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A: <Î a: ce frumos> 

B: <Î/ua::: u/↑ce mişto::↑> 

C: <P ce tare# sunt și pe aicea uite↑>## dar asta [cre’ că e o oglindă nu? 

A: [<J ce frumo:s:> 

B: [nu:::↑ 

A: [mie mi se pare că-i PICTURA. 

B: da e PICTURA şi: [o face în# chestii 

C: [(K) a: e pictura mă da. a:: şi [aicea-s culorile↓# 

B: [da. 

+C: pe care le-a folosit. <J ce tare↑> 

B: <J ce mişto>↑ 

A: <ÎR DAr↑ practic pictura asta: reproduce: pei[sajul> de aici 

B: [mh: 

C: [peisajul  

B: foarte mişto# vreau şi eu să mai ştiu să pictez. 

A: EU am pictat o perioadă.  

C: [<P păi şi de ce nu mai pictezi>? 

B: [şi eu când eram mai mică 

A: dar nu am ┴eu până-n liceu pe-a noua 



B: da?  

A: şi mergeam şi la concursuri↓ 

B: ce frumos↑#şi mai ştii acum? 

A: <J n-am mai pictat de mult↓> 

B: mie mi-ar plăcea să mă 

A: m: pictam chestii de_astea cu::┴adică ştiu că era un concurs care se ţinea în fiecare an cu:: ă:: 

ceva de tradiţie↑ 

B: mh↓ 

A: şi:: pictam tot felul de: hore d-astea↓ şi:: personajele îmbrăcate în costume naţiona:le↑ [şi: 

B : [da ? 

+A: şi:: por- (K) cel mai mult portrete [făceam:↓ din alea aşa: pe o: pagină întreagă 

B: [şi de ce nu te mai (K) de ce nu te-ai mai ţinut? 

A: că n-am mai avut timp. plus că-n liceu aveam o prof- ┴ că am făcut  lice (K) şi-n liceu[pe-a 

noua şi pe-a zecea parcă sau nu mai ştiu 

B: [da. şi eu la fel# da_da_da 

+A: [şi aveam o profă  

B: [ă: o săptămână muzică↓ o săptămână desen. 

+A: care┴ da exact┴ care dacă îi făceai nu ştiu o chestie aşa ((arată desenul)) zicea CEL PUŢIN 

MIE o lua aşa şi uite aşa făcea ((gest)) <IM EXtraordiNAR estrAordiNA:R>şi: adică orice-i  

B: ((râde))  

+A: făceai aşa ştii şi:: îm:: 

B: <Î am înţeles>. 


