
Detalii din viața unui mare actor  

 

Situația de comunicare: 

                       data înregistrării: 30 ianuarie 2019; 

                       locul înregistrării: Platou Happy Channel; 

                       participanți: R: f., cca 30 ani, reporter al emisiunii (nu sunt cunoscute date despre nume și vârstă) 

                                            DA: Doru Ana, m., 66 ani, actor; 

Sursa YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mJF9ZJ_M5gE (de la 5:17 până la 10:20) 

Autorul transcrierii: Aldea Alexandra, Bălan Gabriel-Natan, Tărcuță Tabita 

 

R: ă: există vreun /moto:/↑ care vă reprezintă cel mai bine viziunea despre viață? 

DA: ## ((plescăie)) e o vorbă a lu’ mușatescu# care mult timp m-a: obsedat și cred că și acuma# 

nu mă cred superioru’ nimănui da’ nici egal cu fiecare.  

R: ă:## sp (K) spuneți-mi↓ ă: trei lucruri pe care le purtați mereu# cu dumneavoastră. dacă 

există. 

DA: am aicea ((arată))# pe lângă cruciuliță am un cui de aur.## tot așa↓ țiganca aia care mi-a 

zis să nu mănânc ciuperci↑ 

R: ((râde)) 

DA: mi-a zis să port acest cui. să port un cui↑ nu cuiu’ ăsta  

R: <R /ochei/> 

DA: <R cineva mi l-a făcut cadou când a auzit povestea>. cuiu’ ăsta ## 

R: <R de CÂND îl pur[tați> 

DA: [să port un cui# îl port dă# mai bine dă# patruzeci↓ treizeci de ani# treizeci și ceva dă ani# 

să nu-l port niciodată. cuiu’ ăsta mă va ferí dă# toate lucrurile rele pe care (K) care s-ar putea 

să mi se întâmple.## și când am făcut în-# când am făcut# infarctu’ 

R: <P infarctul> 

+DA: acum șaisprezece ani# n-am avut ăsta la mine.## ((zâmbește)) așa s-a nimerit# am uitat# 

am făcut duș și l-am uitat acasă.# de-atunci nu-l mai dau jos. și dacă spun# băieții ăștia de la 

sunet că: <IM zdrăngăne↓ hă că e nu știu ce↑> eu zic <IM nu știu facem ceva↓ dar nu-l mai dau 

jos>## așa că nu știu dacă trei↑ dar asta-ți spun sigur că nu-l dau jos de la gât. 

R: a fost mai: mult decât trei↑ <@R dar mi-ați fi spus trei > # ăm: <R care este întrebarea la care 

v-ați dori cel mai tare> să aflați răspunsu’# dac-ar fi posibil. ((pauză 8 secunde)) 

DA: <L dacă## măcar ### adică dacă eu aș apuca să trăiesc# să văd## măcar## zece cinșpe la 

sută din ce-am visat eu acu’ treizeci de ani# când făceam revoluție↑ ziceam io că fac revoluție↑ 

se va întâmpla în românia.# mi-ar plăcea să apuc chestia asta și să văd că se-ntâmplă.> 



R: ## și mai am doar două întrebări  

DA: așa 

R: <@ și am ajuns la┴ în sfârșit la capăt> ă:# apropo de ce┴ ce visați ((DA bea apă)) care este 

în momentu’ ăsta # cel mai mare vis al dumneavoastră # ăsta este # să apucați să vedeți ((DA 

înghite apă)) ((DA dă din cap)) 

DA: păi visu’ pă care cre_că-l are orice actor dintotdeauna # să ia oscaru’. 

R: î:: 

DA: ((DA dă din umeri)) <R să zic (băi) am venit cu el aicea pă otopeni↑ uite-l> # ((reporterul 

râde)) uite statueta ((reporterul râde; DA dă din umeri)) îți dai seama ce-ar fi# ăsta e visu’ cel 

mai mare. ((DA înghite în sec))  

R: foarte tare 

DA: <z păi da ce să> 

R: [<@ adică foarte tare că SPUNEȚI asta# că nu┴> 

DA: [de CE să te mint# că nu vreau# vile↑# piscine↑##  

R: îhm 

+DA: mașini ultra moderne↑ nu# (să vezi) ((DA dă din umeri)) ia uite oscaru’# na mă # a venit 

unu’# în sfârșit avem și noi un actor care a luat oscaru’. ((DA se strâmbă)) 

R: <OF și pentru că: suntem /hepi cenăl/↑>  

DA: [așa  

R: [nu putem să nu-ntrebăm## n-o să întreb ce e fericirea↑## o să vă-ntreb# <R o să vă rog să 

îmi spuneți trei lucruri mărunte de data asta> care vă fac fericit 

DA: ## să văd seriale # sînt virusat din ultimi (k) ultima perioadă   

DA: cred că sînt la zi cu tot ce e # serial [bun 

R: [<R vă uitați și /onlain/ sau> doar la teve?] 

DA: nu la teve↑# pă pă ((își dă ochi peste cap)) net până la două↑ la trei noaptea↑ ((își acoperă 

gura)) toate adică s┴ ți-am zis. sînt la zi. cu tot. abia aștept# sezoanele [următoare  

R: [sezoanele următoare 

+DA: acum două mii nouășpe↑ promisiuni mari la s- [de la /gheim of trons/ până la 

R: [păi nu ne faceți și niște recomandări în afară de /gheim of trons/↑ 

DA: da# feuda# (K) FAUDA nu feuda↓ fauda↑# î:: uite am văst acuma metoda comis (K) 

/comanschi/ # cu /maicăl dauglas/# mă rog (x) pot să-ți spun multe# avem (K) n-ai tu atâtea 

interviu #câte pot să: ┴ ă: nu mai spun la la /casa del papeș/ 

R: povestea slujitoarei↑ dacă n-ați văzut 

D.A: [povestea slujitoarei pf:: multe]  



R: multe. <R am înțeles>  

D.A: asta îmi face o mare plăcere↑# mă: mă destinde. 

R: încă două  

DA: încă două e:# să știi că mă uit cu plăcere la chiar și când joacă voluntari cu chiajna↑# 

((ridică mâna)) <MARC nu cu plăcere # mă UIT>.  

R: îhm 

DA: (acuma) uneori mă gândesc la ale mele # mă gândesc la texte# dar televizorul merge# și 

mă uit așa la # cum se-nnoroiesc ei p-acolo # cum se chinuie # cum să ┴ adică îmi face plăcere:↓ 

știu mai multe decât imaginea: meciului  

R: [da_da_da 

DA: [pentru că am jucat atâtea ani## și# nu vreau să mă dau marele:# intelectual↓ dar cine mă 

cunoaște știe că nu mint. eu nu mi-am pierdut deloc deloc deloc plăcerea cititului. și ajung 

acasă și-ntotdeauna: una (K) unul dân momentele de mare bucurie să mă-ntind în pat.. 

 


