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M: <MARC știu ce-mi FAci ### dacă am urât # urăsc # <F și voi URÎ vreodată ceva cu toată 

FIInța> mea# acela# este /boho șicu'/# iar tu [azi ***↑> 

B: [da mă↑ 

+M: <MARC, F ți-ai dat doctoratu' în /boho șic/> 

D: în /boho șic/? 

M: <F da RĂU> # <R adică> 

D: n-am mai fost /boho șic/ 

C: ai mai fost ai mai fost 

D: am mai- /boho șic/ [așa? 

C:  [de fost ai mai fost  [n- 

B: [cred că o dată de două ori maxim [MAxim 

C: [a mai fost↑ 

M: <MARC lăsând la o parte tâmpismul ROchiei> care are ceva de <Î /HAIdi/ /boho [șică/> 

C: [da să știi că 

M:  adică 

+C: <R tâmpismul rochiei nu este nasol. poate fi seducător în anumite situații↑ nu în aceasta.> 

B: nu știu situația↑ [# în care este seducătoare rochia asta ↑ 

C: [(xx) rochia aia? 

+M: <R cine a făcut rochia nu știu dacă ai luat-o dacă a făcut-o cineva (sau cum)↑> 

D: a făcut-o # cineva 

M: <MARC, F N-AI insistat să facă doar o rochie /boho șic/↑# ai insistat să combine un /HAIdi/ 

cu /boho șicu'/> 

C: <R da tu la ce te referi /haidi/↑ la partea de sus>? 



D: nu: sunt [separa:te 

C: [da da ăla e un furou pe dedesubt (că aia) de pe [dedesubt e rochia 

D: [este o ROchie și ăsta e un CORset# pe deasupra 

C: da ăla galben e un corset 

D: [EU le-am combinat așa 

M: [< a:: aha::> 

C: [de aia am spus că rochia poate fi sexy în anumite# circumstanțe  

M: [< a:: aha:: a:> 

B: ea le-a adus↑ ea le-a adus așa pân' la capăt↑ 

C: deci /stailingu'/ este făcut de ea precum *** cu /badiu/ cu rochie pe [dedesubt 

M: [iar aceste nuanțe rafinate și seducătoare de bej cu alb↑## 

C: are și [roșu 

D: [galben↑ 

M: mă ucid în inimă și-n emoție. 

C: /MO:ris/ ARE și roșu 

M: <R aia ca să n-o deoache# la /cașcais/.> # 

B: [să n-o deoche (x) 

M: [nu nu REAlizezi că n-are cum să-mi placă↑#  ă: lăsând la o parte că FETRU’ acela de pe 

cap  care se încinge# <Î ca tabla la soare↑> 

C: n-are treabă cu vara 

+M: <F în combinație cu cu cu fetiȚISmul cu cu cu # fetițismul voaioRIStic# al acelui 

material alb↑>## 

B: NU 

C: [mie materialu ăla îmi place 

B: NU: mie mi se pare [altceva 

M: [păi NU cu FETRU↑ <R ți-o plăcea că și mie poate mi-o plăcea dar nu cu [FETRU ↑> 

B: [<R NU ↑mie mi se pare altceva↓> rochia # seamănă cu corsetele acelea care se purtau pe 

SUB rochii pă: vremea: regilor↑ ă pă vremea↑   

I:  pe aripile vântului↑ 

+B: regelui SOAre↑ 

B: pe aripile vântului↑ sau  pofTIM orice vrei [tu 

C: [da↑ și ce nu ți se pare sexy rochia? 

B: # m: dacă e purtată PE SUB CEVA 



C: da↑ 


