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Silvia: <R este prima și ultima dată când o să mai fac această î: această chestie> # de mâine o 

să deci chiar o să vin în blugi și maiou pentru că # se pare că # dacă o fată este simplă↑ # nu 

este /ochei/ însă silvia dacă vine cu ceva↑ iarăși <R nu este_ok>  pentru că nu este cineva 

[cunoscut # deci 

Iulia: [ <F, R știi ce ai spus mai devreme silvia? că tu gândești la fel de repede pe cât vorbești>. 

nu cred că gândești # [DELOC ## și nici repede↑ 

Silvia: [î crede-mă că eu # am încercat întotdeauna [ să  

Iulia: [să ce ? 

Silvia: [să vin cu câte ceva # nu știu [așa  

Iulia: [<Î ghici ce ?> <MARC nu ai putut # <Î din cauza TA> # și stilul nu însemnă să-ți pui două 

x-uri pe ochi n-ai înțeles nici până acum chestia asta ?> 

Silvia: [<J stilul nu înseamnă> 

Iulia: [cum îți spun prietenii tăi ?  

Silvia: [sti- stilul nu înse[amnă sti- 

Iulia: [cum îți spun prietenii tăi ? 

Silvia: stilul nu înseamnă foarte multe lucruri  

Iulia: cum îți spun prietenii tăi? cum te-au supranumit? 

Silvia: # /mons/ 

Iulia: ai curaj să spui ? # [pe post↓ 

Silvia: [ <P păi nu mai știu la care poreclă te referi>.# 

Iulia: nu ții tu minte discuția pe care am avut-o noi do[uă # <Z înainte de emisiune> 

Silvia: [/mons?/ asta? 

+Iulia: “ <Z toți prietenii mei spun că vreau să fiu iulia albu” # de ce crezi oare ?> 

Silvia: aoloo[o REFUZ 



Iulia: <Z dar ghici ce↑ nu eşti> 

Silvia: [/cat/ emisiunea /cat/ că nu am ┴ nu discut așa ceva  

Iulia : <@ (nu) pare rău dar↑ nu e ca și când poți să decizi tu când se taie: emisiunea↑> nu ești 

aicea decât o concurentă ca celelalte. [/moris/ te rog să preiei pentru că deja: 

Silvia: [era o forma de glumă iulia <MARC  am zis-o glumind asta /CAT↑/> # a fost o GLUmă 

când am zis /cat/ [că doar nu am zis să taie emisiunea 

Iulia: [<Z a:: a fost o glumă # /ochei/ hAI să te vedem> 

Ilinca: încerci să faci asta silvia ? 

Silvia: <R ce anume?> 

Ilinca: îți dorești↑ sau mă_rog  prietenii tăi spun că îți dorești să::[ devii iulia albu? 

Silvia: [<R nu mai vreau să comentez pe nimic de-deci nu vreau să mă mai cert niciodată cu 

iulia> # <R are dreptate în toate> este o </fașonistă/_convinsă_este un guru al modei este o 

CREatoare foarte mare> și eu consider că # [nu am niciun motiv deci nu 

Raluca: [da’ de ce tu spui toate lucrurile astea despre ea în felu’ ăsta ? [atâta timp cât TU o 

admiri  

Silvia: [nu da nu am niciun motiv 

+Raluca: [ și_de fapt vrei să fii ea 

Silvia: [nu 

Raluca: [eu nu-nțeleg ironia asta. adică↑ # ori una ori alta ? # 

Silvia: EU vreau să fiu iulia ? 

Raluca: <F păi n-ai zis mai devreme>? # [în culise când vorbeați↑ 

Silvia: cum să spun că ┴ # <R  nu am spus așa ceva cum să spun așa ceva> ? 

Iulia: ((râs ironic)) 

Silvia: se înțeleg (foarte) greșit informațiile a fost ┴ # 

Iulia: lasă că telespectatorii vor vota și pe pagina noastră de /feisbuc/ bravo ai stil și [pe pagina 

de /instagram/  

Silvia: [ <R nu o să vin eu de mâine într-un maiou și pantaloni și atunci o să fiu> [probabil  

Iulia: [ia vino să vedem. 

Ilinca: şi până mâ[ine aş vrea să: îmi spuneţi  

Silvia: [(vreo fată de aici). 

 

  


