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A: ce cauți↑ 

B: nișTE:: # /prINscrin/uri. ## 

A: la CE 

B: a:oleo: FRAte ↓ da’ pe bune tu până nu ești paranoic↑ nu te_nu te LAȘI.  

A: nu↓ doar te-ntreb la [ce↑ 

C:[ <Î,Z bă c_ești culMEA↑ (doar) mă uit și_io prin telefonul E:I  > 

A: eu-s culmea↑ sau voi că nu-mi răspundeți?  

C: ((râde)) 

B: nu da’ acuma pă bune chiar așa↑<R nu mai pot să vorbesc cu l*** că tre’ să știe toată țara 

despre ce vorbim ↓ > 

A: a: aia-i problema↑ 

B: erau niște# /prinscrin/uri↓ <MARC la niște poze ↓de pe /tamblăr/. mulțumit?> # 

C: NU CHIAR ((râs))  

A: ((râde)) 

C: <Z mă s*** da’ # tu ce crezi că e: că era↑ > 

A: <J  nimic↓> tu știi ce-am aflat ieri? 

B: îhm↑ 

A: nu ieri # alaltăieri↓ 

B: îhm↑ 

A: sau ieri↑ 



B:îhm↑ 

A: #oricum ieri 

D: când ai plecat de-aici?   

A: nu# ieri am dormit acasă. 

C: da↓ 

A: nu contează↓ 

D: da↑ (ieri era)  

A: că tu ai bursă.# 

C: [a:: 

A: și tu oricum nu-mi spuneai. 

C: [a:: # <Î tu-ți dai SI:AMA: DOA:: MNE> 

B: da’ pentru noi_ni’ nu contează↓ 

C: de fapt eu la asta mă uitam pe telefon 

A: <L eu ți-am sugerat# de multe ori↑ să-ți cumpăr lucruri și tu n-ai vrut↓> 

D: mie↑ 

A: da↓ 

D: ((mănâncă)) da’ nu era vorba de a-mi cumpăra [lucruri  

C: [((râde)) 

B: ((râde)) 

A: [și-atunci care era problema↑ 

C: [haha 

A: trebuia să te felicit. 

D: pentru CE 

A: că ai ┴ că EȘTI deștept și c-ai luat bursă. 

D: nu am luat bursă pentru că-s deștept# stai liniștit# am luat bursă pentru că-i sistemu prost↓ 

##  nu me[rit↓ 

B: CE <R doamne↑ deci discuțiile-astea ┴ limbajul ăsta-i atât de perfid> 

A: perfid↑ în niciun c[az 

D: ((mănâncă)) [da # cum se_numește # dubla intenție a limbajului.  

A: da↓ 

C: ma[::mă 



D:[limbaj cognitiv↓ # 

A: astăzi mi-am dat [seama 

B: ((către D)) [da’ tu mănânci cu rece?  

+A: că din cauză că am prieteni ca TINE # nu mai știu să interacționez cu alți oameni↓ 

B: a::: 

D: <Z îhm > 

A: pentru că::  

C: <@, F acuma dă vina pe R*** > 

+A: de fiecare dată când vorbes_cu_oameni folosesc niște concepte de care ei nici n-au auzit ↓  

B: ((chicotește))  

+A: pentru că [eu doar așa știu să vorbesc↓ 

D: [((râde))  

C: ((râde)) 

A: ei vorbeau despre: ┴ ce trebuie să caute o femeie la un bărba:t 

B: a::: 

+A: și io: am început să le zic despre animus și [anima  

B, C, D: [((râd))   

+A: # și m-am întrerupt ↓ că vorbeam SUPER repede și TARE și m-am întrerupt la jumătate #  

B, C, D: ((chicotesc)) 

+A: [,,nu știți despre ce vorbesc ↓ nu?“  

B, C, D: [((râd)) 

+A: ,,nicio idee # da’ spune-n continuare că [sună bine“  

B, C, D: [((râd))  

+A: și dup-aia mi-am dat eu seama că ele de fapt ziceau ceva gen ,,că NA # brunet # [frumos #  

D: [((chicotește)) 

+A: cu  mușchi cu bani“ ↓ 

D: <@ așa mă simt î:: în mare parte din timpul petrecut în societate>   

A, B, C: ((râd))  

D: #mda↓  


