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„Mult e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim…”
(Gheorghe Sion – Limba românească)
 

Limba, ca principalul mijloc de comunicare între oameni, este creaţia unui popor; se naşte odată cu
poporul, trăieşte cât acesta şi moare odată cu ultimul ei vorbitor. Limba, actul identităţii unui neam,
devine un depozitor al gândurilor, ideilor, sentimentelor, convingerilor poporului respectiv, fiind
expresia cea mai fidelă a modului de a fi şi de a gândi al acestuia, a istoriei şi a gradului său de
evoluţie. Misiunea de a ne păstra limba ne-a fost transmisă de înaintaşi. Fiind mare avuţie şi creaţie
a poporului din spaţiul carpato-dunărean, ea ne exprimă în faţa lumii şi, de aceea, avem sfânta
datorie de a o păstra, apăra, îmbogăţi, lăsând-o moştenire urmaşilor. Supusă degradării, aidoma
întregii noastre vieţi socio-economice, culturale, morale, ne propunem să atragem atenţia cititorilor
asupra greşelilor pe care le întâlnim în media şi în procesul comunicării cotidiene. Când ne aud pe
noi, românii, vorbind, chinezii spun că aud un cântec.
Noi zicem că ei ciripesc. Un negru din Ghana mi-a spus într-o curată limbă română că a învăţat-o
pentru a citi în original pe Eminescu şi T. Arghezi (minunat omagiu adus graiului nostru).
Începem prin a explica sensurile multiple pe care le au unele substantive cu o singură formă la
singular:
• o soră – două surori (rude de sânge)
– Dau surorii mele o floare.
– două sore (de spital) – Dau sorei din policlinică o floare.
• (un) raport – două raporturi (relaţie)
– Raporturile dintre oameni sunt amiabile. – două rapoarte (dare de seamă)
– Rapoartele au fost defavorabile celor controlaţi.
• un vis – două vise (imagini onirice
– din timpul somnului)
– două visuri (aspiraţii, idealuri) – Prin muncă mi-am împlinit visurile.
• un corn – două coarne (podoaba capilară a animalelor).
– două cornuri (produs de panificaţie).
– doi corni (pomi şi instrumente muzicale).
• un ghem – două gheme (de aţă).
– două ghemuri (un număr de puncte marcate la tenis).
• un ghiveci
– două ghivece (vase pentru flori).
– două ghiveciuri (mâncare).
• un minut
– două minute (unitate de timp – a şaizecia parte a secundei).
– două minuturi (mâncăruri preparate rapid).

FLOAREA NECȘOIU
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