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Oana: bună seara↑ iată-ne la /rifreș bai/ oana turcu:↑ este: o zi specială pentru mine↑(inspiră) 

pentru că sînt în casa unei persoane <R pe care n-am mai văzut-o> de CEVA timp (inspiră) ă: 

şi simţeam că:# aşa se: aşa se întâmplă <R câteodată lucrurile în viață> simțeam că această 

persoană are lucruri speciale și noi și fruMOASE în viața sa↑ așadar ă astrele m-au adus aici↑ 

în casa↑<MARC paulei seling>. bună seara↑ (râde) 

Paula: bună seara↑ <Rbine v-am găsit bine [te-am găsit sau bine ai VENIT [de fapt> 

Oana: [bună seara↑ [ da:  iată -ne: aici la tine cu ă cu ceva dulce şi bun↑  

Paula: [ua:u 

Oana: [pentru că oamenilor frumoşi le plac dulciurile: [şi oamenilor BUNI le plac dulciurile.  

Paula: [ce drăguț 

Oana: e un gând frumos [ă de la prietenii  

Paula: [mulţumesc (zâmbeşte) 

+ Oana: noștri care fac totul bio şi frumos: pentru noi↑ 

Paula: uau↑ [dar dantela aia este de MARE excepţie 

Oana: [(râde) DA. cum e să te adaptezi venită din baia mare: unde lucrurile sunt CALME şi 

FRUMOASE ă: să ajungi în nebunia asta în care totul e trepidant şi GRI # TERN 

Paula: ă: eu când am venit prima oară în Bucureşti ă ă [am 

Oana: [adică la câți ani↑ 

Paula: la: nouăsprezece ani. am venit la facultate. în ă bătând la porţile: ă: jurnaLISmului ca 

să zic aşa↑ pentru că: nu ştiu↓ poate <Î fanii ştiu> dar nu ştiu cât lumea în rest ştie↑ faptul că 

eu am dorit să fiu jurnalist↑ pentru început↑ ă: în paralel cu muzica ce-mi plăcea şi ă: despre 

care ă: sau î: CU CARE visam tot felul de lucruri şi nu ştiam <R dacă se vor întâmpla>. ă: 

atunci am avut şi ocazia să-ţi cunosc↑ doamnă: dragă: şi soţu:l  

Oana: da:  



 Paula: ca şi profes┴ ca profEsor şi ă: # el era: # ă: foarte: #serios î↑ ă: îm îmi preda: presă 

mondenă↓(râde) şi a fost [foarte... 

Oana: [da: ce întâmplare↑<@ va:i ce întâmplare [ce să vezi> 

Paula: da. # foarte /fan/ experienţa: adică: chiar ă: omul ştie ce spune (râde) şi iată că după 

aia┴ atâţia ani se dovedeşte că aşa e. fiind în bucureşti↓ am încercat să: ┴aveam tot felul de 

întâlniri pe-atunci ă: lucram cu fundaţia culturală ((cenzurat)) şi-mi <R puneau întâlniri acolo 

sau acolo cu diverşi oameni să- studio înregistrări> sau pur şi simplu o întâlnire cu un 

jurnalist↑ şi eu fiind foarte conştiincioasă: ă: plecam cu# o jumătate de oră de acasă: pentru că 

ştiam că-n baia mare (inspiră) nu faci nicăieri mai mult de un sfert de ORĂ 

Oana:[da: (râde) da: 

 


