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Au înnebunit Opincarul Ionică şi Inimosul PetruŃ? 
 

Cronicar : – Comunitatea 50 Plus a postat melodia „Au înebunit salcâmii” (sic!) de Tudor 
Gheorghe. 

Se poate asculta aici: 
https://www.facebook.com/comunitatea50plus/videos/1595123737464287/?pnref=story 

Opincarul Ionică: – Aici este o întrebare. 
Au înnebunit salcîmii 
Şi tu vrei să fiu cu minte 
Sau să fiu cuminte?  
Superbă melodie şi versuri, de fapt, nu singura. 
Inimosul PetruŃ: – Într-adevăr, totul e la superlativ cînd e vorba de TUDOR GHEORGHE, acest 

rapsod unic şi inimitabil al romanilor.  
De remarcat sînt şi versurile cîntecului compus de maestrul TUDOR, versuri care aparŃin poetului 

basarabean, ARHIP CIBOTARU, şi care se regăsesc în poezia SALCÎMII (sic!). 
Dacă „au înebunit (sic!)  salcîmii, de atîta primăvară”, fii sigur că şi cei „cu minte” au luat-o razna în 

nebunia generală, şi clar că nici ei nu mai pot fi „cuminŃi”.  
Opincarul Ionică: – Da, aşa este, dar hotărăşte-te de cine sînt scrise versurile, deoarece rezultă că ar 

fi scrise de două persoane. 
Şi încă ceva, de ce scrii cu un singur „n”  verbul „a înnebuni”, bine văd că şi titlul poeziei este tot cu 

un singur „n”  , dar am crezut că-i o scăpare? 
Inimosul PetruŃ: – Ce nu-Ńi este clar, TUDOR a compus melodia şi a cîntat-o, iar textul este luat din 

poezia SALCÎMII, a poetului basarabean.  
Am scris din grabă, se scrie cu doi de „NN” , titlul din album e scris greşit. MulŃumit?  
Opincarul Ionică: – Nu te judec, pentru că se foloseşte rareori şi aşa. 
Am înŃeles acum, dar iniŃial tu ai scris că versurile, nu apare cuvîntul melodia. 
Inimosul PetruŃ: – Mai citeşte o dată, şi-o să înŃelegi, eu am fost foarte clar: versurile cîntecului 

aparŃin poetului basarabean, iar compozitorul şi interpretul este Tudor.  
Mai pe înŃelesul tău, melodia sau cîntec sînt sinonime, şi se caracterizează prin doua elemente: linia 

melodică care (sic!) aparŃine compozitorului, şi textul care poate aparŃine cui vrei tu.  
Ştiu că se foloseşte şi această formă (Cronicar:  Aici Inimosul PetruŃ se referă la forma lui  

înebunit.), dar nu-mi caut scuze din asta, astfel de erori se fac cu uşurinŃă pe facebook din cauza vitezei. 
Opincarul Ionică: – „De remarcat sînt şi versurile cîntecului compus de maestrul TUDOR, versuri 

care aparŃin poetului basarabean, ARHIP CIBOTARU şi care se regăsesc in poezia SALCAMII” aceasta 
este fraza ta, unde apare cuvîntul melodia invocat de tine? 

Inimosul PetruŃ: – Pretenaş, eşti tare de cap, nu înŃelegi că termenul „cîntec” este sinonim cu 
„melodie” şi are 2 elemente: versuri şi linie melodică. 

Opincarul Ionică: – I-auzi domnule! 
„Versurile melodiei”!? 
Poate vrei să spui sunetele (notele muzicale ale melodiei) melodiei, dar în nici un caz aşa cum zici tu. 
Sau simplu melodia fără versuri. 
Inimosul PetruŃ: – Noapte bună, puişor, dacă tot ai timp de pierdut, mai citeşte, pe net, o să găseşti 

sute de pagini pe această tema, Ńi-ar trebui şi puŃin curaj să-mi dai dreptate.  
Eşti prea rigid în judecată, şi încăpăŃînat, mai caută şi-o să găseşti nuanŃele date de mine şi pe care le 

acceptă majoritatea. 
Opincarul Ionică: – Fraza ta: „De remarcat sînt şi versurile cîntecului compus de maestrul TUDOR, 

versuri care aparŃin poetului basarabean, ARHIP CIBOTARU şi care se regăsesc în poezia SALCÎMII” 
Şi fraza mea, cum ar trebui, zic eu: „De remarcat este melodia cîntecului compusă de maestrul 

TUDOR, unde versurile cîntecului aparŃin poetului basarabean, ARHIP CIBOTARU şi care se regăsesc în 
poezia SALCÎMII”, parcă totuşi sună altfel, nu crezi? 

Inimosul PetruŃ: – Nu te mai chinui degeaba cu ce crezi tu fiindcă intri în altele, eu am vrut să 
remarc versurile, în ce priveşte compoziŃia şi interpretarea am avut grijă din capul locului să-i acord 
superlativele meritate menestrelului. 

Eu ştiu că ştii, dar totuşi n-ar fi rău să scrii şi tu cu „î”  din „a” , nu c-ar însemna asta mare lucru, ...?!      
 

https://www.facebook.com/comunitatea50plus/videos/1595123737464287/?pnref=story
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Opincarul Ionică: – Dacă tăceai (de fapt, dacă nu ai fi scris) ... 
Repet şi eu precum spui tu, adică, eu ştiu că ştii, dar nu crezi totuşi că ar fi mai bine să foloseşti şi tu 

literele cu diacritice, care orişicît sînt specifice poporului român şi ... scrierea cu diacritice este: indicator al 
gradului de cultură şi de profesionalism? . [ AtenŃie! Tot ce este scris de Inimosul PetruŃ am modificat eu 
cu litere diacritice şi în plus am scris sînt în loc de sunt şi cu î din i, iar virgulele le-am lăsat aşa.]   

S-ar evita multe confuzii (Cronicar:  Litera „i” s-a adăugat după observaŃia adusă de Inimosul 
PetruŃ, deoarece are dreptate, trebuie doi „i”.) şi ar fi un mijloc de comunicare mult mai atractiv. 

Poezia următoare spune mult în acest sens. 
 

Limba românească 
                                                                                  de G. Sion 

 
Mult e dulce şi frumoasă 
Limba ce vorbim, 
Altă limbă armonioasă 
Ca ea nu găsim. 

 
Saltă inima-n plăcere 
Cînd o ascultăm 
Şi pe buze-aduce miere 
Cînd o cuvîntăm 

 
Românaşul o iubeşte 
Ca sufletul său 
O, vorbiŃi, scrieŃi româneşte, 
Pentru Dumnezeu!   

  
Vezi că Ńi-am trimis de ce scriu eu cu „î”  din „i”  şi nu cu „â”  din „a”  . 
Salut! 
Inimosul PetruŃ: – De acord cu aprecierile poetului în ce priveşte limba română, dar nu înŃeleg de ce 

siluieşti tu unele cuvinte, exemplu de faŃă : „confuzi” în loc de „confuzii”.   
łi-am atras atenŃia în particular că tu nu stăpîneşti regula scrierii cu doi sau trei de „i”  (sic!), făcînd 

în mai toate postările tale această greşeală, dar tu mi-ai dat asigurări că ştii, şi iată iar repeŃi eroarea.  
În ce priveşte scrierea literelor fără diacritice Ńi-am explicat foarte clar, nu vreau, şi ca mine scriu 

majoritatea facebook-ciştilor, fără diacritice, din comoditatea şi din dorinŃa de a cîştiga timp, aşa că 
scrupulozitatea ta exagerată nu are nici o acoperire.  

Te rog să mă crezi, spre ruşinea mea nici nu ştiu pe ce tastă să apăs să-i pun căciulă lui „i”   sau lui 
„a”  . 

Dacă aş scrie olograf, sau aş publica ceva, fii sigur că aş fi mai meticulos ca tine, n-aş rata literele 
diacritice cu care de altfel sînt de acord. 

Opincarul Ionică: – Ai dreptate, aşa este am mîncat un i aşa cum se zice, dar cred că feste îmi trage 
şi telefonul, deoarece de multe ori cînd apăs pe tasta i îmi apare şi i şi î, iar eu trebuie să şterg pe î sau pe i. 

Dar în sfîrşit, nu este o scuză, mea culpa. 
Referitor la faptul că a scrie cu i sau a cu căciulă cum zici tu, trebuie să întrebi şi tu pe un fecior de-al 

tău şi te-ar ajuta, cred. 
Însă eu ştiu că tu mi-ai spus mai demult că nu vrei tu, uite aşa de-al dracu’, zis-ai tu! 
De fapt, PetruŃ eşti major, faci cum crezi.  
Numai bine! 
Inimosul PetruŃ: – Care e diferenŃa, Ńi-am spus mai demult aşa, iar acum Ńi-am repetat cu alte 

cuvinte acelaşi lucru, ba mai mult Ńi-am dat şi nişte lămuriri suplimentare spre liniştea ta. 
Cronicar : – Opincarul Ionică trimite lui Inimosul PetruŃ lucrarea:  
„De ce scriu cu î din i şi nu cu â din a?”  
Pentru a nu citi totul, vezi la pag.50 şi rezumat pag.99. 
Dă clic aici: https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2014/04/din-dragoste-pentru-limba-
romc3a2nc4831.pdf·  

https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2014/04/din-dragoste-pentru-limba-romc3a2nc4831.pdf
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2014/04/din-dragoste-pentru-limba-romc3a2nc4831.pdf
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Inimosul PetruŃ: – Pretenaş, ce-o mai mermeleşti atît, din 1991 încoace s-a hotărît scrierea cu „â”  

din „a”  în interiorul cuvintelor, rămînînd să se scrie în continuare cu „î”  din „i”  la începutul şi sfîrşitul 
cuvintelor. 

Că nu vrei tu, că n-ar fi bine aşa, că şi unii academicieni n-ar fi de acord contează mai puŃin, s-a votat 
aşa şi tot aşa învaŃă copiii la şcoală.  

Opincarul Ionică: – Foarte rău, ameŃeşte nişte copiii. 
Bă, dar tu eşti om serios, cum adică au votat. 
Păi ce, dacă nişte academicieni care nu au nici în clin nici în mînec cu matematica ar vota de exemplu 

că teorema celor trei perpendiculare nu este bună, ar fi în regulă? 
Nu mai insist, treaba ta. 
Inimosul PetruŃ: – Nu ameŃeşte pe nimeni, copiii ştiu regula şi-o respectă, mai grav e pentru tine că 

n-o respecŃi şi dacă ai fi fost elev, ai fi fost declarat corigent. 
Vezi că iar ai greşit, se scrie „mînecă”  în loc de „mînec”  cum ai scris tu mai sus.  
Ce faci, ai început să mănînci şi litera „a” , pînă acum aveai pofte numai la litera „i”  ?! 
Opincarul Ionică: – Nu, expresia este aşa cum a fost scrisă, cu mînec. 
Am să-Ńi trimit explicaŃia ei. 
De fapt, poŃi intra pe blogul meu şi citeşte poezia „Plug-uşor” şi undeva în subsol vei găsi explicaŃia. 
Inimosul PetruŃ: – Dacă vrei să-mi spui că este arhaism sînt de acord cu tine cu condiŃia să-l pui în 

ghilimele, chiar te-aş lăuda pentru asta, ai da culoare frazei, dar aşa ...  
Opincarul Ionică: – Nici în clin, nici în mînec – MulŃi spun greşit: „Nici în clin, nici în mînecă” , 

dar ...  
a) Aproape toŃi rostim rău această zicătoare, din mînec făcînd mînecă.  
Deoarece clinul e o parte a hainei – îndoiturile sau aripile de dindărăt ale sumanului ori ale anteriului 

– a fost uşor să amestecăm noŃiunile mînec cu mînecă, crezînd că, dacă vorbim de clin, e natural să vorbim şi 
de mînecă.  

Dar zicătoarea n-are a face nimic nici cu clinul hainei, nici cu mînecile ei.  
Clin e vorba veche, de origine slavonă şi însemnează „povîrniş”.  
Corespunde pe deplin neologismului pantă.  
łăranul vorbeşte de «clinul dealului», de «clinul apei» etc.  
Orice drum din deal în vale e clin.  
Mînec e vorbă latinească şi înseamnă „a te scula de cu noapte ca să pleci la drum”.  
Vorba aceasta începe să dispară; ni se păstrează încă în proverbele «cine mînecă nu întunecă», 

«mînecatul de dimineaŃă şi însuratul devreme nimănui nu strică» şi în locuŃiunea «pe mînecate».  
Drumul Ńăranului e pe dealuri, el mînecă deci, ca să urce dealul şi să scoboare iarăşi în vale pînă nu se 

întunecă, pînă nu-l apucă noaptea.  
Prin asociaŃie 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 zicătoarea are înŃelesul: „n-am cu el de-a face nici pe drum la deal, nici pe drum la vale”. 
Explicarea zicătoarei e asta: Cînd drumul la deal (mînecul) e greu şi boii nu pot urni carul, Ńăranii 

înjugă patru şi şase boi, de la alte care, şi scot aşa pe rînd carele în deal.  
La vale (în clin) îşi împrumută lanŃurile, ca să împiedece roŃile.  
łăranul, fie cît de străin, cînd vede pe alt Ńăran că nu-şi poate scoate carul în deal, îşi desprinde boii 

şi-l ajută.  
Un om care îl duşmăneşte, ori un tîrgoveŃ, trece pe lîngă Ńăran şi-l lasă neajutorat în drum.  
Cu aceştia Ńăranul «n-are nici în clin, nici în mînec», sînt oameni care nu fac cauză comună cu el: nu 

şi-au prins niciodată boii la un jug, nici la deal, nici la vale. [vezi Opere II. Proză, George Coşbuc, Editura 
Academia Româna, FundaŃia NaŃională pentru ŞtiinŃă şi Artă, Univers Enciclopedic, anul 2010, pag.7-8] 

 
b) Ce înseamnă expresia se cunoaşte bine: a nu avea nimic în comun, nici un amestec, nici o 

legătură cu cineva.  
În graiul viu ca şi în cel scris vorba aceasta este foarte des folosită.  
Dar dacă nu încape nici un fel de îndoială asupra sensului expresiei, mai puŃin limpezi sînt lucrurile 

privitoare la felul în care a luat ea naştere.  
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Întrebarea este dacă termenii clin şi mînecă sînt cei din domeniul croitoriei - primul exprimînd o 

bucată din/de pînză sau din/de stofă folosită uneori la o confecŃie, iar celălalt însemnînd partea 
îmbrăcămintei care acoperă braŃul - sau ei trebuie puşi în legătură cu alte noŃiuni.  

Autorii dicŃionarelor noastre au trecut expresia, pornind de la ideea că termenii respectivi aparŃin 
profesiunii amintite.  

Nu se vede însă, ce legătură logică se poate stabili între noŃiunile pe care cele două cuvinte le 
comunică şi înŃelesul expresiei.  

Explicarea acesteia trebuie căutată în altă parte.  
Ea ni se pare a fi aceea pe care scriitorul Victor Eftimiu a încercat-o s-o dea într-un articol publicat 

acum cîŃiva ani: la început expresia a circulat sub forma „nici în clin, nici în mînec”, adică nici la deal, nici 
la vale; clin fiind luat în înŃelesul de pantă pe care coboară carul, iar mînec - termen vechi dispărut astăzi - 
înseamnă urcuşul, acolo unde Ńăranul îşi mînă boii sau caii.   

Dispărînd din limbajul curent cuvîntul mînec dar rămînînd expresia şi crezîndu-se cu timpul că e 
vorba de clinul şi de mîneca unei haine, s-a ajuns a se spune mînecă în loc de mînec, deşi termenii amintiŃi 
nu au „nici în clin, nici în mînec” cu denumirile din sfera îmbrăcămintei. 

Inimosul PetruŃ: – Dacă scriai expresia în ghilimele, ca citat, toată admiraŃia pentru ştiinŃa ta, dar 
aşa ....? 

Opincarul Ionică: – Dar dragă PetruŃ, expresiile nu se scriu cu ghilimele. 
Ele sînt frecvent folosite şi nu se pun ghilimele. 
Se pun ghilimele la citate, la ..., dar nu la o expresie. 
Doar dacă se doreşte o explicaŃie, poate. 
Inimosul PetruŃ: – Dacă ai fi scris „nici în clin, nici în mînecă”, într-adevăr nu ai fi avut nevoie de 

ghilimele, fiindcă această expresie este consacrată şi se poate folosi ca atare, pe cînd tu foloseşti forma 
arhaică, necunoscută publicului larg şi chiar dacă este originală trebuia citată.  

Prin felul în care abordezi tu lucrurile faci un ghiveci şi creezi confuzii.  
Limbile omenirii sînt vii, sînt în continuă transformare şi evoluŃie, şi aşa se ajunge în pofida 

avertismentelor specialiştilor lingvişti să fie consacrate formule incorecte sau modificate dar care prin 
utilizare frecventă şi îndelungată să fie acceptate. 

Opincarul Ionică: – Auzi-tu exprimare! că nu sînt cunoscute de publicul larg, dar să pună mîna să 
înveŃe. 

Uite, îŃi mai dau încă patru exemple. 
-1- A da sfară/şfară în Ńară  – Nu se zice: „A da sfoară în Ńară”.  
Confuzie uşor de înŃeles între sfară/şfară („fum”) şi sfoară, cu atît mai mult cu cît primul aproape a 

ieşit din uz. Expresia are la bază un vechi procedeu de comunicare la distanŃă, prin aprinderea unor focuri, 
mai precis, iniŃial, a da sfară în Ńară însemna a semnala ceva cu ajutorul fumului, de la un post de strajă, la 
altul. De aici, evoluŃia la a răspîndi o veste, sensul actual. 

SFÁRĂ s. f. (Pop.) Miros greu (şi fum) rezultat din arderea grăsimilor sau a cărnii, de la lumînări de 
seu etc.; fum înecăcios. ◊ Expr. A da sfară în Ńară (sau, rar, în sat, în mahala etc.) = a da de ştire, a răspîndi o 
veste [Var.: şfáră s. f.] – Din sl. skvara. Sursa: DEX '09 (2009)  

   -2- Ce are zula cu prefectura ?  – MulŃi spun greşit: „Ce are sula cu prefectura?”, dar ...  
„Ce are zula cu prefectura?” (Zula- termen Ńigănesc însemnînd «hoŃia de buzunare», «pungăşia», 

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

zúlă s. f. – În expresia a face zulă, a fura. Origine necunoscută.Este cuvînt de arg., ca şi derivatul zuli, 
vb. (a fura). Chiar dacă semantismul este obscur, cum se întîmplă adesea cu metaforele argotice, este posibil 
să fie vorba de acelaşi cuvînt zulie „gelozie”, v. aici; uneori acesta apare (de ex. la Gane) cu forma zulă.  
Sursa: DER (1958-1966)  

-3- Ceasul al unsprezecelea  – MulŃi spun greşit:  „Ceasul al doisprezecelea”, dar ... 
Ceasul al unsprezecelea (vezi Matei 20,6÷9) care a devenit proverbial şi înseamnă „ultima şansă” 

„Cînd a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alŃii stînd în piaŃă, şi le-a zis: «De ce staŃi aici toată ziua 
fără lucru?» Ei i-au răspuns: «Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.» «DuceŃi-vă şi voi în via mea», le-a zis el, «şi 
veŃi primi ce va fi cu dreptul.» Seara, stăpînul viei a zis ispravnicului său: «Cheamă pe lucrători, şi dă-le 
plata, începînd de la cei de pe urmă, pînă 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] 
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Deci: Nu se zice în ceasul al doisprezecelea!!! sau al treisprezecelea, etc. !!! [vezi şi DicŃionar Biblic, 
Editura Cartea creştină, Oradea, pag.211÷212, Ceas, Oră]   

Adică,  „Vii şi tu acum în ceasul al unsprezecelea, cînd nu se mai poate face nimic...” aşa se zice. 
-4- Fără dar şi poate – MulŃi spun greşit: „Fără doar şi poate”, dar ...    

 „… Ce să mai vorbim despre expresia greşită „f ără doar şi poate”, care e de fapt „f ără dar şi 
poate”? Adică adversativ şi dubitativ ...” [Vezi interviul cu Ileana Vulpescu: „Eu consider că omenirea e 
condusă de o ipocrizie fără margini şi fără leac”, Autor: Claudia Daboveanu, 9 mai 2011, - Jurnalul 
NaŃional] 
 Adică: 
 Se apelează la ... ,,Fără dar şi poate”.  
 Atunci cînd se fac asigurări asupra ideii că nu există o altă cale de mers sau nu se găseşte uşor o 
altă cale, la fel de sigură.  
 Atunci cînd superiorul (şeful) îŃi spune nu vreau să aud dar şi poate (sau fără folosirea lui dar şi a 
lui poate) … „dar e greu” sau ... „poate e greu”, adică ,,Fără dar şi poate”.  
 Aşadar facem acest lucru, cînd nu trebuie să există nici o opoziŃie şi nici o îndoială adică : 
 Fără dar (adică, adversativ – care exprimă o opoziŃie – exemplu:  
   dar ... e greu sau  
   dar ... e imposibil) şi  
poate (adică, dubitativ – care exprimă o îndoială – exemplu:  
   poate ... e greu sau 
   poate ... e imposibil).  
 Cu alte cuvinte, totul trebuie să fie posibil, adică fără să aud  dar sau poate.  
 „Fără dar... e greu şi fără poate... e greu, adică totul este posibil”.  
  

Sau mai nou, acum s-a trecut şi la folosirea anapoda a cuvintelor, unde dau doar două exemple. 
 
 -1- Bac-ul – Dar, de fapt, trebui să se spună: „Bacalaureat”, dar ... dacă şi ministrul Ministerului 
EducaŃiei NaŃionale spune bac, ce să mai dorim. 
   Aşadar:   

Terminat-am liceul dragă, cînd eram beat. 
Şi n-am mai dat examenul de bacalaureat. 
Trecut-am eu, precum o gîscă pe un lac 
Şi de aceea cred, că am să-mi iau un bac.  

BAC, bacuri, s. n. 1. AmbarcaŃiune cu fundul şi capetele plate, folosită pentru traversarea rîurilor sau 
lacurilor de la un mal la altul sau pentru serviciile auxiliare ale unei nave; brudină, pod umblător. 2. (Sport) 
Platformă sau ambarcaŃiune cu vîsle, fixată pe apă pentru antrenamentul canotorilor, caiaciştilor şi 
canoiştilor. 3. (Tehn.) Recipient, vas cu diverse utilizări industriale. – Din fr. bac.Sursa: DEX '09 (2009) 

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

-2- LocaŃie  – Dar de fapt trebui să se spună: loc, dar ... 
LOCÁłIE, locaŃii, s. f. 1. Închiriere. ♦ Chirie plătită pentru anumite lucruri luate în folosinŃă 

temporară. ◊ Taxă de locaŃie = taxă care se plăteşte drept sancŃiune în caz de depăşire a termenului de 
încărcare sau de descărcare a vagoanelor de cale ferată sau a autovehiculelor. 2. (Jur.; în sintagma) Contract 
de locaŃiune = Contract prin care una dintre părŃi se obligă să procure şi să asigure celeilalte părŃi folosinŃa 
unui lucru pentru un timp determinat în schimbul unei sume de bani. 3. Un loc anume, precis determinat. 
[Var.: locaŃiúne 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 după engleză, printre sensurile unui cuvînt mai vechi, împrumutat din 
franceză şi latină. Altfel spus, sensul 3 trebuie tratat ca un cuvînt separat. 
 

Aceste exemple apar date de mine în poezia Plug – uşor – ul (în toiul ierni ?!), vezi aici: 
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2015/08/plug-e28093-uc59for1.pdf 

 
 

https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2015/08/plug-e28093-uc59for1.pdf
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Inimosul PetruŃ: – Îmi dai tu patru exemple, ca să ce ?  
Nu vezi că exemplele care le dai tu susŃin concluzia mea, care concluzie este a mea, este personală, 

este izvorîtă din gîndirea mea, pe cînd tu ce faci, cazi în vechea meteahnă de a umple pagini întregi din 
cărŃile şi dicŃionarele altora crezînd tu că eşti în felul ăsta mai deştept sau mai interesant. 

Nu dragă prietene, nu impresionezi pe nimeni, ba dimpotrivă plictiseşti cu aceste divagaŃii aiuristice. 
Eu cel puŃin care Ńi le-am mai citit şi cu alte ocazii, cu mare greutate recunosc, nu le văd nici o 

utilitate, mai ales în cazul tău.  
Continui să scrii cu greşeli şi dovedeşti că nu te-ai ales cu mare lucru din munca ta sisifică de ale 

aduna şi scrie într-un blog absurd zicerile altora.  
Opincarul Ionică: – Am înŃeles, tu ştii tot. 
Pierd timpul cu tine. 
Pa!  
Inimosul PetruŃ: – Aceeaşi impresie am şi eu, dar nu Ńi-am spus-o în speranŃa c-o să-Ńi revii şi tu.  
Sănătate şi s-auzim de bine! 
Opincarul Ionică: – Cu dragoste de la un corigent. 
Zici tu că: 
„Nu ameŃeşte pe nimeni, copiii ştiu regula şi-o respectă, mai grav e pentru tine că n-o respecŃi şi dacă 

ai fi fost elev, ai fi fost declarat corigent.  
Limbile omenirii sînt vii, sînt în continuă transformare şi evoluŃie, şi aşa se ajunge în pofida 

avertismentelor specialiştilor lingvişti să fie consacrate formule incorecte sau modificate dar care prin 
utilizare frecventă şi îndelungată să fie acceptate.”  

Aşadar, poate mă treci tu la corigenŃă. 
Acum după ce-Ńi respect regula şi evoluŃia cuvintelor, adică fără diacritice şi fără respectarea unor 

reguli de gramatică.  
Vezi mai jos lucrarea pentru corigenŃă. 
 
„Az am avut o zi misto la scuala ca finca neam distrat bine cu profii.  
Doar profa de matematica na vrut sa fie de gasca si nea amenintat ca daca mai aruncam cu 

ghemotoace de hârtie in ea o sa ne spuna la director.  
Era 9, nu stia cum sta treaba, asa ca iam tras câteva suturi in fund sa se invete minte.  
Apoi lam chemat pe director care nea ascultat si nea dat dreptate, dupa care a chemato la el in birou si 

a concediato. 
Asa merita toti profii care nu inteleg cum se face educatia la noi in tara si ca obligarea elevilor sa 

invete sau sa stea linistiti in clasa inseamna limitarea creativitatii lor si este interzisa de multa vreme. 
Dupa matematica am avut lectia de Educatie pentru veata, unde am facut misto de profa ca trebuia sa 

ne spuna despre evolutia veceurilor din antichitate pâna in zilele noastre.  
Am intrebato cu ce se stergea la fund Alexandru cel Mare si na stiut sa raspunda si sa inrosit.  
Ha, ha, slab mai sânt pregatiti profesorii din ziua de az.  
Dupa ce ca nu a stiut sa ne explice ceva atât de simplu, a mai avut tupeul sa ne intrebe daca stim cine 

a fost Alexandru si ce a facut.  
Pai, nu e treaba noastra, proasto, sa stim si nici nu ne intereseaza toate tâmpeniile astea istorice, ca 

Istoria a fost scoasa si profa a scapat usor ca nu am reclamato ca a incercat sa n-e predea materii interzise. 
La Stiintele naturii a fost mai fain, ca am esit sa prindem fluturi pentru insectar dar cum afara era frig 

si zapada, neam batut cu bulgari si iam spart ochelarii profului.  
Dal incolo, ca o sasi ia altii, doar de aia e platit. A incercat el sa ne spuna ceva de incompetentii de la 

Minister care au pus lectia de prins fluturi in ianuarie, da’ cine sal asculte? 
La dirigentie am fost intrebati ce vrem sa ne facem când vom fi mari.  
Io am zis ca vreau sa ma fac sofer pe masina de gunoi da’ ca, l-a o adica, pot sa trag tare si sa dau 

examen pentru ca sa fiu maturator. 
Prietenul meu, Gigel, a zis ca vrea sa fie om de serviciu in scuala, si toti colegii siau ales numai 

meserii frumoase: sapator de santuri, dansatori, cântareti la nunti, badigarzi, siasa mai departe.  
Doar prostul clasei a zis ca vrea sa se faca profesor.  
Si la cât e de prost, asta o sa si ajunga!”   
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Inimosul PetruŃ: – Eşti dezastru naŃional, dacă tot ai copiat lucrarea asta, Dumnezeu şi cu tine ştiŃi 

de unde, te bag la copiat, adică plagiat, şi tot nu te trec.  
Pentru încurajare, te laud totuşi pentru că în premieră şi în totalitate Ńi-ai însuşit regula scrierii corecte 

cu doi şi trei de „i” şi n-ai mai greşit deloc.  
Trag concluzia că Ńi-a prins bine perdaful pe care Ńi l-am tras, ai învăŃat bine lecŃia asta, dar să ştii că 

mai avem mult de lucru în continuare la restul de greşeli, dar eşti susceptibil de progres şi am încredere că 
vei evolua.  

În afară de greşelile de ortografie, trebuie să mai lucrăm şi la moralitate, la etică, să înveŃi să nu mai 
faci pe prostul cînd nu-Ńi convine, să nu mai scoŃi lucrurile din context, să înveŃi să-Ńi asumi erorile cînd e 
cazul, postarea de faŃă fiind un exemplu viu de ce nu trebuie să mai pe faci pe viitor.  

Opincarul Ionică: – Păi am copiat de la colegul de bancă, dar am avut grijă să pun ghilimele.  
El e şeful clasei.  
Dar lasă că te spun eu la domnul director şi te concediază el, că de ce mă stresezi.  
Auzi tu !  
Moralitate, etică şi alte prostii pe care văd că le enumeri.  
Să văd pe unde mai scoŃi tu cămaşa.  
Dar a sunat clopoŃelul şi trebuie să merg în recreaŃie.  
Bună ziua! 
Inimosul PetruŃ: – Ştiai că băieŃii inteligenŃi învaŃă şi în recreaŃie cînd nu şi-au făcut tema acasă?  
Aşa că dă-i bătaie şi recuperează cît poŃi de mult! 
Opincarul Ionică: – Da’ mă treci la corigenŃă?  
Inimosul PetruŃ: – La toamnă, numai dacă te îndrepŃi! 
Opincarul Ionică: – Băi, vreau să afişez ceva şi nu-mi dă voie.  
Spune că să revin.  
Cred, că este prea mult scris.  
Vezi că trimit pe rînd. 
Păi am făcut o recapitulare pentru tine.  
Aşa cum ai zis. 
 

Cînd se scrie cu un i, cînd se scrie cu doi i şi cînd se scrie cu trei i 
 

În şcoala generală, profesorul de română, domnul Magherescu, ne atrăgea mereu atenŃia, şi spunea că 
nu se zice „doi de i”, ci „doi i”, aşa cum nu se spune „doi de cai”, ci „doi cai” sau „doi de pantaloni”, ci „doi 
pantaloni”. 

Am să încep să explic cuvintele care sună ca şi cum ar avea doi i la final, dar, de fapt, se scriu cu un 
singur i: noştri  şi voştri  ( AtenŃie! am văzut, că şi tu greşeşti aici.)  

 
Adjective: 
Pantaloni albaştri , ochi negri. În acest caz, adjectivele sînt la plural, nearticulate. 
„Roşu”, indiferent de sensul pe care îl are, la plural (că-i legumă, că-i culoarea) se scrie cu doi i, 

întotdeauna!  
Cînd sînt articulate cu articolul hotărît -i, (cel care e aşezat la sfîrşitul cuvîntului), se scriu cu doi i.  
În acest caz, adjectivul preia, prin inversiune, articolul de la substantiv: 
Albaştrii  pantaloni din vitrină mi-au plăcut. 
Am văzut croiul acelei roşii  rochii. 
Negrii  ochi m-au tulburat.   
AtenŃie! Dacă se face referinŃă la negrii , ca oameni de culoare, atunci, la plural se scrie cu doi i. 
 
Substantive: 
Mîndri , membri, miniştri , maiştri –  sînt cuvinte care se scriu tot cu un singur i cînd sînt la plural şi 

nearticulate. Cînd sînt însă articulate cu articol hotărît, se scriu cu doi i: 
Mîndrii  feciori din sat au trecut pe la noi.   
Membrii  comisiei au greşit.  
Miniştrii  guvernului au fost felicitaŃi. 
ToŃi maiştrii   şi-au făcut norma.  
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De fapt, toate aceste cuvinte se supun următoarei regulii: 
Cînd substantivele şi adjectivele, la singular, nu se termină în i, şi nici nu au penultima literă 

un i, cum sînt: maistru, socru, roşu, ministru, codru, negru, arbitru etc., se scriu cu un singur i cînd 
sînt la plural şi nearticulate: maiştri, codri, socri, roşi, miniştri, negri, arbitri, şi cu doi i, atunci cînd 
sînt articulate cu articol hotărît (articolul hotărît arat ă că obiectul denumit de substantiv este cunoscut 
vorbitorului): codrii  de aramă, socrii  mei, miniştr ii  competenŃi.  

 
Vezi exemple mai jos: 
aplicaŃi+e, ca noŃiun+e 
aplicaŃi+i, ca noŃiun+i 
aplicaŃi+i+le, ca noŃiun+i+le 
 
Adică: 
– primul i (aplicaŃii, aplicaŃiile): pentru că radicalul substantivului (aplicaŃi–) se termină în i (e i-ul ăla 

care apare şi la singular: aplicaŃie); i-ul ăsta lipseşte din noŃiuni, noŃiunile, pentru că radicalul noŃiun– nu se 
termină în i. 

– al doilea i (aplicaŃii, aplicaŃiile), pentru că marchează pluralul; i-ul ăsta de plural apare şi la noŃiuni, 
noŃiunile. 

La fel: 
– o mîndrie – două măndrii – mîndriile 
– o instituŃie – două instituŃii – instituŃiile 
– o naŃie – două naŃii – naŃiile 
– o copilărie – două copilării – copilăriile 
– o prostie – două prostii – prostiile 
– o explicaŃie – două explicaŃii – explicaŃiile 
 
De multe ori însă ne dăm seama greu cînd există articol hotărît şi cînd nu există.  
În acest caz, punem cuvîntul la genul feminin, unde articolul hotărît nu este  -i, ci este  -le.  
Înlocuim, în minte, cuvîntul la masculin cu cel le feminin. Dacă la feminin trebuie pus articolul -le, 

atunci, şi la masculin trebuie pus articolul -i.  
Iată şi cîteva exemple:   
Dacă avem de scris undeva: „membri ai comisiei” şi nu ştim cum să scriem, înlocuim în minte cu 

substantivul la feminin: „membre ale comisiei” – nu are articolul -le, aşadar, nici membri nu va avea doi -i. 
Dar dacă avem de scris „membrii comisiei” şi nu ştim dacă se scrie cu un i sau cu doi i, înlocuim în 

minte cu „membrele comisiei” – avem articolul -le, aşadar, membrii se scrie cu doi -i.  
Dacă avem de scris: „acei domni sînt nişte maeştri “, înlocuim în minte cu „acele doamne sînt nişte 

maestre” – nu are articolul -le, aşadar, nu se scrie cu doi -i.  
Dar dacă avem de scris: „maeştrii  deghizării”, înlocuim în minte cu „maestrele deghizării” – are 

articolul -le, aşadar, aici, maeştrii se scrie cu doi -i.  
 
O să continui acum cu cuvintele care se scriu cu doi -i, dar şi cu trei -i: 
 
Substantive şi adjective:   
1- la genul masculin, substantivele şi adjectivele care au penultima literă -i, cum sînt: macaragiu, 

copil, fiu, zglobiu, argintiu etc. se scriu, atunci cînd sînt la plural, cu doi -i:  macaragii , copii , fii , 
zglobii,  argintii ;   

2- tot aceste cuvinte, atunci cînd sînt articulate cu articol hotărît (cel care e aşezat la sfîrşitul 
cuvîntului), se scriu cu trei -i:  macaragiii , copiii , fiii , zglobiii  (copii), argintiii  (brazi);  

3- cînd sînt la cazul genitiv (cel care exprimă posesia sau apartenenŃa) şi dativ (care răspunde la 
întrebarea Cui?), numărul plural se formează de la forma de Nominativ plural a cuvîntului, la care se adaugă 
terminaŃia -lor.  

Prin urmare, dacă la Nominativ plural cuvîntul are 2 i (roşu-roşii, farmacie-farmacii, copil-copii), şi 
G-D-ul plural vor avea 2 i (Roşiilor din ciorbă trebuia sa le cureŃi pieliŃa. / ReŃeaua farmaciilor de stat / 
Copiilor le plac bomboanele.).  
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Daca pluralul cuvîntului e într-un singur i la Nominativ (ministru-miniştri, tablou-tablouri, floare-

flori), şi G-D-ul plural vor avea un singur i (miniştrilor, tablourilor, florilor). 
4- tot aceste cuvinte se scriu cu doi -i şi cînd sînt la cazul vocativ (cel care se exprimă prin strigare şi 

are după el semnul exclamării sau virgulă): Macaragii /copii/argintii (se poate referi la o echipă), veniŃi aici! 
5- celelalte substantive masculine, cum sînt: băiat, cal, zidar, frumos, mare etc. se scriu cu doi -

i atunci cînd sînt articulate cu articol hotărît: băieŃii , caii , zidarii , frumoşii , marii ; 
6- substantivele la genul feminin care au penultima literă  -i: cofetărie, prostie, fistichie, zglobie etc., 

atunci cînd sînt la plural, se scriu cu doi -i: cofetării , prostii , fistichii , zglobii ;  
7- tot aceste cuvinte, formează doi -i  în interiorul cuvîntului, cînd sînt articulate cu articol hotărît 

cofetării le, prostii le, fistichiile, zglobii le (fete);   
8- şi tot aceste cuvinte, atunci cînd sînt la cazul genitiv (cel care exprimă posesia sau apartenenŃa) şi 

dativ (care răspunde la întrebarea Cui?), formează doi -i în interiorul cuvîntului: cofetăriilor, prostiilor; 
9- substantivele la genul feminin care la plural se termină în  – i (cărŃi, săgeŃi, găleŃi, ), se scriu cu 

doi –i atunci cînd sînt la genul genitiv (care exprimă posesia) şi dativ (care răspunde la întrebarea Cui?) la 
singular: coperta cărŃii , vîrful săgeŃii , mînerul găleŃii ;   

10- celelalte substantive feminine, sau chiar adjective, dacă la plural (AtenŃie!, nu la singular, ca mai 
sus) se termină în – i, precum: telecomandă – telecomenzi, lopată – lopeŃi, pătură – pături,  cuminte –
cuminŃi, se scriu cu doi – i dacă sînt în cazul genitiv (cel care exprimă posesia sau apartenenŃa) şi dativ (care 
răspunde la întrebarea Cui?), la singular: butonul telecomenzii , coada lopeŃii , căldura păturii , cuminŃii  fete i-
am dat o floare;  

11- substantivele în cazul neutru, cum ar fi: pat, creion, şerveŃel etc., nu se scriu cu doi i. 
 
Verbe:  
1- Verbe de conjugarea I (care se termină în a la infinitiv) cum sînt: a vedea, a dansa, a mînca nu se 

scriu niciodată cu doi i; 
2- Verbe de conjugarea a II-a (care se termină în ea la infinitiv), cum sînt: a vedea, a avea, a plăcea, 

de asemene, nu se scriu cu doi i;  
3- Verbe de conjugarea a III-a (care se termină în e la infinitiv) cum sînt: a zice, a scrie, a Ńine, a face, 

a cerne se scriu cu doi i: 
– dacă rădăcina (rădăcina este baza de la care se alcătuiesc, cu ajutorul sufixelor gramaticale şi al 

desinenŃelor, formele unui cuvînt. De exemplu, în formele verbului merge, rădăcina este merg- ) se termină 
în i (scri, Ńi) formează doi i: 

3.1. la modul indicativ, timpul prezent, persoana a II-a, numărul singular (tu scrii, tu Ńii); 
3.2. la modul indicativ, timpul viitor popular, persoana a II-a, numărul singular (tu o să scrii, tu o să 

Ńii);    
3.3. la modul conjunctiv, timpul prezent, persoana a II-a, numărul singular (tu să scrii, tu să Ńii) 
– dacă rădăcina nu se termină în i (zic, fac, cern), nu formează doi  i.  
4. Verbe de conjugarea a IV-a (care  se termină în i sau î la infinitiv): 
4.1. dacă se termină la infinitiv în i, cum sînt: a citi, a vorbi, a şti, a fi: 
– în general, se scriu cu doi i la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, numărul singular 

(eu citii, eu vorbii). ExcepŃii de la această regulă sînt verbele precum: a şti  şi a fi. 
– unele verbe, precum a şti  şi a veni se scriu cu doi i  la: 

- modul indicativ, timpul prezent, persoana a II-a, numărul singular: tu ştii, tu vii; 
- modul indicativ, timpul viitor popular, persoana a II-a, numărul singular tu o să ştii, tu o să 

vii; 
- modul conjunctiv, timpul prezent, persoana a II-a, numărul singular tu să ştii, tu să vii. 

 
– verbul a fi formează doi i la:  

- modul indicativ, timpul viitor popular, persoana a II-a, numărul singular tu o să fii 
- modul conjunctiv, timpul prezent, persoana a II-a, numărul singular tu să fii  
- imperativ (poruncitor, care ordonă), persoana a doua, numărul singular, forma pozitivă: fii! 

(la forma negativă are un singur i: nu fi! 
- în rest, se scrie cu un singur i, cum ar fi la: 

– imperativ negativ: Nu fi  obraznic! 
– condiŃional prezent: aş fi , ai fi 
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– condiŃional perfect: aş fi  fost, ai fi  fost, ai fi  spus, ai fi făcut 
– conjunctiv perfect: să fi  ştiut, să fi fost, să fi  avut 
– viitor: voi fi , vei fi  
– verb + fi: pot fi , poŃi fi , să poată fi , să poŃi fi , vei putea fi .  
 
AtenŃie! Verbele care se termină la infinitiv în doi i, cum sînt: a înmii, a prii, a pustii: 
– formează 3 i la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, numărul singular: eu înmiii, eu 

pustiii; 
– formează doi i la modul indicativ, timpul viitor eu voi înmii, tu vei prii, el va pustii etc., şi modul 

condiŃional, timpul prezent: eu aş înmii, tu ai pustii etc.  
4.2. Verbele care la infinitiv se termină în î, cum sînt: a coborî, a doborî, a urî, nu formează doi i 

niciodată. 
  

Sper, că a intrat. 
 
AtenŃie!  
În pat mi-am pus un placaj ca să mă îndrept.  
Am să dorm cu faŃa în sus. 
Aa, m-am prins, vrei să vin la toamnă cu o damigeană de vin.  
Păi vezi că dacă ai scăpat să nu te concedieze domnul director, acum de mită nu mai scapi? 
Inimosul PetruŃ: – Eşti incorigibil, persişti în ideea nefericită de a posta pagini de maculatură cu 

norme şi reguli din manualele şcolare, care nu interesează pe nimeni şi plictisesc cititorul.  
Astea trebuiau studiate şi însuşite încă din şcoală.  
Degeaba le copiezi tu de colo pînă colo dacă nu ştii să le aplici, dovada frecventele greşeli pe care le 

faci în ceea ce scrii.  
La un moment dat după ce ai învăŃat regulile ar trebui să ajungi la un nivel cînd începi să simŃi limba 

română, s-o asculŃi cum sună în urechi, şi atunci totul va fi mai uşor.  
Te cramponezi de ce îŃi aduci tu aminte că te-a învăŃat profesorul tău din generală legat de cei doi de 

„i” , dar eu cred altceva, anume: ori spui „doi de i”, ori spui „doi i-uri”, dar în nici un caz nu spui „doi i” cum 
ai fost tu greşit învăŃat căci îŃi zgîrîie timpanul. 

Opincarul Ionică: – Măi nenea profesore, păi tu nu ştii că de la numărul 1 (unu) la numărul 19 
(nouăsprezece) se scrie fără prepoziŃia „de”, iar de la 20 la 100, cu prepoziŃia „de”.  

Regula este valabilă şi pentru numerele mai mari de 100.  
Decisive sînt ultimele două cifre.  
Exemple: 7 ani, 19 ani, 20 de ani, 75 de ani, 100 de ani, 101 ani, 119 ani, 175 de ani, 200 de ani, 

20.007 ani, 20.017 ani, 20.143 de ani, 20.993 de ani ... 
Acum pune în loc de ani litera i. Ai înŃeles? 
Inimosul PetruŃ: – Nu mă interesează tîmpeniile tale, eu îŃi spun cum cred eu. 
Opincarul Ionică: – Păi faci tu noi reguli.  
Ia uite domnule, unde era geniul ascuns! La Băileşti. 
Inimosul PetruŃ: – Spre deosebire de tine am capacitatea de a inova, de a schimba reguli proaste, de 

a corecta, de a avea un punct de vedere personal, pe cînd tu eşti încorsetat de dogme, de manuale, de definiŃii 
şi nu reuşeşti să ieşi din logica şobolanului de bibliotecă incapabil să judece cu capul tău, cramponat în ideea 
de a copia, de a zgîrma, de a cita.  

Sincer mi-e milă de tine şi te rog să nu mai plictiseşti cu astfel de idioŃenii că nu-Ńi mai răspund. 
Opincarul Ionică: – Am înŃeles, am dreptate şi îŃi e ciudă. 
Păi de, ce să-Ńi fac eu. 
Asta-i situaŃia.  
Pe viitor am să-Ńi trimit probleme de logică. 
Pentru început unele mai uşoare pentru aŃi vedea capacitatea de inovare. 
Pa!  
Cronicar : – Pentru al îmbuna pe Inimosul PetruŃ, Opincarul Ionică îi trimite melodia „Cu ochi 

lungi, cu gene lungi” interpretată de Tudor Gheorghe.  
Se poate asculta aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=8peszFCqxM4&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=8peszFCqxM4&feature=share
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Opincarul Ionică: – Şi sprîncenele-i stufoase   
Busuioc gura-i miroase 
Eu din casă nu mai ies 
O iubesc cu foc şi des.   
Măi! M ăi! 
Inimosul PetruŃ: – Bravo, aşa să faci, dar ai grijă că, e şi înger e şi drac! 
Opincarul Ionică: – Nici o problemă, îmi e pe plac.  
Mă culc, mă scol, cu gîndul ăsta eu mă-mpac. (Cronicar:  Litera „m” s-a adăugat după observaŃia 

adusă de Inimosul PetruŃ, deoarece are dreptate, trebuie litera „m”.)  
De-i înger pe pămînt sau drac.  
Inimosul PetruŃ: – AtenŃie, eu ştiu că ştii, dar de dragul diacriticilor, desigur, iar ai făcut o greşeală 

de ortografie, anume, trebuia să scrii „mă-mpac” în loc de „mă-pac”. 
Opincarul Ionică: – Am să corectez, aşa este. (Cronicar:  Litera „e” s-a adăugat după observaŃia 

adusă de Inimosul PetruŃ, deoarece are dreptate, trebuie litera „e”.)   
Inimosul PetruŃ: – Se scrie „este” nu „estr”, academicianule fără titluri! 
Opincarul Ionică: – Aici este evident, dar mă rog.  
IuŃeala de mînă.  
Am corectat.  
Inimosul PetruŃ: – Bravo! 

 


