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Un interviu obișnuit despre vicii și haine vechi 

 

 

 

Situația de comunicare: 

           data înregistrării: 27 martie 2017 

           locul înregistrării: în culisele iUmor 

           participanți: B: Mihai Bendeac, m, 34 de ani, jurat al emisiunii iUmor 

                                 G: Octavia Geamănu, f, aproximativ 27 ani, reporteră la Observator TV 

Observații: participanții au știut că se înregistrează. 

Autorul primei transcrieri: Viorica-Georgiana Niculae (student anul II, 2017-2018) 

Transcriere verificată și îmbogățită de: Daiana Petruța Ghilduș (student anul I, 2018-2019) 

 

 

G: <ce faci miha::i>↑ 

B: io acuma urmează să fiu surprinzător (K) <R adică> surprins de faptul că tu ai intrat î::┴ 

acesta este scenariul [î: 

G: [î: da dar cum ai tu lavalieră dacă tocmai am intrat↑ 

B: păi asta zic [ă:: (xxx) nimic nu# nimic nu funcționează 

G: [deci bun noi am regizat puțin înainte intrarea că nu știam cum să introducem materialul## 

ce nu-ți place la tine? 

B: sînt foarte multe lucruri care nu-mi plac la mine↓ însă î încerc <MARC în fiecare zi# așa cum 

m-a sfătuit și domnul psihoterapeut↓# să mă iubesc din ce în ce mai mult# întrucât# spune 

dânsul↑ # dacă nu mă iubesc pe mine nu pot să iubesc nimic altceva sau pe nimeni altcineva> 

G: ce vicii ai? 

B: ă: viciile ┴ dar înainte n-ai vrea [să luăm 

G: [hai te rog da hai 

B: prietene <@ deci crede-mă↓ am experiență de actorie ce dreacu> <R așa ce vicii am># 

țigările↓ m: # alcoolu’↓ și o chestie la care nu aș putea renunța <MARC bun așa că mai bei un 

pahar acasă e una> da’ acele ieșiri uneori cu prietenii care ă: la cinci jumate dimineața ești ca 

o servitoare din evu’ mediu <@ și te târăști și jumătate din tine merge cu un taxi jumătate cu 

alt taxi> 

G: spuneai despre tine că ești un lup singuratic [că mi-am făcut documentarea înainte 

B: [așa da 

G: mai ești? 
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B: DA. am avut anumite tentative ă:: de nu a fi lup singuratic↓ și mi-am dat seama că este o 

chestie care mă face fericit și de ce să schimb <R un lucru care mă face fericit pentru că sunt 

așa de puține lucruri care mă fac fericit> 

G: cât de bun crezi că ești în ceea ce faci↑ 

B: cred că sunt bun 

G: hm 

B: cred că sunt bun↓ ă:: vreau să fiu foarte bun# și: finalmente cel mai bun ((râde)) ă: <MARC 

ca și scenarist sunt î: mediocru cu anumite ă:: a: momente de mic geniu># ca jurat sunt 

absolut mizerabil. 

G: care e cel mai mare defect al unei FEMEI↑  

B: lipsa de educație↓ da’ sunt foarte atent adică dacă-i# merg nu știu cu cineva sau chiar dacă 

sunt într-un cerc mai larg  

G: îhm 

B: și-mi atrage atenția cineva↓ o gagică↓# sînt foarte foarte ATENT la felul în care ea se 

raportează la chelner. 

G: mai vrei să fii președinte↑ 

B: <J,R da’ nu vreau. voi fi.> mi-aș dori FOARTE foarte mult să se întâmple asta.> lucrul care 

m-a enervat cel mai mult <R de-a lungul timpului a fost atunci când mai erau momente când 

îmi spunea maică_mea <IM hai dragă (xx) lasă o să schimbi tu lumea>># ma:mă și asta mă 

enerva îngrozitor  mă duceam la mine în cameră și îmi venea să sparg totul. DA. DA.  

G: ai făcut și tu un milion de dolari↓  

B: ă: nu:. mi-am calculat zilele trecute dacă ar fi să vând apartamentul meu↓ să vând î:: casa 

unde stau părinții mei↓ să: așa: apartamentul bunicilor↓ [ă n-ar fi 

G: [ar mai rămâne datorii de achitat? ((râd))   

B: ă:: <R nu↓ n-ar mai rămâne datorii de achitat↓ dar nu>┴ 

G: ce faci cu hainele pe care nu le porți↑  

B: ă:: păi: <MARC nu prea AM haine pe care nu le port>↓ sin-┴ ă:: în ultimul timp sunt 

pasionat de: de hainele vechi. deci am niște GECI de piele↓ vreo două geci de piele↓ care deci 

deja au ajuns┴ bun↓ dacă le duci într-un /secănd hend/ și le lași acolo↓ nu dă nimeni nici 

CINCI LEI. 

G: care e primul la ca┴  lucru la care te gândești atunci când te trezești↑ 

B: ă:: <R@ doamne_ce_aș_mai_dormi> 

G: ce faci dacă uiți telefonul acasă↑ 
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B: ă::# depinde. <R mă întorc după el.> s-a întâmplat la un moment dat să ă::# zic# bă’ nu mă 

întorc ș-am trăit o zi fără telefon. 

G: și cum a fost? 

B: e o senzație FOARTE plăcută de libertate. 

G: ai vreo superstiție? 

B: înainte să: am un spectacol la teatru fac niște lucruri într-o anumită ordine# pe care n-o 

schimb. 

G: cum vezi tu /șoubizul/ românesc? 

B: ăm:: m# <MARC nu cred că există> 

G: <Z mulțumesc mult de tot> 

B: [săru’ mâna 

G:  [numai bine îți doresc 

B: <Z asemenea>. 


