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A: <Î  (xxx) şi am zis „ia mă şi copiii mei”# îi spovedi↑ îi împărtăşi↑ astăzi TOT>. <R acuma 

sînt prin parc şi zic ă: ei ziceau că se duc la ţară ştii↑ şi zic „la ce să vă duceţi mă↑ vă fac şi io 

mâine seară BA:ie MÂINE”↓ le face tacso baie mă duc şi io mâine iau şi io lumină cu ei şi 

mă duc duMInică # ce să facă la ţară? îi găsesc în ziua de paşti ┴# <P lasă aşa. să-şi facă şi 

mămica treburile ştii↑ mai stă de grija lor <R să le facă mâncare> ┴ P  şi fie-mea a ţinut şi 

post fată <Î şi *** a ţinut da> ┴ 

B: şi *** îmi ţinea tot aşa şi POST şi când s-a dus şi nu s-a spovedit într-un an# FATA MEA 

aici la catedrală n-a grijit-o popa. a plâns fata zice <R ,,mami ce păcate am făcut io dă nu                

mă-mpărtăşi↑” era MICĂ # deci n-a-mpărtăşit-o. 

A: ştii că popa *** de acolo de la noi↓ anu trecut a întrebat-o pe *** <R,P că e mare a 

întrebat-o dacă s-a spovedit ştii↑ şi a spus că nu. DA a împărtăşit-o da a zis de la anu să:┴ 

B: dar şi ăsta al nostru de la (K) de acolo *** ăs-  ăsta  aşa  

A: îhm 

B: şi ăsta <P pune întrebări să ştii> 

A: <R ce-ai mă↑> 

B: îhm # păi uite fata s-a dus↓ 

A: CE ţi-e mă 

B: <P păi da cum> # şi ea se ducea la ţară la soacră-mea <R că tot aşa părintele ăla nu> ┴ 

((cineva deschide o ușă)) *** că stă: 

C: doamna *** la ce oră se pune masa↑ să treci pă sub masă↑ 

B: adică zi-(mi) *** <Z  a: te-ai găsit să mă-ntrebi pă mine la cât treci pă sub masă> 



A: în seara asta treci pă sub masă? 

C: îhî # păi că p’la cinci aşa să pune # masa  

A: [<R da’ io nu ştiu fată ce masă zici TU>  

B: [<R devreme aşa să treci pe sub masă?> 

+ A: (că) la mine nu e aşa 

 

 


