Czy Pan nam pomoże w tym sporze? Poradnik językowy dla uczniów

Lubiłam czy lubiałam?
Mikołajkowe zakupy to prawdziwy zawrót głowy. Sklepy pełne mam i tatusiów załamujących
ręce na widok cen proponowanych przez handlowców. Oczy im się śmieją do mruczących
miśków, płaczących lalek, pędzących samochodów, ale wybierają prezenty mniej efektowne.
Najwięcej kłopotów, ale też niemało frajdy mają dzieciaki, które organizują klasowe
mikołajki. Robią sobie nawzajem upominki, mając do dyspozycji niewiele pieniędzy. Bardzo
muszą się starać, by skromną zawartość portfeli zamienić na jak najbardziej okazałe paczki.
Niektórzy osiągają w tym mistrzostwo.
Krążymy z Julką robiąc zakupy na mikołajkowe upominki dla najbliższych. Mimo
wczesnej jeszcze pory na dworze panuje mrok. Tym okazalej prezentują się wystawy
sklepowe ozdobione kolorowymi lampkami, błyszczącymi choinkami, mikołajami
poruszającymi się w rytm kolęd i wielkimi różnobarwnymi paczkami. Takie okna wystawowe
działają jak magnes przyciągający klientów. Odwiedziłyśmy wiele sklepów, które nie znalazły
się we wcześniej ustalonym planie. Odkryłyśmy dużo nowych miejsc, nacieszyłyśmy oczy nie
tylko uroczymi zabawkami, ale też świątecznymi stroikami, pięknymi jubilerskimi wyrobami,
a nawet karnawałowymi strojami.
W jednym ze sklepów przyglądałyśmy się towarom estetycznie poukładanym na
półkach. Byłyśmy w świetnych humorach, tyle uciechy sprawiały nam te zakupy. Jednak w
radosny nastrój, jak intruz, wdarł się piskliwy głos jakiejś pani wyrażającej swoje
niezadowolenie z obsługi.
- Nigdy nie lubiłam tu robić zakupów, ale dziś weszłam tu z pewnością ostatni raz!
Przyglądałam się krzyczącej klientce, gdy usłyszałam szept Julii:
- Dlaczego ludzie sami sobie tak uprzykrzają życie? Dlaczego tak łatwo wpadają w złość?
Nawet świąteczny nastrój nie jest w stanie wpłynąć na złagodzenie ich usposobień.
Wyprowadziła sama siebie z równowagi, obraziła ekspedientki, popsuła humor innym
kupującym…
- I na dodatek popełniła błąd językowy – dodałam.
Rzeczywiście, Marto, pani owa użyła rażącej formy „lubiałam”. Ta błędna odmiana
czasownika „lubić” wiąże się z niewłaściwym doborem wzorca koniugacyjnego.
Niepoprawne formy „lubiał”, „lubiała” „lubiało” zostały utworzone według wzoru „umiał”,
„umiała”, „umiało”. Poprawna natomiast odmiana brzmi: „lubiłam”, „lubiłaś”, „lubiła”,
„lubiłyśmy”, „lubiłyście”.
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