
Lupta cu acneea  

 

Situația de comunicare 
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Sursa: https://youtu.be/im8BmHeBt6E (intervalul transcris din înregistrare: primele 5 minute) 

Transcriere realizată de Ana-Ștefania Moise (anul I, grupa 7, Litere) 

 

R: puteai prin anii optzeci↓ nu↑ hai să zicem optzeci_și_opt 

O: [UITE îți spun# ce puteam să fac 

+R: [<R aveai paisprezece ani↓ în o mie nouă sute optzeci și opt # exact> 

O: cu mama de mână↓ 

R: așa↓ 

O: # mi-am făcut tot felul de vaccinuri 

R: serios ↑ 

+O: care n-au dat niciun rezultat. cu mama de mână↓<R am luat anticoncepționale înainte de a fi 

cazul↑ nu era cazul↓ eram un copil↓ deci n-aveam viață sexuală↓> 

R: <R bine # tu trebuie să spui că ai mers la doctor↓ LOGIC>[pentru aceste: vaccinuri# e-

adevărat 

O: [păi despre doctor e vorba. <R am luat anticoncepționale recomandate de medic 

endocrinolog↓> # care n-au rezolvat nimic. ## doar mi-a:u #  poate mi-au distrus # organismul↓ 

# pentru că se știe că: # <R anticoncepționalele [dau poftă de mâncare și tendință de îngrășare> 

R: [absolut ↓ 

+O: și când  o iei de foarte mic # e clar că deja îți dereglezi [puțin corpul 

R: [deși erau↑ # iată niște lucruri spuse de # către [un medic 

O: [EVIDENT 

+R: [<MARC endocrinolog↑> adică↑ 

+O: [și de cei mai buni medici endocrinologi din iași adică vorbim de somități. dar corpul meu 

nu reacționa↑<R la nimic. la absolut nimic.# îți spuneam de injecții↓ îți spuneam de ⊥ îmi aduc 

aminte că <MARC zilnic> făceam vaccin ## 

R: <MARC zilnic↑> 

https://youtu.be/im8BmHeBt6E


O: da zilnic făceam vaccin.# ă:: vorbim de medicamente↓ vorbim# cum îți spuneam de# de 

anticoncepționale↓# ă: de două ori pe săptămână:↑# mergeam la cosmetică. CE făceau extracțiile 

care se purtau pe acea vreme↑ acum # 

R: da 

+O: dumnezeu e cu noi și# măcar ne-am # ă:: 

R: <Z au mai evoluat lucrurile> 

O: am EVOluat și nu se mai fac acele extracții dureroase↓ în care# ă <R să spunem așa pe 

românește> puroiul țâșnea↑# ă::: da↑ pe# pe pereți.# ă <MARC acum lucrurile sunt altfel. dar 

atunci↑> asta se întâmpla ((inspiră)) și acele extracții care # pe care le-am:# simțit pe pielea 

mea↓ nu făceau decât să # infesteze mai mult î zona.# da↑ și să se-ntindă și mai mult. # deci 

practic tenul meu la⊥# în zona aceasta↓ era <MARC carne vie>## pentru că de două ori pe 

săptămână # îmi făceau extracții. ((inspiră)) ceea ce am făcut ((oftează)) la fel cu ### cu mare::  

ă: # cu mare credință↑ și cu mama de mână↓# 

R: <P așa↓> 

O: ăm # mergeam la sfânta parascheva↑ ## și mă rugam↓ <R în fiecare zi aproape> # cu mama 

mergeam în /uichend/ ((weekend))↓ da:r în fiecare zi # când veneam din copou de la facultate↓ 

((inspiră)) treceam pe la sfânta parascheva în drum spre:: # spre televiziunea din iași↓ unde 

lucram↓ și aveam activitate după# după cursuri↓# ă:: mă ruga:m să-mi deschidă calea↑ și să 

găsesc o soluție ### ((inspiră)) să scap de acnee. 

R: ((inspiră)) cât curaj ai avut# de⊥ iată↑ chiar dacă problemele tale erau EVIDENTE pe față↓ la 

VEDERE pentru toată lumea↑  

O: da 

+R: tu te-ai dus și-ai vrut să lucrezi într-un post de televiziune↓ la <MARC vedere:> nu? # pentru 

toată lumea 

O: [dar nu numai atât 

+R: [dar vreau să te întreb # 

O: nu numai atât# am făcut o școală de: ⊥ nu se numea de manech:in pentru că ⊥ de# de model↑ 

[să zic de# 

R: [așa 

O: de bună:# cuviință↑ # de # de educați:e↑ # ă: 

R: de etichetă 



O: de etichetă # da↓ [exact 

R: [<P așa> 

O: ș:i # făcând un fel de parada modei↓ să spun↓ într-o televiziune din iași # efectiv la final↓ am 

schimbat două vorbe și m-au oprit# și-au spus <IM dacă ai vrea să:: # să-ncerci să# să 

colaborăm.> asta se întâmpla în primu’ an de facultate. 

R: <MARC deci aveai încredere în tine↑> AVEAI forța asta [interioară 

O: [da da 

+R: de a trece cumva:  

O: și mulțumesc 

+R: de a nu te ascunde↑ 

O: Da _da_da↓ și mulțumesc părinților mei. pentru că # cu toate că era lucrul acesta evident 

R: da 

O: m-au împins și-mi spuneau  <IM <MARC ești bine. mergi înainte. se poate> ## <R#ai încredere 

în tine. ești frumoasă. ești puternică.> o să rezolvăm. o să vezi că rezolvăm.> știi↑# e foarte 

important ca părintele tău să-ți ⊥ să se uite în ochii tăi și să-ți spună # <IM <MARC vei vedea că 

vom rezolva↑#>>  

R: <P da> 

O: știi cum <Î simțeam↑> prin toți porii deja rezolvarea # 

R: extraordinar 

O: și <Î credința.> în momentul în care# atingeam moaștele# ă sfintei parascheva și mă rugam↓ 

nu mă rugam  să-mi treacă↓ mă rugam să-mi # găsească calea↑ să-mi# să-mi dea ((inspiră)) știi↑ 

R: o oportunitate 

O: [exact  

R: [da da. să se-ntâmple⊥ da’ știu că#  când apar#  genul asta de proble:me sau ALTELE <MARC 

din disperare↓> se mai apelează și la: # sfaturile BĂBEȘTI 

O: [<MARC da. evident. evident.> 

+R: [la tot felul de#  pomezi # de 

O: > pot # pot să spun [da? 

R: [te rog <MARC ce ai făcut și a fost greșit?> pentru că până s-ajungi la o rezolvare↑ [(x) 

O: [nimic n-a fost greșit↑ dar# <MARC inutil> 

R: <P inutil↓ da># dar CE-ai făcut# adică CE-ai aflat [ce vorbeau 



O: [mi-au spus niște babe 

R: așa 

O: că inclusiv urina e foarte benefică# și că trebuie ⊥ e bine să te dai pe față. am făcut-o și p-

asta. nimic.# <F, MARC aș fi făcut orice> 

R: orice↓ da # 

O: orice 

R: da. da. ((inspiră)) vreau să# să insist un pic pe## pe starea asta emoțională pe care o are un 

adolescent. și tu te pregătești <MARC iată↑ ești# mămică↑> și fiul tă:u nu↑ # ușor [ușor o să intre 

și el 

O: [<Z să beți apă când aveți emoții> da↑# când vă aduceți aminte de [ceva:  

R: [da 

+O: # din viața voastră care v-a marcat  să beți multă apă((râde)) 

R: ((râde)) asta face bine nu? [sau 

O: [da. da_da_da. face [foarte bine 

R: [calmează↑ sau CE [se-ntâmplă 

O: [îți regăseșt:e # îți # găsești echilibrul în tine↑ 


