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L: ieri văzusem că i-a dat ă k*** comentariu lu p*** la o poză știi↑ și am intrat pe ea s-o 

înTREB să: s-o întreb dacă s-a certat cu a*** 

A: [da  

+L: [sau dacă: 

A: <R și ce ți-a spus↑>  

+L: [sau dacă a*** a văzut. și mi-a zis <R, IM că a că nu că toate bune și frumoase> <J nu știu 

ce> și azi îmi scrIE că:: <IM ai avut gura aurită↑ mă-ntrebai ieri dacă m-am certat cu a***↑ și 

aseară ne-am certat↑> 

A: așa [și↑ 

L: [și-ți dai seama c-am întrebat-o [de CE 

A: [de CE 

L: păi # <R a-nceput să-mi povestească↑ uită-te și tu cât mi-a scris> 

A: <P aolo:> 

L: mi-a scris că <IM a că s- îl suna fosta lui <MARC prietenă de la gaLAȚI că el vorbește cu  

toate fostele lui priEtene:> că: <MARC i-a zis # că a-nceput să plângă>> 

A: săraca:↑ păi și:: a zis ceva de↑ p***↑ adică a văzut că i-a dat /laic/ sau:↑ 

L: sincer <R,J nici nu cred> că-i PASĂ 

A: săraca↓ 

L: <R nu cred c-a văzut> nu că-i dăduse /laic/ îi dăduse comentariu c-o INIMIOARĂ 

A: Aoleu# dar::# nu știu # ea mai vrea să fie cu el sau 

L: cu p*** sau cu a***? 

A: cu A*** 



L: păi nu_ștu din moment ce# plânge și# 

A: dar de p*** îi mai pasă? 

L: ((expiră)) mă nu_ștu cât îi mai pasă <R cât cred că s-a plictisit de a***> ș-acuma <Z se 

gândește din nou la p***> 

A: da’ nu:# nu s-au mai văzut ea cu p*** nu? ((zgomot produs de așezarea unui pahar pe 

masă)) 

L: mă de văzut nu. păi cred că# m- avea și a*** o cale să afle ((râde)) sau ceva nu știu [ce să 

zic 

A: [da 

L: nu↓ de văzu’ nu s-au văzut. 

A: da’ oare a*** cu fosta: lui prietenă↑ 

L: ((fumează)) m:: asta mă întrebam și eu <R că ea mă întrebase pe mine odată acum vreo 

LUnă când am fost acasă și ieșisem cu ea>## mă întrebase: ((expiră)) ce părere AM de faptul 

că el vorbește cu aia <R ș-așa> și i-am zis că <AIM MĂ# DACĂ te deranjează și vezi că se-

ntâmplă DES <R ș-așa> poți să-i ZICI sau să-l înTREBI măcar↓ <R, P că nu înseamnă că ești 

nebună>> 

A: da [normal# da 

L: [<R,P pur și simplu> că vezi. da:# na# <P nu știu ce să zic> abia acuma i-a zis aparent 

A: e: oricum or să se-mpace_ei# CRED 

L: me- cel mai probabil DA 

A: m 


