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Situație de comunicare: 

        data postării pe youtube: 12 februarie 2017 

         locul înregistrării: Platoul emisiunii „Dincolo de aparențe” 

         participanții: A: Florentina Fântânaru, prezentatoarea emisiunii „Dincolo de aparențe”, 44 ani 

                        B: Mihai Valentin Bendeac,actor, 35 ani 

Sursa înregistrării: Canalul de youtube Antena Stars, https://www.youtube.com/watch?v=P8jnNH5Tb2c 

Observații: cei doi se cunosc doar din mediul profesional. 
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A: știi că # noi ne-am mai întâlnit o dată # acum ceva vreme # mu:lți ani. 

B: <P mda> 

A: o să-ți arăt fotografia ## m:: am făcut noi o poză atunci. 

B: da? 

A: în fine aveai o pălărie↑## 

B: aoleo:: 

A: erai mult mai tânăr (râde) 

B: (fac) ceva îngrozitor nu:: hai să nu facem asta (râde) 

A: trebuie să ne întoarcem # <R îți place să te întorci în trecut?> 

B: ă:: # dacă vrei să îmi faci o bucurie 

A: așa  

+ B: sau să-mi faci un cadou 

A: îhm 

B: ## dă-mi ceva vechi. ORICE. dă-mi:: o bucățică de recamier vechi # dă-mi:: # o ă ui ăsta e 

exemplul pe care-l dau mereu <R dacă îmi dai un muc de țigare și îmi spui că a fost stins în o mie 

nouă sute șaizeci și cinci io-l înrămez>. sînt obsedat de tot ce-nseamnă vechi. 

A:<L deci am văzut chestia asta. codin maticiuc↑> 

B: da. 

A: <L a furat un chiștoc# de pe scena# unde a jucat radu beligan# și l-a înrămat> 

B: [da da da știu știu chiș da ă 

A: [am rămas mască 

B: [de la finalul spectacolului 

https://www.youtube.com/watch?v=P8jnNH5Tb2c


A: exact. ai acasă ceva înrămat DUPĂ cinevA? # după vreun idol↑ 

B: am: am aca- ÎNRĂMAT # o uite obiectul <L cel mai valoros pe care-l am> 

A: așa  

B: nu-mi dau seama dacă-i și financiar este cel mai valoros lucru pe care-l am. <R habar n-am 

poate că io pun preț pe treaba aia mai mult decât ar pune altcineva. nu știu> ă <R cel mai valoros 

lucru pe care-l am> este un autograf <P să-i spunem> al lui toma caragiu ă <R cu două luni 

înainte să moară> era: la un restaurant cu dan mihăiescu ↓și # la un moment dat din NIMIC# ă a 

scos ă fuma: țigări↑ și a scos staniolu’ de la pachetul de țigări și a scris pă el „dacă vreodată 

posteritatea se va întreba care a fost cel mai drag dintre prietenii mei↓ fii bun și arată-le această 

bucată de hârtie.”# și-ți dai seama că m: dan mihăiescu a fost mirat păi ce i-a venit dintr-odată 

adică erau prieteni foarte buni↑ și după două luni a murit [și 

A: [da 

B: și: a m: când l-am cunoscut pe nenea dan mihăiescu ținea treaba aia într-o carte și l-am certat 

îngrozitor↑ ÎNGROZITOR. <R am făcut un scandal monstru îți dai seama un puști> (râde) <R 

făcea scandal [în  

A: [da (râde) 

+B: casa unui om cu cincizeci de ani mai în vârstă că de ce nu ține chestia înrămată↑ a 

înrămat-o> și înainte să: moară ă: nenea dan↓ i-a spus soției să-mi dea MIE după ce moare el↓ 

să-mi dea hârtia aia ↓ și mi-a scris și el↑ ceva mai departe pe SPAtele: [ă ei 

A: [ce frumos 


