
 

Dezvăluire la 2k1!  

Constantina și Raymond se pregătesc de nuntă! 

 

 

Situația de comunicare:  

Data publicării pe Youtube: 13.03.2017 

Locul înregistrării: platoul emisiunii 2k1, quiz-show matrimonial 

Participanții:  M: Mirela Boureanu Vaida, f., 35 de ani, prezentatoare TV; 

C: Constantina, f., cca. 26 de ani, invitat/participant la emisiune; 

R: Raymond, m., cca. 28 de ani, invitat/participant la emisiune; 

Observații: Prezentatoarea și invitații se cunosc de la participarea acestora la emisiunea 

Mireasă pentru fiul meu.  

Sursa înregistrării: canalul de youtube Antena 1 (0:00 – 0:43) https://www.youtube.com/ 

watch?v=pSOhUSKoN6E&list=PLRxTcBdhoXYWpJd-CVcOGvD3uidQ1VEut&index=2–Youtube, 

13.03.2017. 

Autorul înregistrării și al primei transcrieri: Maria-Alexandra Mortu (anul II, 2016-2017) 

Transcriere verificată și îmbogățită de Mădălina Georgeta Coconea (anul II, 2018-2019) 

 

 

1. M: <R CÂND adică iertați-mă n-am vrut să intru așa abrupt înte (K) între tina și /rei/> dar 

am zis că mai bine vă întreb. 

2. C: [e: 

3. R: [CÂND nunta 

4. M: da 

5. R: curând și când ne cântați dumnea<@voastră.> ((râde)) ((râsete din public)) 

6. M: adică: da- dați pe mine ceea ce nu aveți voi curaju’ să faceți nu? 

7. C: [nu 

8. R:[<Z,R nu nu nu> 

9. M: păi atunci [CUM 

10. C: [el vrea în aprilie eu vreau în iunie <R cred că o să aibă loc în <@ septembrie>> 

((râde)) 

11. M: <R auzi da’ tu de ce vrei în aprilie /rei/?> că-i ┴ abia dă: v- verdeața 

12. C: [păi┴ 

13. R: [păi dacă-n mai se zice că:#= 

14. M: [=e mai 

15. C: [=n-avem voie 

16. R: <L n-avem voie> 

17. M: <R așa pă’ și-n iulie-n septembrie în octombrie ce-are?> 

https://www.youtube.com/


 

18. R: prea [cald 

19. C: [se grăbește <@ să nu mă (xxx)> 

20. M: și voi în CARE aprilie# în ăsta acuș? 

21. C: <J da:> el acum vrea <R acum a aflat și mama mea> 

22. R ((râde)) 

23. M: <R,Î s:: sta- sta- stați# CUM> 

24. C: [<@ nu știa nimeni> 

25. M: stați puțin. în CARE aprilie# ĂSTA↑ două mii șaptișpe↑ 

26. R:<J da> 

27. M: vă CĂSĂTORIȚI?  

28. R: nu să știe 

29. C: nu se știe 

30. +R: [sută la sută ((exclamații ale publicului)) 

31. C: <F el vrea în aprilie eu vreau în iunie↑> 

32. M: <F n-o mai amâna. constanTIna fii atentă aici↑ fii fată deșteaptă n-o mai amâna că te-a 

amânat destul trei ani> dacă el [zice 

33. C: [îl amân și eu încă trei 

34. R: [((râde)) 

35. M: [nu fi# <F dacă în momentul ăsta ((bate din palme)) TU# spui DA ((bate din palme)) 

vă luați acu’ când îi gata postu’ după paști și ați terminat o treabă. HAI> n-o mai lungi 

36. C: sunteți liberă-n aprilie? 

37. R: ((râde)) 

38. M: UNDE faceți nunta (xxx) UNDE faceți [(nunta) 

39. C: la cristian 

40. M: adică la: brașov. 

41. C: <J da> 

42. M:  <R mă↑ dacă: din întâmplare mă duc și eu până spre p- poiană într-un sejur las copiii 

la voi vă fac o cântare> și plec mai departe 

43. R: /ochei/↓ 

44. M: numa` să știu eu că v-ați luat [<j vă luați?> 

45. R: [bine: 

46. M: deci facem anunțul /breching_niuz/ ((breaking news)) la doi ca unu# tina și /rei/ se 

căsătoresc în aprilie anu’ ăsta↑# după paște↑ 

47. C: <@ să vorbim cu ai noștri> [...] 


