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1.   A: comportament de FEMEIE în satu’ ăsta și î: mateRIAL [era 

2.   B: [da’ poate nici dumneavoastră nu i-ați acordat ȘAnsa să vă [demonstreze# 

3.   A: [<î i-am acordat [șansa 

4.  +B: [pe parcurs 

5. +A: [de trei ori # î: el nu știu cum să vă zic↑ ă: e un băiat foarte bun ## <R 

înțelegător↓ muncitor> # DAR când dacă ea spune: <Î ceva> eu sunt nul în fața lui↓ 

6.   B: fiind o familie ei: e /ochei/ da↑ să comunice soț și [soție↑ 

7.   A: [da. corect. 

8.   B: [și să decidă împreună: 

9.   A: [da’ nu denigra pe mine care EU EU EU vă pun la dispoziție <R tot tot tot tot 

tot tot tot> [tot ((gesticulează din mâini))  

10.  B: [simțiți că nu sunteți respectat ↓ 

11.  A: [DA 

12.  B: [sunteți supărat și pe băiat↑ 

13.  A: [nu. NU. nu sunt supărat nici pe ea # nu nu. dar cum să vă zic: ă: 

comuniCAREA: comunicarea: este MAI: RAră mai:: # 

14.  B: [mai respectă: m: <R bună ziua sărut mâna:↑> 

15.  A: [m:: mai puțin î:n ultimu’ timp deci mai puțin: <î înainte mai mă respecta:↑ m: 

<R zicea îi răspundeam> ă:: situația care este↓ vă spun cinstit acuma de la-nceput↓ 

dacă io: am avut:: o reLAȚIE ## î: NORA <IM PHA::: # <Î curvă # HA # <R că nu știu 

ce HA # că nu știu cum>> <F da’ de ce te bagi tu> # în: familia mea în în sufletu’ 

meu↑ tu ai familia ta# lasă-mă să trăiesc și eu da↑ 

16.  B: mi-a mai scris mama în regulament că nu-i ajutați cu absolut nimic 

17.  A: <î mașina: CU care [cei ┴ 


