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1.A: <R îi invităm alături de noi să ne povestească despre cele mai noi aventuri pe valentin
luca şi iubita lui> # andreEA. ((muzică din studio)) bine-aţi venit↑
2.D: bine v-am găsit
3.B: bine-aţi venIT
4.D: să n-o mai facem pe aia de data trecută ((râde))
5.B: mua mua mua ((râde))
6.C: (bună seara)
7.A: <R salut salut bine-ai venit↑# <R da’ n-ai venit cu mâna goală [văd că ai venit cu>
8. B: [tralalalala↑
9. C: [<P n-am venit # uite am venit [cu>
10.A: ai venit cu lucruri serioase [aicea
11.D: [stai aşa să îl pup şi eu (pe cove)
12.B: aşa aşa ## [până la urmă tot ne-am:
13.C: [am venit cu lucruri serioase da
14.D: bine [v-am găsit
15.B: [<F ia↑ explică-ne tu>
16.A: aş[a
17.C: [păi ă:: ăsta e ă e centura de la ultimul [concurs participat
18.B: [aşa se face ((defilează cu centura prin platou))
19.D: ((râde))
20.A: ia ia ia↑ [aşa

21.C: [da da da
22.A: bravo mă’ adelUCO [mă’
23.D: [aşa adela da ((râde))
24.B: şi-napoi
25.A: a:: perfect
26.D: ((râde))
27.B: <P gata aşa>
28.C: şi cove tu cu ăsta da [tu-l prezinţi
29.A: [e de campion (campionu’)
30.B: <Î (culCAT) pac pac pac [pac pac pac> ((râde))
31.A: a:: <R pac pac pac papapapac se vede? se vede? unde-i? acolo? ahahaha[ha::↑>
32.B: [felicită:ri din tot sufletul↑
33.C: [mulţumesc.
34.A: [bravo felicită[ri
35.B: [bRAvo bRAvo
36.A: felicitări
37.C: (x) la roma săptămâna trecută↑ ă: un concurs super_megamare cu /lainap/ puternic ă:: a
ieşit bine↓ după cum: vedeţi
38.B: după cum: [da
39.+C: [eu mai am o centură din asta acasă de acum doi ani de zile din roma ↑ anul trecut ă
am ieşit pe locul trei↓ dar mi-am recâştigat [centura
40.B: [păi să faceţi un perete [special
41.A: [perfect
42.+B: să le expuneţi [pe toate astea
43.D: [avem da
44.C: avem
45.A: au [au
46.B: [a: aveţi deja a:
47.A: <F hai să: hai să ne aşezăm să nu vă ţinem în picioare↑> şi să: să povestim
48.B: pe a [ta
49.A: [<F înţeleg că: # pe lângă treaba asta>↓ # aţi apucat să mergeţi şi în vaCANŢĂ.
50.B: a:şa puţin nu?
51.D: am apucat da #
52. A: nu↑

53. D: în sfârşit [am apucat da
54.A: [unde aţi fost în vacanţă?
55.D: am fost în lisabona şi în porto
56.A: <Î /LIJboa/ > ↑
57.B: /LIJboa/
58. D: da da
59 A: /LIJBOA/
60.C: lisabona da [da [andreea a pregătit ﬩
61.A: [frumos
62.B: [frumuşel frumuşel?
63.D: fOA:rte frumos # [supe:rb
64.C: [şi-am prins şi-o vreme foarte frumoasă da andreea: # s-a ocupat de:: de expediţia asta
65.D: da # da
66.B: <R a făcut itinerariul nu?>
67.D: ă: nu # nu mă pricep la asta ((râde))
68.B: <R nu nu la asta dar ai zis vreau la lisabona>
69.D: <R am rezervat biletele am rezervat cazarea tot m-am ocupat până acolo. de acolo s-a
ocupat [el >((râde))
70.C: [a închiriat maşina # tot
71.D: da [exact # da # a fost frumos
72.C: [<MARC da da da>
73.A: <R şi CE-aţi făcut CE-aţi văzut >
74.D: ă: păi am stat în lisabona două nopţi
75. A: da
76. D: trei zile două nopţi nu? <R nu-i aşa↑>
77. A: da
78. D: şi o zi şi o noapte în porto
79.A: porto # [frumos
80.D: [da deşi merita mai mult porto # [chiar merita mai mult decât:
81.A: [da # pe la fatima aţi trecut?
82.D: nu↓ nu cred
83.A: n-aţi trecut [da
84.D: [nu nu
85.A: aşa ((râde))

86.D: a fost chiar scurt timpu’ chiar foarte scurt şi: chiar mi-ar fi plăcut <R să stăm> mai mult
[da’ asta
87.B: [<R adică spui că e o> destinaţie:↑ pe care ar trebui să: <R, MARC o programezi din timp
să stai mai mult [şi să # nu?>
88.D: [exact exact exact merită o cel puţin o săptămână # cel puŢIN o săptămână
89.B: <R păi cine [ştie>
90.A: [v-a plăcut mai mult lisabona sau porto? unde v-aţi simţit mai bine?
91.C: lisabona
92.D: ă: lisabona↑ <R ne-am simţit mai bine poate şi pentru că am stat un pic mai mult↓> [şi
93.C: [şi am avut timp da
94.+D: am descoperit-o mai mult↓
95. A: da
96. D: dar porto e suPERB # e foarte frumos <P nu↓>
97.B: <R dar ce faceţi de regulă↑ în vacanţele astea în oraş în general↑> mergeţi: vizitaţi #
[mergeţi la cumpărături
98.C: [vizităm baruri ((râsete))
99.A: (aia e)
100.C: vizităm baruri # da eu sunt înnebunit să văd cultura lor # să văd CE prepară CUM
prepară CE metode au CE ingrediente au>
101.A: [(xx)
102.B: ((imită felul de a vorbi al oamenilor băuţi)) [şi seara↑ după ce guşti (toată ziua)
103.C: da ideea e să GUşti doar câte puţin din fiecare # am fost am am prins în lisabona am
găsit un bar foarte foarte drăguţ î
104.D: <R,P de fapt era cel mai bun bar>
105.C: da da da
106.A: imbarasao↑ # ă cocteilăsao ((râd toţi))
107.C: da # dar: [da mişto şi porto
108.D: [ne plimbăm foarte mult # deci chiar ne-am uitat pe o aplicaţie pe telefon↓ în prima zi
am mers şaptişpe kilometri pe jos # dar nu-i simţi. chiar nu-i simţi. <R deci te plimbi vezi o
grăma’ de chestii şi te bucuri de fiecare moment. chiar e foarte frumos>
109.B: dar tu eşti fetiţă ↓ ca şi mine normal↑ # <R şi-ţi pregăteşti aşa ţinutele special pentru
vacanţă↑ [adică>
110.D: [măi sincer să fiu DA
111.+B: te gândeşti la nişte /AUTfituri/ drăguţe: ↑

112.D: îm da. dar: ştii cum e î # <R ce pregăteşti de-acasă când ajungi acolo> nu mai merge şi
te schimbi de o sută de ori ă de obicei eram ultima care ieşea din cazare↓ dar <P în rest e
/ochei/>.
113.B: dar nu aţi fost singuri?
114.D: am fost cu un cuplu #
115.B: [<P alt cuplu>
116.+D: [prieteni de-ai noştri da exact ă:# da
117.B: dar erai ultima care ieşea să-nţeleg
118.D: <P da da eu mă pregăteam cel mai mult [este <@ adevărat>>
119.C: [la mine a fost mai simplu eu mi-am luat: câteva tricouri # <R a trebuit să-mi iau şi
ustensilele cu mine pentru că: urma concursul din roma [şi:>
120.A: [da
121.+C: <R n-am avut ce face. m-am pregătit [în fiecare zi
122.B: [te-ai pregătit şi-n vacanţă?
123.C: da da da
124. D: da
125. C: dimineaţa <R ieşeam două două ore! o oră jumate două cât puteam>
126. A: da
127. +C: cât ei mai dormeau un pic↑
128. A: a da.
129.A: păi şi unde te antrenai?
130.C: afară într-un parc găseam repede pe [pe /gugăl/
131.D: [<R da au foarte multe parcuri n-a fost greu să-şi găsească [un loc de antrenament deci
a fost ﬩
132.A: [a şi te duci în parc şi tu în parc acolo [te antrenezi?
133.C: [da da aici în [ţară
134.B: [extraordinar
135.+C: am o sală specială de antrenament [...]

