Două fete titrate
Două fete cucuiate se întîlnesc la intrarea într-un „mol”, unde doreau să facă „şoping”.
Cum nu ştiţi ce înseamnă „şoping”?
Nici eu.
Dar am dat o căutare pe internet cu motorul Gooogle şi am aflat că de fapt se scrie „shopping” şi se
traduce cumpărături şi este un cuvînt din limba engleză şi că s-ar citi „şoping”, nu ţ-o împing nu, ci
„şoping”.
Aşadar, acum ştiţi şi dumneavoastră, bineînţeles noi ăştia care nu cunoaştem această limbă, cică ar fi
o limbă de circulaţie mondială.
Păi deh, fetele noastre sînt la curent cu tot ce este nou în lume.
Sînt doar la început de carieră, dar sînt două fete titrate însă să nu anticipăm.
Să revenim.
A, nu ştiţi ce este ăla „mol”?
Este un centru comercial, este tot un cuvînt din limba engleză care se scrie „mall” şi se citeşte „mol”.
Aşadar, se întîlnesc şi fac în drum spre „şoping” cunoştinţă.
Cea brunetă, dar blondă se numeşte Elena.
Iar cea blondă, dar brunetă se numeşte Anca.
După ce au făcut cunoştinţă, Elena o întreabă pe Anca, dacă este la facultate şi în ce an este.
Iar Anca răspunde, cum adică în ce an!?
Sînt în anul 2016.
Dar tu Elena, în ce an eşti, o întreabă Anca?
A, bine că m-ai întrebat, că mi-a zis prietenul meu că mă angajează la firma lui, dar să-i duc diploma
de absolvire a facultăţii, aşa că, să nu uit să întreb secretara ce facultate am terminat eu.
Dar să trecem la subiect.
Dar apropo de subiect.
Referitor la subiect la televizor sînt unii invitaţi pentru care a devenit un laitmotiv exprimarea
„Domnule, a zis cu subiect şi predicat”, adică propoziţia lor este o propoziţie simplă, deoarece dacă ar fi o
propoziţie dezvoltată ar fi folosit în plus şi atributul, şi complementul sau poate nu ştiu că există şi aceste
părţi de propoziţie.
Am găsit pe unul care a scris un articol şi a vrut să completeze aceste părţi de propoziţie, dar a zis cu
subiect, predicat, adjectiv şi complement, dar adjectivul nu este parte de propoziţie, ci este parte de vorbire,
dar în sfîrşit fiecare după puteri, păi nu?!.
Deci să le luăm pe puncte sau pe rînd sau într-o anumită ordine.
Nu punctual aşa cum tot unii la televizor spun, că trebuie să le ia punctual.
Mai bine ar veni la timp la emisiune şi nu ar mai întîrzia, fiindcă asta înseamnă punctual.
Aşadar, să continuăm bancul de sus.
Elena, după ce îşi ia diploma de absolvire a facultăţii, se întîlneşte cu Vasile, prietenul ei.
Acesta, cînd o vede pe Elena, exclamă.
– Vai, dragă ce bine arăţi, eşti beton.
Dar Elena reacţionează şi-i spune.
– Cum adică beton?
La care Vasile îi zice.
– Dar dragă este un compliment.
– Aa!, un complement!, se miră Elena.
La care prietena ei, Anca, intervine şi îi spune.
– Nu dragă, Elena, complement, ci atribut.
La care Elena răspunde.
– Aa!, aşa da, breton, nu beton, ştiam eu că este un tribut, dar nu ştiam al cui este.
– Ce ton visezi draga mea Elena! nu ţi-am luat nici un peşte, zice Vasile.
La care Anca, prietena Elenei, intervine şi zice.
– Mie îmi place peştele, că are fosfor.
– Da, da, şi mie îmi place peştele*, dar să nu mă bată.
Atenţie!
Nu uitaţi un lucru, fetele noastre sînt două fete titrate, nu tarate, păi nu?
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Glosar:
Complementul este o parte secundară de propoziţie, care determină un verb, un adjectiv, un adverb
sau o interjecţie cu funcţia de predicat.
De exemplu:
Să mergem în camera noastră. (în camera complement, determină verbul să mergem)
Maşina roşie ca focul este a mea. (ca focul complement, determină adjectivul roşie)
Maşina merge mai repede decît trenul. (decît trenul complement, determină adverbul mai repede)
Hai la masă. (la masă complement, determină interjecţia hai)
Atributul este o parte secundară de propoziţie, care determină un substantiv, o locuţiune substantivală
sau un înlocuitor al substantivului – pronume sau numeral.
De exemplu:
Hainele colorate sînt în dulap. (care haine? colorate)
Se apropie de noi o maşină de pompieri. (ce fel de maşină? de pompieri)
Maşina mamei are pană. (a cui maşină? a mamei)
În sală au rămas doi colegi. (cîţi colegi? doi)
Compliment, complimente = Cuvînt de laudă, de măgulire, care exprimă o atitudine prietenească, de
stimă, de respect sau de consideraţie.
Atribut, atribute = 1. Însuşire (esenţială) a unui obiect.
2. (Lingv.) Parte secundară a propoziţiei care determină un substantiv sau un
echivalent al acestuia.
Paronim, paronime = vorbă ce se aseamănă cu alta după formă sau origină şi nu după sens: abstrage
şi distrage, contuziune şi confuziune. În cazul nostru cele două cuvinte: compliment şi complement.
Peşte* = Aici proxenet.
Ton, toni, s. m. Peşte teleostean răpitor marin care seamănă cu pălămida, ajungînd pînă la lungimea
de patru metri.

Un banc
Un dintre fetele noastre de mai sus (ele au în jur de 20 de ani), nu ştiu care, se întîlneşte cu preotul
(de bre, cu popa) pe drum spre biserică şi îi spune:
– Sărut mîna părinte!
Iar preotul îi răspunde:
– Bună, bună!
Nu merge mult părintele, că se întîlneşte cu femeie care are în jur de 40 de ani, unde şi ea spune:
– Sărut mîna părinte!
Iar preotul îi răspunde:
– Bună!
Aproape de biserică se întîlneşte cu o femeie care are în jur de 65 de ani, unde şi ea spune:
– Sărut mîna părinte!
Iar preotul îi răspunde:
– Mergi cu Domnul fata tatii, mergi cu Domnul!
Ajuns preotul la biserică are loc o spovedanie a uneia dintre fetelor noastre titrate.
După ce termină spovedania, preotul spune fetei:
– Mergi cu Domnul fata tatii, mergi cu Domnul!
Fata noastră se întoarce cu faţa spre interiorul bisericii şi văzînd mai mulţi bărbaţi îl întreabă mirată
pe părinte:
– Cu care părinte să merg?
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