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1. M: <R pentru că io am întrebat-o> zic# tu <R io i-am zis> că ai văzut <R ne duceam la 

întâlnirile astea> și <R ea mă suna p’ormă și mă-ntreba> CUM ți s-a părut  

2. A: mai mănânci sau nu↑ 

3. B: î ç î ç 

4. + M: zic BĂI [io zic că ar trebui să faci exerciții↓ 

5.  [(xxxx) 

6. +M: dă drumul la casetoFON <R stai în fața oglinzii> stai ┴ zic nu se POAte într-o în ┴ d-

asta [s- 

7. I: [ofta: 

8. M: [să-ncepi 

9. I: [să-ntrerupea: d- nu avea 

10. M:[să-ncepi cu Ă: [<R stai să mă uit pe hârtie> 

11. I:[TALENTUL nu înseamnă Ă: [DECI 

12. M:[ <P stai să┴  da’ spune>. 

+ 13. I: Ă: DECI. când ai început cu Ă: DECI↓ 

14. M: <R (zic) tre’ să-ncepi cu asta> iar p’ormă ZIC că <MARC părerea mea este că într-o sală-

ți vin oameni de toate categoriile> î tu [tre’ să 

15. I: [faci o chestie 

16. +M: [faci un limba:j  

17. I: pentru↑ 



18. M: <MARC un limbaj care toată lumea să înțeleagă> <P, R tu spui niște chestii care eu_nu _le-

nțeleg care oricum eu pot să zic că am mai ciTIT mai mă înVÂRT prin alte treburi↑> <MARC 

nu-nțeleg ce vrei să spui↑> ă zic <R și iar p’ormă tu tre’ să fii> <MARC FOARTE  pregătită că 

OAmenii ăia din sală↓ am pățit asta la hotelu’ ăla de┴  aproape de dorobanți # care (ăia) au pus 

niște întrebări↓ și-au blocat-o>. # deci tu [nu tre’ să te blochezi 

19. I: [io n-am fost 

20. M: tu n-ai fost  

21. I: <R a avut zile mai bune zile mai proaste [dar părerea mea> 

22. M: [nu: 

23. +I: [e că <MARC nu [e menirea ei>. 

24. +M: [nu tre’ să te blochezi 

25. I: [FRAȚILOR 

(26. M: [<P nu↓>) 

27. +I: [HITLER a fost un DOBITOC#  paraNOIC tot ce vrei dar hitler când ținea un discurs↑ 

28. DP: da 

29. +I: <MARC să ridica părul pă tine>. <R IO mă uit↑ când mai iau un șpriț dă vin↓ mă uit la 

discursurile lu’ hitler>. 

((râsete)) 

30. M:<P @ te respecți↓> 

((râsete)) 

31. I: <MARC și vă dau cuvântul meu↓ deci vă dau cuvântul meu↓ că le urmărești așa: ↑ și te 

prinde↓> <R și dacă la final ar zice „PUne mâna pe baionetă și omoară↑ treizeci dă vecini↓” 

MĂ DUC. 

(32. M: îi ucid)  

((râsete)) 

33. I: aia e un DAR 

34. DP: da da’ 

35. B: dar la oameni normali 

36. +DP: pe nebăute↑ 

37. n-am încercat pe nebăute 

((râsete)) 

38. I: <MARC omu’ avea carismă>. 

39. M: avea avea 

40. DP: avea 



41. I: avea nu era un PROST deci nu putea să 

42. M: avea putere de manipulare 

43. I: <F nu putea să omoare> juma’ din lume un prost↓ adică știi↑ 

44. M: avea puterea asta 

45. I: ea nu ARE <P chestia asta> 

46. M: (n-are) 

47. +I: și i-am spus BĂI. <R tu chestia asta să vroia să se facă> <MARC spicără spicheriță 

spicheră> (x) <J P nu e MĂ nu e> tre’ să fii făCUT adică nu e o- 

48. M: (tre’ să) te naști cu treburile astea și să ai DArul ăsta 

49. I: <R trezește-te (e târziu)> tre’ să ai un talent↓ și să-l valorifici ↓ e inutil să zici io-mi propun 

uite io acuma să fac uite mă fac nu știu ÎNOTĂTOR 

50. M: nu 

51. +I: înot nu mă-nec da’ nu┴ degeaba mi-aș propune degeaba m-aș chinui 

52. DP: <L da’ e cam târziu> ca la:# [acum┴ 

53. M: [<R și în plus> 

54. I: [lăsând la o parte  

55. DP: cincizeci și patru de: 

56. I: [DOAmna popescu 

57. M: [<R ce zice bunica> e cam târziu tu la cincizeci_și_trei s┴ mergi pe cincizeci_și_patru 

<R [să┴ (xx)> 

58. +I: [<R doamna popescu> când mi-a făcut mie socotelile↓ <R v-am spus> era dimineață↑>#  

băuse cred_că vreo două cafele <R era un pic agitată> fuma așa: ((se preface că fumează)) #  

<IM două conferințe pă lună: ↑ ă treizeci de consultații↑ <R nu _știu _ce># ies în cinci mii dă 

euro pe lună># 

((râsete)) 

59. M: mă-ndoiesc 

60. I: cinci mii de euro 

61. DP: vinde blana ursului din [pădure 

62. I: [cinci mii de euro↓ io i-am făcut pă TOȚI↓ și mai mulți ↑ tu din psihologie <P nu poți să 

faci> că nu POȚI adică nu că <R nu că nu că> ești prost. nu POȚI 

63. DP: da’ nu ai 

64. M: nu ai cum [(xx) 

65. I: [e ca și cum aș semăna aș semăna un hectar dă grâu↓ și să m-aștept să iasă acolo <R nu 

știu> patru sute dă tone dă porumb. una că nu iese porumb c-ai semănat grâu și n-ai cum să faci 



patru sute de tone că nu (xx) <R și i-am zis atunci> <P fii atentă că> te-arunci te-arunci. tu nu 

tre’ să te gândești la cinci mii de euro tu gândește-te la o mie. pleacă cu targhete de-astea <P 

cum să zic> POSIBILE 

66. DP: îhm 

67. +I: măcar să depășești (xx) dar dacă tu-ți propui CINCI mii↓>  din START n-o să faci nici 

cinci sute#  ești# dă douăzeci dă ori mai jos [ca să zic așa↓ 

68. M: [măi nanu 

69. +I: [ș-atuncea cazi PSIHIC [...] 


