pentru cei 
aplecaţi în ale scrisului se observă o neconcordanţă în exprimare în numele ei, în numele revistei vreau să 
spun.  

Despre acest nume al reviste aveam să aflau mai tîrziu, că a fost ales ca un afront adus nouă în 
folosirea limbii române, dar în special de cei care sînt în domeniu acesta literar şi care au o exprimare 
neglijentă, iar care în loc să facă o educaţie tinerilor sau populaţiei în general mai mult îi prosteşte prin 
apariţiile lor la televizor, radio sau chiar în presa scrisă. 

Adică, o ironie este titlu de publicaţie: „Decât O Revistă”, alias DOR, care a fost botezată aşa în 
semn de protest al redactorilor ei faţă de rezistenţa multor oameni la regulile exprimării corecte. 

Greşeala se referă aici la cuvîntul „decît”, dacă nu v-aţi dat seama. 
Această eroare se face mai mult în exprimarea orală şi mai puţin în scris. 
Conform normelor în vigoare, „decît” se foloseşte exclusiv în construcţii negative, doar atunci 

întrebuinţarea lui este corectă. 
De exemplu: 
–  La întîlnirea de aseară n-au venit decît opt persoane. 
–  Elevii n-au citit decît primul capitol al romanului. 
–  Ion nu are voie să iasă din casă decît după ora 6. 
În cazul unei construcţii afirmative, „decît” trebuie să dispară din peisaj pentru a-i face loc lui „doar”, 

eventual „numai”.  
Aşadar, ar trebui să spunem, de exemplu:  

- Eu am doar o revistă sau  
- Eu am numai o revistă, dar în nici un caz  
- Eu am „Decât O Revistă”, deoarece această ultimă exprimare este greşită.   

Hăzos cum îi e felul, românul îşi găseşte timp să ironizeze uneori pînă şi greşelile de exprimare, 
călcatul în străchinile limbii române, lufturile ortografice, semantice sau de altă natură.  

Una dintre ironiile respective e ascunsă în acest dialog din piaţă: 
–  „Daţi-mi nişte cartofi, vă rog”.  
–  „De cît?” 
–  „Decît cartofi”.    
Sau gîndiţi-vă că Eminescu şi-ar fi intitulat poezia „Mai am decît un dor”, în loc de „Mai am un 

singur dor”.  
L-aţi mai fi citit cu acelaşi nesaţ? 
Dar în sfîrşit, m-am întins cam mult cu vorba, că „Mi-a spus mie mămica” totuşi, că vorba lungă 

sărăcia omului şi nu am ascultat-o, dar uite că am făcut deja o greşeală, deoarece am mîncat o literă, zic eu, 
de fapt, sînt două litere „îi”, dar se poate folosi doar una „i”, cum?, uite aşa: „Vorba lungă-i sărăcia 
omului”. 

Aşadar, aşa cum „Mi-a spus mie mămica”, ar trebui să mai pun mîna pe o carte să mai şi citesc, că s-
ar putea ca mai tîrziu să-mi cadă ea în cap şi o să mă doară al dracului de rău. 

Că de pildă, din ce în ce mai puţină lume citeşte.  
Aflăm – din ziare şi de la televizor, de la radio sau din discuţii de cafenea – că oamenii lecturează. 
Dar nu trebuie să fii un iniţiat al limbii române ca să vezi că acest fel de a vorbi e o fandoseală.  
Dacă iei o carte din raft, o citeşti, nu o lecturezi. 
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Dar mai grav este cum greşit este întrebuinţatul verbul a servi, pe care snobii îl iau drept substitut 

aristocratic al lui a mînca sau a lua masa. 
A servi poate fi folosit în două situaţii: fie în cazul formulări pronominale - Serviţi-vă cu friptură, vă 

rog!, fie în cazul în care cineva serveşte pe altcineva - Gazda ne-a servit cu fursecuri. 
Cînd vă aşezaţi la masă, nu serviţi masa, ci, pur şi simplu, mîncaţi. 
Aţi înţeles! 
Da!, Da!  
Păi dacă nu, o iau de la capăt! 
Sau tot aşa cum „Mi-a spus mie mămica”, mă copile, tu trebuie să fii atent la acord de gen, număr şi 

caz între substantiv şi adjectiv.    
Dar să vă mai dau un exemplu. 
Există acord de gen, număr şi caz între substantiv şi adjectiv?  
Există.  
E adjectivul „naţional” de genul masculin?  
E.  
E substantivul „arenă” de genul feminin?  
E.  
E „Naţional Arena” o aberaţie?  
Încă o dată, e. 
Întrebarea care mă frămîntă este de ce evităm cu atîta sîrguinţă să spunem „Arena Naţională”?  
Ce-i în neregulă cu sintagma asta?  
Ni se pare că sîntem mai interesanţi sau mai cosmopoliţi dacă ne sluţim limba şi născocim sintagme 

cu handicap sever, din categoria „Naţional Arena” ?  
Dacă aşa stau lucrurile, de ce nu extindem forma aceasta de vorbit anapoda?  
De ce nu spunem „aventurierul a găsit preţios piatra” în loc de „aventurierul a găsit piatra 

preţioasă”?  
De ce nu scriem „Ilie a băut o mineral apa” în loc de „Ilie a băut o apă minerală”?  
De ce „Am rezolvat o greu problema” şi nu „Am rezolvat o problemă grea”? 
Păi atunci, vă rog frumos, spuneţi şi scrieţi „Arena Naţională”, nu „Naţional Arena”.  
Iar dacă aveţi timp şi curaj, atrageţi-le atenţia şi celor pe care-i auziţi sau îi vedeţi folosind varianta 

aceasta neghioabă, care calcă în picioare gramatica. 
Dar aşa cum „Mi-a spus mie mămica”, adică, orice început are şi un sfîrşit, aşa zic eu,  că ce-i puţin, 

nu ajunge, dar ce e mult, prisoseşte. 
Aşadar, este bine, ca totul să fie făcut cu măsură, că aşa „Mi-a spus mie mămica”, iar eu am băgat la 

cap, că de aceea sînt deştept, şi ce aş mai fi avut de spus azi am lăsat pentru mîine sau poimîine. 
Că şi mîine este o zi, aşa „Mi-a spus mie mămica”. 
Doamne ajută! 

 – Opincarul Ionică – 02.02.2016.  
 
 


