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1.R: ((aplauze)) simona halep a câștigat turneul de la /madrid/ aplauZE 

((aplauze)) 

2. Publicul: <F bravo bravo bravo> 

3. R: ea devenind practic prima: femeie românCĂ <R ce a primit egzact cât i s-a promis pentru 

o săptămână de muncă în spania> 

4. C:  ((râde)) 

5. R:  deci este o premieră 

6. C: ((dă din cap)) un milion↓ cât a luat? 

7. R:   ă: nu [știu 

8. C: [un milion un milion mi se pare că a luat 

9. R:  nu stiu↓ că io ce trece de o sută de dolari la mine deja este 

10. C:  ha ha # era ceva cu o cifră mare RĂU de tot↑ 

11. R:  cu o cifră::↑ DA 

12. C:  cu niște zerouri multe 

13. R:  bă da ce ce săptămână a fost în în madrid și atletico cu realu’ și [marele circuit și 

14. C:  [NU. CE săptămână a fost în constanȚA 

15.  R:  ha ha 

16. C:  [cu gicuță hagi și cu halep 

17. R:  și cu: florea 

18. C:  și cu florea 

19. R:  da da 

20. A: ((ridicând pumnii în semn de victorie)) <z u:: bine constanța↑> ((publicul aplaudă)) 



21. R:  <P iodeleeit↑> 

22. A:  ha ha ha 

23. R:  SALUT <R ce-ai ratat↑> <F n-ai ratat nimic.> adică DA: patriotism local ă:: 

24. D:  eram la machiaj↓ nu 

25. R:  viitorul e la cu ta-su↑ 

26. D:  da 

27. R:  <F cu tac-su↓ de fapt steaua e cu tac-su> 

28. C: păi nu e cu steaua↓ pentru că vezi <R asta e problema mare de tot↓ că ei când se duc la 

tas↑> ăia găsesc o dată steaua↓ și peste o lună găsesc /feceseBE/ 

29. R:  aoleu DA 

30. C: <R înțelegi? ăia zic↓ băi noi CE judecăm aici> 

31. D: <R băi eu unul sunt foarte mulțumit↓ am avut o premoniție bună↓ joi am făcut petrecere 

machidonească> la noi la restaurant↑ 

33. C:  [a::: ai știut 

33. D:  pac <L în weekend și simonica și: gicuță hagi au luat totul din tot↓ cum ar veni.> [m-

am gândit bine↑ 

34. A: [ce frumos perfect 

35. R: [păi și ăstălalt tot machidon era?[finu↑ 

36. D: [cine? 

37. R: FINU 

38. D: <z păi da↓ dar nu↓ nea gicuță e mai bine. sus↑> [oricum ă: 

39. R: [<R am auzit că vine dică> 

40. C: da <R,P du-te diCĂ> 

41. R: ha ha 

42. D: ((râsete)) [n-am mai văzut demult o o: formă de a ține cu cineva pe inVERS. în cabana 

unde am stat↓ <R că eram cu enduriștii mei>↑ nimeni nu este fan fotbal↓<MARC bă nimeni.> 

toți țineau cu viitorul↓ nu știi cum↑((ha ha)) și dacă îi luai la bani mărunți↓ <R și cred că asta 

se întâmpla și în țară>↑ oamenii nu că n-ar fi ținut cu steaua↑ <R dar din cauza lui gigi nu țin 

cu steaua. înțelegi?> ((râsete)) și de fapt↓ toți ne-am mutat pe viitorul povestea frumoasă 

etcetera↓ dar# de fapt↓ noi eram împotriva lui gigi↓ TOȚI. 

 


