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Sursa: Ilie Radu Ștefănescu, Să vorbim și să scriem corect, Editura Niculescu, București, 2002.

Alături de clişeele lexicale obişnuite, cu sens nefigurat, întrebuinţate în limbajul administrativ-
juridic şi în cel politic, au apărut, în ultimii ani, câteva expresii cu valoare metaforică, 
„împrumutate” din vocabularul ştiinţific şi tehnic sau din cel religios, datorită cărora dobândesc 
conotaţii speciale. Aportul stilistic al acestor construcţii figurate este incontestabil, numai că, 
abuzând de ele, autorii cad în manierism, utilizându-le în contexte care nu le reclamă imperios 
prezenţa, şi anume în locul unor termeni uzuali, nepretenţioşi. Iată şi câteva cazuri mai 
frapante.

Sensul propriu Sensul figurat

Undă verde

Procedeu folosit pentru 
asigurarea fluenţei maxime a 
traficului auto pe arterele de 
circulaţie din oraş, realizat printr-
un sistem de comandă coordonată 
a semafoarelor.

A aproba, a accepta, a 
încuviinţa, a consimţi, 
a admite, a-şi da 
consimţământul, a fi de 
acord, a îngădui, a permite, 
a fi de părere etc.

Lungime de undă

Distanţa dintre două puncte 
succesive ale unei unde, în care 
oscilaţia are aceeaşi fază.

Acord, consonanţă, 
armonizare, potrivire, 
coincidenţă, identitate, 
concurs etc.

Lance

Veche armă de atac, formată 
dintr-o vergea lungă de lemn 
prevăzută cu un vârf metalic 
ascuţit.

Vizează  partea cea mai 
ameninţătoare, elementul 
cel mai incisiv, liderul 
cel mai „agresiv” al unei 
mişcări, organizaţii etc.

Luminiţa de la capătul 
tunelului

Fenomen mitic, transcendent, 
legat de „marea trecere” către 
viaţa veşnică, după moarte, a 
sufletului omenesc.

Expresie metaforică a 
„realizării”, a „salvării”, a 
„eliberării”, a „speranţei” de 
mai bine, a „împlinirii” unor 
idealuri etc.

Balon de oxigen

Rezervor de oxigen prevăzut cu 
un tub de aspiraţie, întrebuinţat la 
reanimarea unor bolnavi.

Salvator, salutar, 
binefăcător, bine-venit etc.
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