
Mici neînțelegeri și prietenii pe League of Legends 

 

 

Situația de comunicare: 

Data înregistrării: 27.04.2019 

Locul înregistrării: acasă la B 

Participanții:  A: m., 21 de ani, student; 

  B: m., 22 de ani, lucrător comercial; 

  C: f., 20 de ani, studentă; 

Observații: A stă în fața calculatorului, B și C se află lângă A; C a știut că se înregistrează, iar B și-a 

dat seama pe parcurs. Irina, Diana, Rață și Vanesa sunt prietenii lui A și B. În ultima replică, A citește 

ceea ce tastează. 

Autorul înregistrării și al primei transcrieri: Petronela Daniela Neagu (anul II 2018-2019). 

Transcriere verificată și îmbogățită de: Valentina David, Daiana Ghilduș, Ruxandra Cocioc (anul II 

2019-2020). 

 

 

1A: <L cu el când jucam cu irina↓ cu ăștia↓> și i-am zis că <IM bă frate↑ io joc și cu prietenii mei. nu 

pot să joc cu tine <P în continuu.>> și când m-┴ când stăteam și io așa: mă invita. <Î și io practic n-

aveam chef să joc atunci: și-l refuzam. E <R și nu știu s-a nimerit odată să># <MARC el pă diana o 

cunoștea> prin mine↓ <P practic↓> și el nu știa că o cunosc pă diana. nu știa. el crea ((credea)) c-a 

apărut așa din senin. (<P pân># /lobi/. și tot a mai jucat cu diana: [etc 

2B: [(xxx) 

+3A: și la un moment dat nu ștu. era diana <R mă invită și pe mine> mai era o fa:tă și::# ((zgomot de 

sticlă deschisă)) îmi zice cică: <IM bă↑ da’ tu joci cu mine numai când invit fete.> și io eram <IM <R bă 

frate> <L io joc cu /ful primeid/ ((full pre-made)) dă fete. și nu tre’ să joc (<P cu tine>).> după: 

începuse și diana că: ă:: <IM nu mai joc dacă vă mai certați.> io eram <IM <MARC bă frate> nu joc cu 

tine pentru fete. <Z că pot să joc și singur.> adică n-am nevoie de tine. da’ am juc-┴ <R am intrat acum 

să joc pentru că <Î am chef> și m-a invitat.>> 

4C: <R da’ chiar↓ ai mai vorbit cu diana?> 

5A: # da: nu știu↓ îi mai răspund așa din trei în trei zile. ((râde))  

6A: <@ bă puțin îmi pasă nu știu># de la un timp chiar nu-mi mai pasă de nimeni și chestii.## bine↓ 

doar de o singură persoană.## <R bine↓ două persoane. că trebuie să mă pun și pe mine deci (prac-) 

7C: ((râde)) 

8B: mhî:m# <J uite-o fată> 

9A: a:: nu. că ăsta-i prietenu’ lu’ aia. nu-i ma-┴ nu-i:# rață. <Z ia uite-l pă rață.> ((râde)) nu e <P nu 

mă:> rață:: ăsta-i rață. 



10C: ((râde)) 

11B: <L o să-mi sperii toți prietenii din listă. mă jur> 

12A: # ma::↓ 

13B: aia-i vanesa.## da’ nu (sic!) mai a răspuns. nu știu ce face. nici /feisbuc/-ul ăla nu-l mai are.##[# 

am invitat 

14A: [sigur sigur n-ai speriat-o 

15B: dăloc 

16A:<Z,L „bună. bună grăsuțo”>    


