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((zgomot de fond))
B: <P ce naiba se-aude>## a: a intrat în casă. ăm: # da deci <MARC ce vrei # să facem↑>
A: pă:i# [nu.
B: [<R tu aștepți să mi se facă> scuze↑ tu aștepți să mi se facă mie: ă: scanu aicea↑
A: ă: <R da inițial aștept să se termine> scanarea (spune) s’ foarte mulți viruși <R ți-am zis
virușii ăștia nu prea se șterg↓># a(d)ică-i treci în caran[tină
B: [da decât cu tot cu /uindous/
+A: da decât odată cu tot /hardisc/ul tot ce-i pe /hardisc/ ((zgomot de fond))
B: îhm
A: <R și-o să-ți instalez /uindous/ul tău care-i origina:l ↑ și-o să vină cu toate alea↓ deci n-o să
mai aibă probleme↓> să zici că are: viruși predefiniți pe el bla_bla_bla # [da?
B: [înțeleg înțeleg da da da.
A: așa: [ți-am
B: [păi cel mai [bine
+A: [ia stAI să mai încerc și pe /feisbuc/↑ să intru acuma: ↑ dac-o să găsesc pe grupu: ↓#
facultăȚII: <R știu c-am salvat ăla> da:
B: CE
A: # m: /icsel/u unde aveam contu de: pe: /sait/u celor de la [/maicrosoft/
B: [n-ai zis că ți l-au închis pentru că: (ai) ↑
A: (b)a: <R DA da’ vreau să mai încerc o dată poa:[te::
B: [a::
+A: <R poate (doar) îl băgam eu greșit atuncea dă vro două trei ori la rând↑
B: da așa cum făceai și cu:: ă:##<R fereastra aia când instalai /uindous/u> ### nu-i așa↑
A: ă:↑

B: îhm
A: <R da da da-i /ochei/> ((zgomot produs de apăsarea tastelor))
B: îhm
A: <R uite mi-a răspuns și dănuț ↓și mi-a zis că-i /ochei/> hm_bine la șapte are slujbă↑ <R la
facultate da-i /ochei/> după:↑
B: # mă oricând în cursul zilei de mâine <și ți-l poate aduce ție↑>
A: <R da da da mi-l aduce mie e-/ochei/>
B: tu:: luni CE program ai
A: liBER
B: LIber↑
A: luni CE zi (e)# păi a-nceput sesiunea
B: # serios?
A: da↑
B: la noi nu.
A: la noi a-nceput sesiuNEA
B: noi s’tem în presesiune↓<P băi frate ce norocoși↑> voi când terminați sesiunea?
A: eu termin pă treișpe per total
B: NU te cred.
A: de CE. tu pe CÂT termini.
B: pe DOUĂșopt.
A: (xx) o să fie <MARC două s:ăptămâ:n:i>
[...]

