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C: DECI următoru’ tău prieten cum va fi maria?
A: următorul meu prieten↑ adică iuBIT nu doar prieten dar vom fi și prieteni și iubiți și o să fie și
soțul meu ↑ # <z și o să facem o nuntă tradițională românească↓> =
B: = <z hai să vedem dacă ne calificăm.>
((râd))
A: și tre’ să fie înalt deci nu sunteți calificați <MARC hahahaHA>
((râd))
B: prima cerință e incompletă.
C: <R până acum este vorba de ADI.>
B, C și D: [((râd))
A: [nu# <@ nu e înalt.>
B: [ba da
D: [ba da e mai înalt
C: [ba da e mai înalt decât majoritatea [băieților
B: [da’ tu vrei să fie și-nalt?
A: da tre’ să aibă cel puțin unu optzeci și șapte↑
D: <R pe bune↑ nu frate # am eu un prieten> DE unu nouă_ș_opt și crede-mă e
A: păi da’ e foarte bine mie îmi place să fie așa înalt să fie # <î și să fie așa să aibă> # nu știu # să
fie bine făcut da’ nu PREA adică să nu fie musculos gen prea musculos că mi se pare grotesc↓
da’ =
C: = da’ să fie înalt și slab așa ca # î ăla # cum îl [cheamă↑ #
B: [adi?
+ C: din familia /edăms/ #

B: <P sau ca adi.>
A: <@ nu> =
C: = ca /LĂRCI/ ((râd)) <î să fie exact ca /lărci/.>
A: nu mă să fie gen ((zgomot făcut de un pahar așezat pe masă)) # adică: să fie <Vibrato tonifia::t și
chestii::> da’[ mă rog
C: [păi foarte tonifiat. =
B: = <z du-te fată la insula iubirii.> =
A: = „du-te fată“ ((râde)) nu mă duc fată la insula iubirii↓ # la /temteișăn_ailănd/↓ dacă nu știați
cum e-n engleză # da’ ideea e c-o să fie=
B: =mamă fata asta știe engleză ((râd)) plecăm
A: ((râde)) și un pic de franceză.
C: deci până acum e adi.
A: <Î NU. am zis că tre’ să fie înalt> # adi nu se încadrează
C: și dacă nu este înalt atuncia nu mai contează sentimentul nu mai [contează
A: [BA DA
C: [sufletu’ [a::: păi
A: [<MARC plus plus> stați că am zis doar de fizic momentan # nu vreau să fie gen ((zgomot făcut
de un pahar așezat pe masă)) genul ăla de băiat prea mult în centru’ atenției adică să să ceară să
fie așa [mult în centrul atenției
C: [până acum ți-a plăcut numai de băieți care au fost [în centrul atenției
A: [păi DA#<MARC tocmai de ASTA> îmi doresc un altfel de băiat <P pentru că [tiparul chiar>
C: [păi n-o să-ți placă de el.
A: ba da # o să-mi placă pentru că îmi plac băieții care sunt un pic [mai
C: [de ce băiat îți place acuma maria ?
A: păi toți sunt în america și sunt <@ acTORI deci nu am nicio șansă cu ei.> momentan nu-mi
place de nimeni da’ dacă aveți sugestii↑ <P eu mă bag>. aveți vreo sugestie↑ ((zgomot făcut de
un pahar așezat pe masă)) vreți să mă [convingeți să
B: [am eu o sugestie da’ nu vreau să-ți distrug viața
A: spune-mi.
B: îl știi pe doru ?
A: ((râde)) nu. cine e doru?

B: care-a fost în BArbu ### ((scrumează pe masă din greșeală)) <@ nu nu nu nu nu nu nu nu nu
nu> ă::: popescu mi se pare că-l cheamă
C: nu vreți [să deschidem geamul?
A: [a fost # a fost în același an cu noi?
B: e c-un an mai mic decât noi.

