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E:  mda #### 

M: CINE strică 

E: nu știu ce mi-a dat. mi-a dat într-o punguță micuță alina. nu știu ce mi-o fi dat↓## 

M: păi tu# nu# te uiTAși↑ „bă# CE [mi-ai dat↑” 

E: nu #nu m-am uitat.  

M: [c-așa  

E: [mă uit acasă 

E: <R păi nu m-am uitat că eram acolo la /mec/ naibii ce făceam>? desfăceam aia acolo?  

M: păi așa se uită la cadou. când îl primeȘTI↑ 

E: e:: lasă că mă uit eu când ajung acasă și îți spun## mda## era LA:: acolo la universitate că 

e cercul militar↓# puțin mai încolo de universitate↓ erau numai d-ăștia îmbrăcați în uniformă# 

POlițiști de-ăștia din arMAtă dă la trupele aeriene↓ cântau acolo# cred că e ceva: # ziua 

armatei sau Cine știe. CEVA. Că [CE era acolo 

M:[ cine știe 

+E: [numai de-ăștia 

M: cine știe ce cine știe-o fi. A:: stai că ȘTIU unde e 

E: da: de la universitate puțin mai încolo 

M: puțin mai încolo da:: ##  

E: [îhm  

M: e cercul armatei. ȘTIU # 

E: <OF mda> 

M: îți plăcu↑ Ă? 



E: da NORmaal. DAcă-i vedeai CUM erau #pfoai de CApul meu! CĂlcați toți îmBRĂcați la 

fel ## [impecabil arătau 

M: [mde # 

M: de mă 

E: da:### LAsă că m-am  m-a# parcă mai tare m-am ┴ m-a ┴ m-am enervat aȘA↑ 

M: mhm 

E: VAI de mine. păi știi cum aRĂtau mă↑ toți și mulți [mulți mulți 

M: știu că am văzut și io odată de-ăștia la piTEȘti. 

E: + și cântau acolo și cu fanfara și vai [de mine 

M: da: 

E: de mine ce era acolo↓ 

M: da la pitești [la Pitești acolo 

E: DA# făcea alina făcea alina: <R, IM hai să mergem să ne băgăm și noi printre ei pe-acolo> 

[…] 

 


