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B: mi-a dat AIA în /cárfur/ să gust↓ 

A: da↑ 

B: <P nici nu i-am cerut↓> BIne n-am luat de la # sunt ĂIA cu produse tradiționale↓ 

A: aha. 

B: ia vezi dacă-ți place↑ 

A: # bine↓ mănânc↓  

B: și mai tai. să nu tai aiurea↓ 

A:<Î păi ia și tu și mănâncă> 

B: îmi iau ce-mi trebuie↓## 

A: gata↓ e de ajuns↓# 

B: e hai că-l las aici și # ((despachetează ceva)) 

A: mulțumesc↑ 

B: cu plăcere↓ ((pauză 4 secunde)) 

A: ȘI vrei să te duci s-o vezi pe /leidi/↑ să te duci să-i vezi burTICA↑ 

B: <P să râd de ea↓> 

A: să-i simți # puiȘORII↑ 

B: <P (îi) simt↓> ((pauză 5 secunde)) 

A: DA cum de nu: a rămas până acum↑ ((râde)) # <Î,F cred că i-a venit mintea la cap↓ HĂ↑> 

B: păi nu da’ ei au perioada o dată la # șase luni↓ 

A: a: 

B: <R ADIcă nu-i ca la tine># de cinci ori# pe <R LUNĂ> ((pauză 5 secunde))  

A: e BUN 



B: ce↑ 

A: ĂSTA 

B: îți dau # /checeap/↑ 

A: nu # [mersi  

B: [cred că am și muștar ↓ 

A: nu. 

B: ce-ți dau↑ pâine 

A: <R ce↑ da pâine.> 

B: de CE nu-mi ceri 

A: păi da:: m-am uitat. ADICĂ:: ## îmi dădeam EU seama că nu e <@ ceva↓>## CE să-i zic 

eu pro[fului↑ 

B: [<R îți mai trebuie ceva↑> 

A: nu. 

B: <P nu cred că mai trebuie↓> 

A:  nu↓[<P nu-mi trebuie nimic↓> 

B: [AM cremă de brânză ↓de-aia↑ ((zgomot de fond de la strâns ambalaje)) 

A: nu vreau↓ 

+B: de la 

A: nu că am mâncat astăzi↓# 

 B: ă: # lăMÂIE↑ 

A: nu: vreau să mănânc repede ceva↓ ## și apoi să: ┴ am scris astĂZI↑ 

B: î↑ 

A: cred că două-douăzeci treizeci de pagini↑ deci am scris la curs zece pagini în două ore↓# și 

apoi: ă::## fișele de lectură la ce-am citit↓ și-am citit mult. 

B: h↑ ((îi oferă ceva lui A)) 

A: <Î o să iau↓> 

B: îți plac↑ 

A: da-s bu[ne 

B: [cică-s dieTEtice↓ 

A: dietetice↑ de┴  D_ASTA ȚI-AI LUAT 

B: <R dup-aia am văzut după ce mi le-a pus.># adică m-am uitat m ((am zis)) <R „vreau și eu 

două sute trei sute de grame de măsline de la /DEVNI/↑“> și ea cică „dieTEtice“. „CE“ „d-

astea↓“ „da“. și dup-aia am văzut că scria sus↓ d-alea. 

A: ((râde)) 



B: mă gândeam dup-aia în timp ce punea „ce dracu oi cumpăra↑” # da-s bune↓ 

A: stai să gust. ((pauză 5 secunde)) păi ș-ai re- renunțat la /calamata/↑ 

B: <P ca _la _mama↑> ((râde)) 

A: /CALAMATA/ 

B: ca _la _MĂ-TA 

A: <R@ n-am zis asta TU ai zis-o.> 

  


