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B: minte cu nerușinare silVIA <R că ea nu mai vrea să-mi dea haine↓ deși eu sunt încă în
rela[ții foarte bu->
A: [<R, Î marisa↓ dra:ga mea↓ dar nu este vorba despre># zox# aici
+B: [foarte bu-# lasă-mă să vorbesc
A: tu te-nșeli amarnic
B: <MARC lasă-mă să vorbesc>
A: vorbește [cât vrei# sigur că da
B: [lasă-mă să vorbesc ai mințit cu nerușinare că nu mai îmi dă haine↓ deși eu sunt încă-n <R
relații foarte bune cu acea domnișoară↑>
A: [nu este despre ea vorba marisia
+B: [care chiar înainte să te-ajute pe tine
A: <F mariso:l↓>
B: [<MARC care chiar înainte să te ajute pe tine>
A: [<F mariso:l↓ sînt MUlți cei care vorbesc despre tine <R draga mea da’ nu-i o problemă>
B: [vorbesc# ilinca↑ mă lași să vorbesc↑
+A: [<R tu poți să crezi ce vrei>. este părerea TA.
+B: [pot să vorbesc ilinca↑ pot↑# pot să vorbesc↑
A: <Î sigur că da↑>
C: sigur că da↑
A: [cât↑ te ține guriȚA
B: [așa ă:: și::# ă:# chiar acum ceva timp↑ <R înainte s-o aj(u)te pe ea în gală> cu:# pictura
acelei rochii↑ ă: chiar mi-a scris dacă vreau să mai port ceva de la ea.

A: <Î ha_ha ce↑ <R ce spune↑>>
B: ești o min[cinoasă↓
A: [hă
C ((autoritar)): <R bun. silvia↑ pe viitor↑ dacă deții astfel de informații↑ te rog tare mult să
aduci și dovezile sau> [dacă nu↑ nu.# sau să spui
B: [asta era despre asta era
A: [nu nu ilinca↓ pentru că și despre [miB: [nu despre asta era vorba ilinca↑ despre asta era, ba da
+C ((autoritar)): [silvia↑
A: da:# [da
+C ((autoritar)): [și să spui cu subiect și predicat exact ceea ce se întâmplă↓<R pentru că așa
să lansăm zvonuri este>=
=B: [foarte urât
+C: [<Î A:BSOLUT <P la îndemâna oricui↑>>
A: pă:i↑#<R ea a făcut pe online aceste chestii despre mine și nu s-a întâmplat nimic↑>
B: (eu) nu am făcut niciodată asta pe online
A: (nu) mă face nebună deci cu: cu faptele la MÂnă vorbind păi de ce să vin eu cu┴
B: [eu nu am spus niciodată asta despre tine
C: eu vorbesc despre ce <F se-ntâmplă> aici↓ silvia↓ revenim la aceeași [discuție de mai
devreme.
A: repet
C: ce se-ntâmplă în mediul virtual# este fix problema voastră↑ nu ne primește (K) nu [ne
privește <P pe noi>
B: [ilinca îți spun sigur că despre ea era vorba că fata mi-a și zis că da↑ c-a întrebat-o sau c-a
vorbit despre asta. [adică
C: [/ochei/
+B: [despre ea era vorba
C: vreau să vorbim despre ținută↓ marisa.
B: ă:: # ținuta. <R îmi place foarte mult rochia> îmi plac și încălțările↑ nu aș fi ales acea acea
geantă deși îmi place ca model ă: pentru că este┴ mi se pare f- de zi pentru o rochie↓ dar
altfel↓ <R ținuta îmi place↓> îmi plac și ochelarii↑ ă: # și coafiura↓ e drăguță silvia. deși cred
că aș fi preferat să pui ceva la gât# mi se pare gâtul f-# se văd așa oasele
A: așa-mi place. să mi se vadă.

B: /ochei/ și te-aș ruga frumos ca <R data viitoare să nu mai minți pentru că asta nu te va ajuta
să [câștigi>
A: [păi eu te-am rugat frumos să nu mai minți tu despre mine ceea ce minți pe: unde minți↑ șatuncea (k) atunci când [tu vei avea
B: [eu nu mint cu nimic
+A: [în fața mea un cuvânt↑
B: nu ai un cuvânt în fața mea
A: ș- atunci te voi res[pecta pe tine mai mult↓ marisa.
B: [nu ai un cuvânt în fața nimănui↑ silvia. [din păcate
A: [ei uite↑ minciunică care ești tu↑ asta e. vezi tu# vorbind așa prostii pe ici pe [colo.
B: [tu zici doar minciunică↑ [da’ tu nu vii cu dovezi eu vin cu dovezi asta e diferența dintre
noi două.
A: [știi# știi # copilașii de vârsta ta copilașii de vârsta ta știi cât mint↑ [aolo:
C: [vă acuzați una pe cealaltă:
A: <P enorm>
+C: [de faptul că# puteți să mințiți sau nu↑
B: [eu am adus argumente
+C: [eu vă acord prezumția de nevinovăție întotdeauna. hai să ascultăm și părerea juraților
despre ținuta ta. silvia↑ te rog.

