Tensiuni între colege de facultate

Situația de comunicare:
data înregistrării: 24 aprilie 2017;
locul înregistrării: într-o cameră de cămin, la București;
participanți:
A: studentă la Facultatea de Litere a Universității din București, 21 de ani;
B: studentă la Facultatea de Litere a Universității din București, 20 de ani.
Observații: g*** și r*** sunt două dintre colegele celor două participante la interacțiune.
Autorul înregistrării și al primei transcrieri: Valentina Daniela Riciu (anul II, 2016-2017,
grupa 8).
Transcriere verificată și îmbogățită de Andreea Galan (anul II, 2018-2019).
A: (xxx) ˂L mâine dimineață↑˃
B: m↑
A: de CE să fie (vineri) dimineață
B: ## ă:::: păi să mă duc la facultate # vineri dimineață↑ și apoi ### <P după-amiaza să fie
liberă.>
A: ## mda ## ˂OF dreptate ai>.
B: (xxx)
A: m?
B: <P g*** astăzi↓##> ă:: ## iar a venit cu bomboane↓ bineînțeles.
A: ## păi de ce s-a supărat↑ nu i-ați zis „la mulți ani”↑
B: BA DA# I-AM ZIS# ˂J și să vezi↑ la asta # la ## ă:: pf comparată a stat lângă noi ↓ # apoi
și la firică a stat lângă noi↑# <R după am avut pauză. am întrebat-o da- UNDE se duce># că
poate rămânea cu noi să ┴ noi am rămas într-o sală să citim↓# bine mai mult am râs↓ n-am
citit ### și: ne-a zis că ea se duce în centru’ VECHI ###˃
A: îhm# cu CINE
B: nu știu## și-am zis „bine↑” # <R am lăsat-o_nu_știu_ce când am ajuns la pragmatică↑> ă:
astea fetele n-au văzut-o știi↑
A: îî
B: era pe rându’ patru ea↓# stătea:# pe un singur rând EA. ne oprise locuri. da’ mai erau
rânduri libere## <R și după rându’ ei mai erau două rânduri> după rândul șapte sau
ceva_de_genu’. fetele n-au văzut-o↓# și au mers tot mai în spate## și (gen) eu eram în spatele
fetelor <R și g*** a făcut cu mâna> „HEI↑” și eu am zis „haideți să stăm aici în față unde e
georgi↑” ## și::: r*** a zis ˂IM E LA CE SĂ STAU ÎN FAȚĂ. LASĂ-MĂ AICI˃ ##

A: ((râde))
B: și nu și-a dat seama că-i g*** acolo. CRED. sau a zis-o intenționat nu știu. că::: i-am zis
„georgi uite hai tu aici sus↑” <R și g***> ˂IM NU nu mă mai mut de-aici˃. și-a stat singură pe
rându’ patru↓ nu s-a mai așezat NIMENI pe rând cu ea. ˂F da nimeni˃ ˂@ a stat în mijlocu’
rândului˃ și noi am stat pe rându’ șapte↑ și s-a supărat pe noi.
A: e:: da’ prea supărăcioasă ##
B: (da dar) na:: dacă r*** a zis că „HAI nu mai stau ⊥ stăm noi aici sus” și i-am zis „hai cu
noi sus aici↑” nu↓ n-a vrut să se mute↓ ## acuma sigur <R o să se ducă și când o să fie ceva#
vreun examen sau ceva unde trebuie să stăm mai în față n-o să ne oprească loc↓> ((izbucnește
în râs)) sunt convinsă.
A: ˂R păi și ce-o să facă↑ stă singură↑˃
B: ˂P nu știu# nu știu## stă ea cu cineva↓### pă bune acum n-o înțeleg ### nu știu ce se
aștepta să facem˃.

