Lidia Buble povestește despre vacanța în Italia
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locul înregistrării: Antena 1
participanţi: A: m, 36 de ani, Dani Oțil, prezentator emisiune.
B: f., 23 de ani, Lidia Buble, cântăreață.
C: m, 36 de ani, Răzvan Simion, prezentator emisiune.
Observaţii: discuţia se desfăşoară la Antena 1, în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, unde cei doi
prezentatori (A și C) o au ca invitată pe Lidia Buble (B), care este intervievată cu privire la noua melodie pe
care o lansase de curând. B este și iubita lui C
Autorul înregistrării: Georgiana-Cătălina Mihalcea
Autorul transcrierii: Georgiana-Cătălina Mihalcea
Transcriere verificată și îmbogățită de: Raluca Cimpoacă.

A: bună dimineața
B: <F ciao: /ragațo/! ciao:! [ma /che fai/?>
A: [no: ia loc mă: la ce faină ești mă:
B: no dragă ce faci?
A: no:
B: (x) mă minunez dragă câtă italiană am reușit să învăț ((tușește)).
A: prinzi și repede mă:
B: prind.
A: ai creierul tânăr mă:
B: pri[nd.
A: [da’ cum
B: (x) n-ai văzut ce am prins. ((râde))
A: da_da_da_da! <R ă câteva întrebări pe care le veți auzi și la alte interviuri foarte pe
scurt.>
B: <R ar fi fost bine să fii venit și tu cu noi poate erai puțin mai darnic↑> # că domnUL
/GUGĂL/ aici de față: ((râde))
A: <R da’ lasă-l dragă nu ⏊ noi nu facem emisiune> aici să facem: mișto de colegi
((râsete)). <R câteva răspunsuri pe care le veți auzi și la alte ă: televiziuni că: > deodată ce
lansezi un /singăl/ te cheamă oamenii știi?
B: da?
A: a mai rămas două emisiuni de toate la care se pot întâmpla asta ((râsete)). Ă: de unde
vine piesa cum s-a născut ea?
B: piesa a fost scrisă acum trei ani de zile în studioul accent /miuzic/.

A: la accent da?
B: da.
A: da’ a stat ceva să te aștepte piesa.
B: păi a stat a stat trei ani de zile:.
A: stătea într-un sertar [nu mai vine lidia.
B: [a fost scrisă înainte să: # înainte pie ⏊ înainte ⏊ înaintea piesei mi-e bine↑
A: da.
B: și am ținut-o trei ani de zile după trei ani de zile am spus gata este momentul să scot
din sertar ă: piesa asta care:: vorbește foarte mult despre mine.
A: îm:
B: da. faptul că sunt ceea ce vreau eu să fiu sunt o femeie puternică# de fapt noi femeile
suntem puternice în general↑ ((aplauze)) și putem să fim tot ceea ce vrem noi# o mamă
bună: ## ă: ((râde)) <@ un călător bun>.
A: mă rog. depinde dacă mergi la:
B: un musafir bun # că mie îmi place să fiu musafir.
A: [doamne! (x)
B: [dacă mă chemi (x) ((râde)).
A: [<F a doua întrebare> este când faceți videoclipul și se alege frumușelu’ <R tu tot
timpu’ ai un frumușel în videoclip îți aduci aminte? chiar și în ă[la>
B: [domnul bărbos?
+A: [<R de stai pe podium.>
B: [da’ nu eu l-am ales # să știi.
A: no. dar te-ntreabă cineva și pe tine? sau te treze[ști acolo?
B: [no păi mă-ntreabă da:’ io ce să fac acuma?
A: păi bă: ce să faci? cum ce să faci? ce-am vorbit? te mai cheamă lumea (x) # bărbos ↑
frumușel ↑ cu nasu’ mare ca ăsta pot fi io.
((râs))
B: <R deci pot să te iau la următorul video[clip?>
A:[îs mai bătrâio:r
B: deci s-a notat. domnu’ răzvan notați [acolo-n carnețel.
A: [păi da’ <F chemați-mă-ți mă> are barba cam aranjată.
B: <R gata la următoru’ clip se face /casting/-u:> ((râde))
A: no. te rog. chemați-mă. bun. și-acuma am pregătit câteva-ntrebă:ri.
((râs))

B: aoleu: ești cu lista?
A: le-am scris aici pe /tochen/
((râs))
B: <R ai putea să-l inviți și pe colegul tău prezent [aici de ⏊>
A: [no::. la:să-l acolo să:: curețe cartofi ((râs)). nu avem un interviu simplu IATĂ ce miam scris aici pe:: /tocănu’/ de la bancă. avem un: interviu /cuiț/ # /cuiț/ /trivia/## deci sînt
întrebări și răspunsuri cu cât răspunzi la mai multe cu atât iei mai multe puncte. prima
întrebare # <MARC în CÂTE feluri crezi> ## <R și să-mi dai și minim un exemplu> <MARC
că poți fi FENTATĂ dacă îți dorești o poșetă într-un magazin din italia>?
B: a:oleu. păi pot să spun din prima ⏊ <R „nu e pe stilul tău deci nu e stilul tău dacă tu îți
cumperi geanta asta trebuie să achiziționezi și altă geacă↑# și alȚI pantofi↑# deci nu e pe
stilul tău. da’ las’ oricum toată lumea are geanta asta>”. „de unde are mă toată lumea că
numai ce-a apărut de o săptămână?”> [„păi crede-mă toată lumea”>
A:[păi da da’-n românia ajung repede.
B: tu ești /iang/ trebuie să fii /freș/ tu nu-ți trebuie geanta asta asta-i (x) nu știu geantă mai
de
A: e de babă NU↑
B: așa e.
A: BRAVO. prima întrebare iată am și- ((râsete)) apăs aici pe unu pentru că ai răspuns
<MARC foa:rte bine> ((plescăie)). [întrebarea
B: [<R da’ de ce nu-l chemi și pe el că-i aici prezent>.
C: lasă.
((râs))
C: stau foarte bine aici.
A: întrebarea doi. <MARC enumerați unu două sau trei> ((râs)) <MARC feluri în care poți
fenta cumpărarea unui cățel.>
((râs))
B: # ă::## aici e temă grea. ((râs)) păi eu nu știu # <R oricum mi-a spus că dacă vin cu unul
acasă dorm pe preș# cu el. deci n-am nicio șansă.>

