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1.A: bună dimineaȚA:## CINE ești
2.C: ## alo
3.A: bună↑
4.C: bună↑
5.A: CINE e
6.C: ROXANA
7.A: ROXANA# de UNDE ești
8.C: din bucurești.
9.A: și CARE e POvestea ta
10.C: # ă::: povestea MEA:: este: una foarte DRĂguță↓ m:: am avut <Z o sută șaizeci de
kilograme>↓ am ajuns la: ┴ în timp de ┴ <R în decursul a doi ani >↓ la: șaptezeci de chile↓
11.A: [/uau/.
12.B: [/uau/.
13.C: și acuma:↓ <Z trebuie să mențin> ((râs)) aspectul.
14.A: deci TU de la <MARC o sută ȘAIZECI de kilograme ai ajuns în momentu’ ăsta la
ȘAPTEZECI de kilograme?>
15.C: da.
16.A: tu ești ┴ tu nu ești v- ┴ tu n-ai voință↓ tu ești MAMA voinței.
17.C: ((râs)) <Z așa# cred# și eu și vreau să cred în continuare.>
18.A: [roxana
19.B: [deci ă: la firma la ea s-au tăiat bonurile de masă și:: uite că::
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20.A: +A: roxana↓ eu știu ce înseamnă să slăbești cincisprezece kilograme. răzvan popescu a
slăbit DOUĂZECI de kilograme. da'-mi imaginez ce înseamnă să slăbești ### <MARC
NOUĂzeci de kilograme>↑ tu atât ai slăbit↑
21.C: da.
22.B: în doi ani de zile?
23.C: da↓ [și mai trebuie ((râs)).
24.A: [și ești
25.C: [((râs))
26.A: +A: [și te simți bine↑ [ești
27.C: [DA↓ foarte /ochei/.
28.A: aș vrea să vad io o poză cu tine înainte și o poză cu tine după. CUM ai reușit să slăbești
29.C: ## [ă:
30.B: [CE dietă ai:: folosit
31.C: NU numai pân dietă↓ pân sport↓ și:: am făcut și o operație de <R micșorare de stomac>.
32.A: [a::↓ /ochei/.
33.B: [a:ha:
34.A: și te simți bine da↑
35.C: FOARTE /ochei/.
[…]
36.A: ochei. roxANA ne-a dat un mesaj la orașul faptelor bune și ne-a zis atât↓ <CIT <L îmi
doresc un abonament↓###### pe un an de zile:↓## la o sală de sport↓# DOAR ca să arăt bine↓
<R ca să mă mențin.>> ##
37.C: /ochei/ [((râs))
38.B: [roxana↓ de UNDE ești roxana
39.C: din bucurești.
40.A: <L pentru voința ta:### fără margini#### și pentru faptul că: te respecți pe tine:## și
CORPUL pe care ți l-a dat:# cel de sus### și că# ai dus bătălia asta# cu tine# și VREI s-o
duci în continuare> <R îți oferim un abonament timp de un an de zile>↓ [la /uor_clas/↓ la oric
┴ la orice sală vrei tu.
41.C: [((râs))
42.A: un ┴ Unde stai în CE zonă
43.C: ă: pe bulevardu’ Timișoara.
44.A: /ochei/↓ în ┴ la /uor_clas/ militari. e bine?
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45.C: FOARTE bine. ((râs))
46.A: am vorbit cu prietenii noștri de la /uor_clas/ care ne-au adus și nouă banda de:: de
alergare [în:# în casa faptelor bune↓
47.C: [((râs))
48.A: # și: fără nicio problemă↓ un an de zile↓ te primesc la ei↓ FĂRĂ nicio cheltuială din
partea ta.
49.C: ((râs)) mulțumesc frumos
50.A: mulțumim↑ <R ne bucurăm ca ți-am fost de ajutor↓ ceea ce am făcut noi e foarte puțin
față de ceea ce ai făcut tu pentru tine>↓ să slăbești de la o sută ȘAIzeci# la: ## [la ȘAPTEzeci
51.C: <Z [la șaptezeci↓ mulțumesc din TOT [sufletul.>
52.A: BRAVO↓ hai s-o aplaudăm↓ [vă ROG frumos.
53.B: [u:::hu::::
((aplauze))
[…]
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