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Supărarea celor două ţaţe, Floarea şi Măria. 
 

Cronicar: Supărat foc pe Oana, Ionică Opincaru trimite urgent agentul sub acoperire cu 

magnetofonul din dotare (el a rămas pe vechi, pe vechea dotare) pentru a afla supărarea celor două ţaţe, 

Floarea (este mai mică decît Măria, ca număr de ani) şi Măria (dar am folosit, aici, sensul peiorativ dat de 

Oana cuvîntului a e, iar Măria este pu in cam surdă), din Băileşti la cele zise de Oana pe blogul ei. 

Agentul sub acoperire le-a găsit pe cele două ţaţe, Floarea şi Măria, la gard, unde discutau, foarte 

aprinse printre uluci, subiectul la zi. 

Aşa că, mie nu-mi rămîne decît să redau cele înregistrate de către agentul sub acoperire de pe 

magnetofon. 

„ a a” Floarea: Auzişi, a ă Mărie, Oana lu’ leat Amza face mişto de noi pe blog. 

a a Măria: Pe ce face, fa Floareo, mişto, pe bloc? 

„ a a” Floarea: Nu, a ă Mărie, pe blog cu litera g nu cu litera c, este un fel de jurnal pe care îl 

ineam noi cînd eram tinere, iar acum se ine pe internet. 
a a Măria: Fa Floareo, da’ fata asta lu’ leat Amza nu s-a mai maturizat şi ea, că trebuie să aibă şi 

ea o vîrstă sau ce are de scrie şi acum pe acest jurnal? 

„ a a” Floarea: Nu a ă Mărie, este destul de mare, dar aşa se scrie acum, ca să te vadă o ară 
întreagă. 

a a Măria: Păi şi nu te faci de rîs, fa Floareo? 

„ a a” Floarea: Păi eu ştiu, a ă Mărie!? 

a a Măria: Şi ce zice de noi, fa Floareo?  

„ a a” Floarea: Păi, zice cam aşa, printre multe altele, cică: „ … cînd vom înceta cu bîrfele de ţaţe 
la gard, cu comentarii de doi bani … poate doar atunci vom avea o mică şansă la civilizaţie …” . 

a a Măria: Auză tu, fa Floareo, da’ fata asta lu’ leat Amza, de unde ştie ea ce vorbim noi la gard şi 
în plus cum adică,  „ … avea o mică şansă la civilizaţie …” ?  

Păi, nici nu era născută ea, cînd noi cu leat Amza am învă at carte şi am fost foarte duse şi la Biserica 
din sat, că atunci era o faptă foarte apreciată de cei din jur, dar şi de părin ii noştri cînd vedeau că ducem mai 
departe tradi ia şi nu ne ruşinăm de trecutul şi de obîrşia noastră. 

Fa Floareo, eu cred, că săraca fată o fi intrat în vreo sectă ceva de vorbeşte ea aşa urît de noi sau 
poate o fi în vreun ONG de-al lui George Soros, că am auzit eu de la a a Lisaveta, soră cu Gheorghe şi ceva 
neam cu leat Amza, că aşa este acum în Bucureşti şi prin alte mari oraşe ale ării, că şi-a băgat dracul coada 
şi la noi în ară. 

Oare, aşa să fie, ce zici, fa Floareo? 

„ a a” Floarea: Păi ce să zic, dar ce mă supără pe mine cel mai mult, a ă Mărie, este, că nu am fi 
culte? 

a a Măria: Cum adică, fa Floareo, nu sîntem descul e? 

Păi nu am umblat eu cu leat Amza pînă aproape să mă mărit descul ă. 
I-o fi povestit leat Amza?  

„ a a” Floarea: Nu, a ă Mărie, descul e, ci culte! 
 a a Măria: Ei, na, că m-am supărat.  
Cum adică, noi nu sîntem culte!? 

Păi ce, ştie ea ce ştiu eu? 

Ştie ea, ce este aia dragoste de ară şi de semenii tăi, dacă ea ne jigneşte în aşa hal? 

Oare, ce ar fi zis, leat Amza, dacă ar mai fi trăit? 

Cronicar: Aici se termină cele înregistrate, nu a mai fost bandă. 
 

Glosar: 

a ă, a e = (peior.) femeie vulgară, lipsită de gust şi de fine e; mahalagioaică. 
a ă, a e = (Pop.) Mătuşă. ♦ Termen de respect cu care cineva se adresează (la ară) unei surori mai 

mari sau unei femei mai în vîrstă. 
Ulucă, uluci = Scîndură groasă întrebuin ată în construc ii, mai ales la construirea gardurilor şi a 

împrejmuirilor. 

Leat, leaturi = A fi leat cu cineva = a fi de aceeaşi vîrstă cu cineva. 
Obîrşie, obîrşii = Locul unde s-a născut cineva; familia, neamul din care se trage cineva; origine 

(socială). 


