Dialog între jurat și concurent la Bravo, ai stil!
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locul desfășurării interacțiunii: București, platoul emisiunii Bravo, ai stil!
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Autorul înregistrării și al transcrierii: Ioana Andreea Popescu (anul II, 2016-2017, seria a II-a,
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Transcriere verificată și îmbogățită de Raluca Cimpoacă (anul II, 2018-2019)
A: adela↑ tu ai senzația că eu am ceva cu tine?
B: a: nu n-am senzația ((râs))
A: [a super.
B: [e o e o realiTATE
A: [a e o certitudine↓
+B: e o chestie care se întâmplă↓
A: da?
B: DA
A: CE te face să spui asta# sunt curioasă↓
B: deci nu știu cum să <@ mă exprim>
A: ă: românește↓ corect↓ dacă se poate↓
B: da: <@ ai văzut că se poate↓>
A: câteodată. #
B: DA # totdeauna. greșeli mai faci și TU↓ doar că: NOI restu’ oamenilor↓ muritorilor de rând
nu suntem atât de răutăCIOȘI sau [mă rog
A: [a:
+B: nu FAcem când atragem atenția n-o facem în felul în care o faci tu↓
A: iar eu am fost răutăcioasă CÂND anume
B: ### CÂND NU. <@ nu pot să spun o zi anume> pentru că se-ntâmplă foarte des. în MArea
majoritate a timpului↓
A: atunci când te îmbraci tu PROST sau CÂND
B: <MARC eu să știi că mă-mbrac# desTUL de bine↓ zic eu↑> [și#
A: a
+B: de FOARTE multe [ori

A: [eu zic că mă pot ridica să plec? pentru că dacă tu te îmbraci atât de BINE încât n-ai nevoie
<@ să te jurizeze nimeni> [practic
B: [dar ă stai să-(îți) nu eu n-am spus [asta:
A: [dar ce-ai spus?
B: dar de cele mai multe ori↓ # eu sunt apreCIATĂ și de ceilalți juraȚI și nu doar de ei și de
[răzvan↑
A: [nu întotdeauna
+B: [e-n asentimentul lor ┴ de cele mai multe ori <MARC singura persoană care NU este> deacord cu asta ești TU. și# ești extrem de: <R cum să spun> agreSIVĂ:↓ și nu înțeleg DE CE ai
această atitudine↓ și vreau să-ți spun că <MARC de mulTE ori am SENZAția: că: # uiți că ești în
poziția de jurat> și de MULte ori <R simt așa ca și cum ai fi într-o competiție cu noi
concurentele↓ lucru care [nu mi se pare firesc>
A: [<@ ah> stați puțin
B: da # că altfel [n-aș înțelege
+A: [au murit trei greieri
+B: anumite remarci pe care le FACI sau anumite răutăți ale TALE# care SINcer mi se par
gratuite↓
A: draga mea adela.
B: da
A: poate o să ți se pară răutăcios și ce urmează să-ți spun.
B: nu↓ o să mi se pară: ((râs))
A: această bluză este grOAznic executată # <R acea pălărie este PREA mare pentru tine are
[borurile mult prea mari ți-am mai spus asta↓>
C: [da’ de ce a a a croit-o și a cusut-o adela ca să-i [reproșăm execuția bluzei↑
A: [probabil că și-a făcut-o pe comandă↓ bănuiesc.
C: așa↓ și?
A: ă: îmi plac pantofii ### da:r aș vrea să faci mai mult. îmi place /lucul/ tău de astăzi totuși↓ #
și mi-ar plăcea să încerci să fii o fată cu stil.

