
Două inimi – Nora Luna 

 

Situația de comunicare 

Data difuzării interviului: 30 decembrie 2019; 

Locul înregistrării: în cadrul emisiunii De-a viața ascunselea; 

Participanți: F: Felicia Donose (Feli), 34 de ani, cântăreață; 

         R: Florentina Fântânaru, 46 de ani, realizator TV; 

Sursa: https://youtu.be/jCV61g6UA3U (au fost transcrise primele 16 minute din interviu); 
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Mihai, Adina-Ionela Obreja, Lidia Nițu, Maria-Alexandra Lupu, Ioana-Alexandra Țucu.  

 

R: doamnelor și domnilor↓ sunt florentina fîntana:ru↑# bun venit. invitata mea de astăzi este: 

PUTERNICĂ ((inspiră)) plină de viață și de energie↑ conștientă de <MARC teritoriul său>. 

inventivă↑ loială↑ diNAmică ((inspiră)) invitata mea de astăzi poate fi <R aliat călăuză model> 

și MENTOR. în ea: vibrează cântecul sufletului flăMÂND ((inspiră)) cântecul vibrează-n <R 

pieptul ei și-nflăcărează inima># <R chemarea strigătul <MARC cuvântul scris# sau rostit> 

((inspiră)) invitata mea↑ este <MARC esență> de sensibilitate și curaj <@ exacerbate uneori># 

FELI ((aplaudă)) bun venit. 

F: <L servus. bine te-am regăsi:t↑ florentina. ma:mă.> 

R: după doi ani↑ feli. au fost doi ani↑ în care te-am așteptat↑ dar trebuie să recunosc c-acum 

doi ani ((reporterul râde, invitata zâmbește)) m-ai BULversat. 

F:<@ de ce te-am bulversat> 

R: pentru că# <R disponibilitatea ta de a vorbi↑ de a mărturisi>↑ de a-ți deschide inima↑# a fost 

așa: șoCANT pentru toată lumea de-atunci. 

F: <P da.> 

R: mă bucur că ai revenit. 

F: <L mulțumesc↑ <z mă bucur că te-am regăsit># eu am ales↑# odată intrată în industria asta 

care te poate schimba un-doi# ((inspiră)) după <IM așa se poartă↓ așa trebuie># <R când de fapt 

nimic nu trebuie> #. am ales să fiu deschisă pentru că e mult mai ușor pentru mine să nu-mi 

pun nicio mască și să fiu așa cum simt să fiu. și probabil că: <z într-o lume a┴# într-o lume a 

noastră↑> că na↑ acuma fac parte și eu din ea de cinci ani de zile↓ ((inspiră)) 

R: <p m:> 

F: în care: facem treaba asta cu roluri:le:↑ 

R: <@ așa> 

F: te-o surprins un pic# <@ că: n-am [treabă cu> 

https://youtu.be/jCV61g6UA3U


R: [<F autenticitatea> e-adevărat. da' feli↑ mama te-a crescut ținân:du-te↓ la pieptul ei↓ 

legănându-te și cân:tându-ți. <R ia cântă-mi tu acum> ce-ți cânta mama# când erai tu o copilă 

mică↓ și te legăna↓ și tu spuneai mai târziu↓ și-ai SPUS că mama are o voce:↑# o voce 

uluitoare↓ 

F: da:# mama nu-mi cânta↓# nu-mi cânta să o VĂD eu în față. [...] 

F: da:. mama deși e ardeleancă↑ [pur sânge 

R: [așa 

+F: adora: adoră folclorul oltenesc. 

R: <R ia te uită↑> minunat. 

F: îhm 

+R: <R îți dai seama> cântată de ma:ma↑ cântată de tine și poate: mai târziu cântată de <Î fiica 

ta> 

F: <R acuma să vedem dacă> nora luna își alege: drumu’ ăsta și are: chemarea asta spre muzică 

și: 

R: [ar fi minunat 

F: [ha:rul↓ că na↑ 

R: [da. <R feli:> mai are mama pe acasă vreun loc↑ mai exi:stă vreun loc# răma:s cu scrisul 

tău pe pereți↑ sau <R pe vreun dulap↑ pe vreo ma:să↑> 

F: [nu: nu 

R: [<@ nu mai există niciu:n loc?> ((râde)) 

F: nu mai există niciun loc. doar ami:ntirile din apartamentul nostru mic↓ de două camere din 

sebeș↓ ((inspiră)) 

R: da 

F: ă:::# aminti:rile și:# tot timpul când# mă duc acasă <R deși nimic nu mai e la fel <Î acolo>> 

# ((inspiră)) retră:iesc și parcă# <Î parcă simt> ## mi:rosul le:mnului <ÎF mesei> din sufragerie↑ 

R: așa 

F: ((inspiră)) # sub care mă# mă puneam <J ca să scriu:> 

R: <@ așa> 

F: <Î până> și acolo scriam 

R: până și: acolo↓ nu? 

F: da↓ peste: tot↓ peste tot↓ peste tot. 

R: <R dar tu ai păstrat măcar vreo foaie> vreun carnețe:l↑ <R ceva cu scrierile tale↓ consemnările 

tale de:> de adolescentă sau poate de ă copil↑ ai ceva↑ [concret↑ 

F: [am la sebe:ș↑ 



R: AȘA 

F: adică ((bate din palme)) sper că le mai am și că nu le-a aruncat frate-mio:↓ ((reporterul râde)) 

ă::m# am câteva caiete de poezie↑ de pe vremea când scriam poezii și eram o bacovia mică↓ 

R: îhm↓ 

F: am mai spus eu despre asta↓ ((reporterul râde)) 

R: <Î ai fost↑ tu chiar ai fost emo↑> 

F: nu eram emo:↑ da:: mi se părea așa:# <F din fire> dramatică: ((inspiră)) scriam despre VIAȚĂ 

și cât e de grea iubirea↑ înainte să ((reporterul râde)) am prima dragoste [dacă vrei 

R: [da 

F: fiind: ((își drege vocea)) copil înzestrat cu imaginație [destul 

R: [<P îhm> 

F: de bogată:↑  

R: îhm 

+F: nu mi-a fost foarte greu să-mi imaginez niște povești <Z ca să scriu poezii> <@ și-atuncea:> 

R: deci e posibil să mai ai [ceva exact 

F: [<R posibil să mai am două_trei caiețele:> da↓ 

R: poate mai târziu o să-i arăți fiicei tale:↓ [nora luna↓  

F: [da da 

R: dar# eu aș vrea să ne uităm împreună# la ceva. ceva ce mi-ai spus tu mie acum doi a:ni# 

pentru că: ## te vedeai într-un fel în momentul în care: poate: o să fii MAMĂ <R acum ești deja 

MA:MĂ> și vreau să: VEZI <R ce-ai spus> atunci și vreau să-mi spui <Î,F dacă mai CREZI ceva 

din ce ai spus atunci>  

F: ((zâmbește și își apropie palmele)) [doamne:# <R ce emoții am>. 

R: [<@ ne uităm>  

F: da da. unde ne uităm 

R: <Z hai să ne uităm> 

((se redă reportajul anterior)) F: mie mi-e frică că o să fiu o mamă rea ## <R tot timpu’ zic asta>. 

mi-e frică să nu fiu o mamă rea pentru că# eu iuBESC atât de mult copiii.# cred c-ar fi ## <R 

nu ar fi corect să spun> după muzică↓ copiii sunt dragostea vieții mele# SUNT ACOLO. 

-reportajul actual- 

F: ((râde)) 

R: hm↑ ((râde)) 

F: asta e: 

R: ah# mi-ai spus mai devreme că te-am făcut să plângi atunci. 



F: <@R așa [am început emisiunea> 

R: [acum plângi din nou. 

F: a:# ce tare. 

R: DECI## cum e cu# TRĂIREA asta# că e a ta personală:# este: <R pentru fiecare femeie↑> 

în momentul în care devine MAMĂ totul se schimbă. 

F:  <L ph:: păi>### <L trăiesc acuma o etapă de┴ mi-e frică să nu fiu o mamă rea↓> 

R: <L serios↑> 

F: <R  sau să nu mă simt o mamă rea> [nu mai știu cum am zis atuncea 

R:  [deci în continuare↑ gândurile alea pe care le-ai spus în două mii șaișpe↓# două mii 

saptîșpe↓ 

F: uau# <R uau uau> ((wow)) 

R: sunt cumva încă te mai bâ:ntuie 

F: ăm:## treaba stă în felul următor↓ ca și o m:ică introducere dacă vrei  

R: așa  

F: eu am făcut ani# ani buni de zile de terapie de frica asta de responsabilitate↑ de a fi părinte. 

tocmai din cauză că eu# simt că sunt copilu’ veșnic. <R sunt un COPIL. eu am treizeci și trei de 

ani↓ florentina>  

R: [mulți înainte 

+F: [<R și sunt un COPI:L și o să fiu toată↑ viața mea pe pământul asta o să fiu un copil.> 

((inspiră)) și atuncea mă gândeam <R  cum↑ aș putea să fiu eu responsabilă↓ copil fiind?>#  ca 

să duc toată↑ viața mea un# un pui mic↓ 

R: ##da 

+F: pe care va trebui să-l cresc <R și-așa și-așa.> ((inspiră)) ăhm ### odată ce: nora luna a ajuns 

în viața mea și în brațele mele# nu mai e frica aia de responsabilitate. mă simt <MARC foarte 

stăpână pe mine> ((inspiră)) ă:: consider despre mine# dincolo de toate <R fricile și durerile și 

frustrările mele> că sunt o mamă bună. ă::## cumva:↑ când era nora luna în burtică mă gândeam 

că o să fiu↓ o mamă d’asta care↓ <MARC,F nu-mi atinge copilu’↑ nu-mi pupa copilu’↑ nu fă cu 

[copilu’↑> 

R: [așa ((reporterul râde))  

F: nu am <MARC absolut> nicio treabă. poate și pentru că# nora e un copil <P atâta de cuminte: 

și atâta de socia:bil> și <MARC așa> o [o 

R: [o bucurie 

+F: o bucurie↑ și așa un suflet bătrân: și <MARC înțelept> și un# cumva↑ te + prin simplul fapt 

că <MARC te privește↑> cum își schimbă privirea te <MARC educă> în sensu’ că # atunci când 



avem momentele noastre de alint# și eu vorbesc pe ton de alint ((respiră)) <IM nora iubita lu’ 

mama <I gogoșică↑ mică > la_la_la> <R ea râde>  <IM hihihi > <R și la un moment dat își 

schimbă> [priVIrea  

R: [îhm 

F: și ca și cum zice hai gat- MAMA ## cât atâta maimuțăreală↑ GATA.## ((respiră)) dincolo 

de toată↑ de toată nebunia asta cu frica↓# repet. mă simt o mamă foarte bună↓ ((respiră)) și mă 

simt simt că sînt: am totu’ sub control. 

R: ((respiră)) da feli↑ 

F: DAR există # <MARC frustrarea și durerea și vinovăția> ## pentru că eu la două luni <R am 

am> asta o spun peste tot. pentru că fiind fire deschisă↑ dacă mă-ntrebi↑ eu îți răspund. 

((respiră)) ă: există frustrarea că eu la două luni de zile după ce am năsCUT am urcat pe scenă↓ 

ca să-mi onorez contractele↑# <MARC și misiunea și dragostea față de muzică> 

R: și i-o vinovăție 

F: și i-o vinovăție↑ pentru că <P plec de-acasă FOARTE des> și:# cumva::+ ((inspiră)) <R 

probabil că știe dumnezeu> ce face↑ dar:: ă:: CUMva:: <R în CINCI ani de zile de când> <MARC 

m-am lansat și am explodat> să zic așa:↓în în muzică::↓## ((inspiră)) ANU’ ăsta:↑ <R de când 

am născut-o pe nora luna↑> a fost anu’ cu CELE mai multe evenimente↓ cu CELE mai multe 

concerte↓ <R am exploDAT n-am stat acasă↑> am avut: î:+ ACUMA:: am o amintire cu o 

săptămână-n care am plecat:# patru zile-n țară. luni_marți# /raus:/ într-un capăt de țară:↑ și-

apo:i sâmbătă_duminică BAM în extremă↑ ((inspiră)) <R cu frică de avio:n du-te pe 

microbu:z↓> doișpe ore dus↓ doișpe ore-ntors↓ ((inspiră)) odată cu asta:↑ ă:: <MARC dragostea↑ 

și dorul↑> față de nora luna <P mi-a dat curaj să învăț să zbor și <MARC singură↑>> 

R: aham↓ 

+F: <P să am curaj↓> ((inspiră)) <R am simțit pentru prima dată:↑# trecerea extremă de la frică 

la cura:j↓> care-i un sentiment extraordina:r# ă::# ((inspiră)) și foarte multe altele. dar# ÎNCĂ 

mai am # chestii în care mă consider în minus ca și mamă↓ 

R: o să treacă timpu’ și o să vezi↓ 

F: da↓ probabil 

R: <@ cum se adUNĂ> 

+ F: [<Z probabil↓ probabil> 

+R: [DAR spune-mi dacă anii aceia de terapie↑ ((inspiră)) îi consideri acum inutili# pentru 

fricile # pentru responsabilitate sau [frica DE responsabilitate 

F: [niciodată.# niciodată. undeva:↓ 

+ R: așa 



F: se┴ pf: ((inspiră)) ori la noi în țară# ori alte┴# tind să spună că doar la noi în țară. ((inspiră)) 

s-o creat idea asta de# dacă te duci la terapie↑ te duci pentru că ai avea ceva la cap. dacă te duci 

la┴ numa psi-┴ <IM cum adică↑ mă duc la psiholog↑ da’ CE eu sunt nebun↑> teraPIA este 

foarte bună i-o o treabă [care te creşte 

+ R: [e o dezvoltare personală↓ 

F: e o dezvoltare↑ e o dezvoltare personală 

+ R: da 

F: care durează # de la care nu poți să # te-aștepți rezultate într-o săptămână↑ o lună_două↓ ia 

ani de zile. ((inspiră)) dar în momentu’ în care ajungi în punctu’ ăla de se umple paharu’# de 

BINE # că te-ai trezit↑ 

R: da 

+F: <R te uiți înapoi și zici> DOAmne îți mulțumesc pentru toți anii și pentru răbDARE↑ pentru 

că uite eu↑ ((inspiră)) prin# faptu’ că mi-am <F dorit> să am terapie# prin faptu’ că mi-am <F 

dorit> să am grijă de mine: 

R: îhm 

+F: pentru că dincolo de TOATĂ lumea <R care are grijă de tine> și te iubește↓ CEL mai mult 

ai grijă de tine și trebuie să te iubești TU pe tine↓ ca să fii bine pentru ceilalți. 

R: [absolut 

F: ((inspiră)) atunci# ă::## <R mi-am uitat ideea↓ pentru că am foarte multe chestii de spus pe 

treaba asta> sunt FOARTE= 

R: = e important 

F: e important să faci 

R: [deci ASTA vrei să spui 

F: [da↓ e important 

R: [e important↑ e pentru TINE= 

F: e pentru tine 

R: o faci PENTRU tine↑ 

F: exa:ct 

R: și dacă tu ești bine↑ # e clar că [îi poți face și pe ceilalți 

F: [ a:: a ASTA am vrut să spun↑ iartă-mă te rog 

R: te rog 

F:[în TOȚI anii ăștia de terapie: # în în căutarea mea DISPE[rată 

R: [îhm 

F: a unui om↑ care Nu avea răbdarea în <F dex># eu am învățat ce e răbdarea 



R: o:: MARE lucru↑ 

+F: și uitându- uitându-mă înaPOI↑ în GENERAL↑ în viața mea! MAI ales <R în treaba asta de 

terapie de psiholog> ș-așa_mai_departe. ((inspiră)) dacă mă întrebi# ai mai face asta? 

F: ai mai face asta↑ 

R: așa # 

F: la nesfârșit # 

R: minunat # 

F: la nesfârșit. 

R: pentru că vreau să le # spunem lucrul ăsta și <MARC mamelor noastre> # da↑ sunt multe 

telespectatoa:re mai în vârstă↓ sunt telespectatoare de vârstele noastre #↑ 

F: da 

R: DAR poate nu sunt înțelese# de mame de familie↑# <IM de ce faci asta?> pentru că poate 

mama # ta <R la un moment dat ți-a spus> <IM da’ io poate am cr-⊥ trecut prin greutăți mai mari 

deCÂt tine <F fata mea>>  

F: hm: 

R: <IM <R și nu m-am mai dus atât și nu m-am mai↓>># încercat să # na # să stau acolo <R să 

vorbesc cu cineva și ăla să mă dădăcească sau↓ eventual↓ să mă direcționeze cumva>. îm↑ ţi-a 

spus mama vreodată asta? 

F: nu#. nu mi-o spus niciodată↑ dar ea o crezut ideea asta [de psiholog # 

R: [așa 

F: <IM da’ ce eu am ceva la cap ca să mă duc la psiholog?> 

R: deci <Î mama  credea> cumva# 

F: până când i-am explicat↑ <IM mama↑ nu despre asta e vorba↓ uită-te la mine↑ [merg de atâta 

timp> 

R: [exact # <Î te-a înțeles? > 

F: DA. și ghici CE 

R: CE 

F: mama va merge la terapie. 

R: <Z bravo feli↑>. e perfect 

F: <Z mama mea are şaizeci şi trei de ani>  

R: mulți înainte↑ să fie sănătoasă↑ 

F: și mama ## ((lipindu-și palmele)) mulțume:sc # mulțumesc din suflet î. și mama: ## în primu’ 

râ:nd că de când # <R de când am născut-o pe nora luna mama s-o mutat la noi. inițiAl am zis 

că stă o lună> ne ajută:>   



R: <@ așa>  

F: <R<Z prima lună> și acuma nu ma:i ┴ N-O mai lăsăm să plece:   

R: <Z corect>  

F: din simplu fapt #  <R în primul rând> pentru că MAMA î mea o întinerit cinșpe a:ni  

R: ia uite:  

F: datorită: # datorită: # nePOATEI # să zic așa  

R: da # da 

F: și cu mama sâ:nt cumVA┴ recuperez toți anii: ## pe care i-am pierdut # de când am plecat 

de acasă ((inspiră)) și:  

R: îhm   

+F: ani în care eu pe mama apucam să o văd două zile pe an # poate ## sau maxim patru zile 

pe an.  

R: da 

F: <R și-atunci recuperăm și cred că ACUMA ne cunoaștem la maturitate> și ne: # ((trage aer 

în piept)) ne legăm și mai tare prieteNIA  

R: faceți conexiunea   

F: da↓ exact  

R: <Î nu>  

F: Și pentru că EA # eu explic acuma niște lucruri pe care ea le înțelege altfel Î. adică MU:LT 

MAI MATU:R  

R: da da da  

+F: decât sună dubios # că> la șaiștrei de ani spui că # despre mama ta că le vede <@ mult mai 

matur> <z tu având jumătate din vârsta ei>↓ dar # mama vede lucrurile # multe lucruri acuma 

mult mai matu:r. încă # încă-i prinSĂ acolo: în în gândirea # din vremurile de demult↓ încă nu 

înțelege unele lucruri  

R: mda  

+F: probabil că pe unele nu le va înțelege altfel niciodată↓#nici n-o s-o forțez↓ datoria mea este 

sĂ încerc s-o fac să vadă  și alte: 

R:<L  corect. minuna:t ce spui.> minunat  

F: alte:↑ 

R: dAR feli vreau să: atingem un subiect  EXtrem de sensibil# și pentru părinți și pentru copii. 

e vorba de # acele stări ((oftează))# de PAROXISM în care părintele nu-și mai poate deține 

CONtrolul propriu și BAte copilul. tu întotdeauna ai vorbit┴ te-ai amuzat ((F oftează)) cumva: 

vorbind intrând: în# acolo [în 



F: [îhm 

+R: copilărie și povestindu-ne în actualitate de# bătăile pe CAre ți le dădea# mama 

F: ei o palmă la fund era bătaia <Z maximă > 

R: în fine ((râde)) 

R: sunt situații în care# copiii nu: îi pot iertA pe părinți  

[f: mda]  

R: știi↑ nu: pot iertA. sunt situații în care copiii au trecut ușOR peste asta. tu# tu CE: sentiment 

ai de: <L despre lucrurile astea despre ceea ce s-a întâmplat cumva: între voi două↓ atunci# sau 

între + când erau situații tensionate [când↑ 

+F: eu cred ca așa erau vremurile atunci↓# [cred că asa era↓ 

R: [ai ai reușit să treci peste <MARC asta>↑ 

F: dar eu n-am avut peste ce să <MARC trec> ((reporterul râde)) <Z adică:> # <MARC în momentu’ 

în care># # plec de acasă la [cinşpe ani 

R: [păi da 

+F: și nu-mi anunț părintele că PLEC↑ și mă întorc acasă# părintele meu # ce știe┴ pe unde că 

sunt și își face [griji 

R: [deci tu erai <MARC asumată> 

+F: <L eu mi-am asumat o palmă la fund> [și  

R: [dar <MARC feli> 

+F: un tras de <MARC ureche> 

+R: atunci când ai abandonat școala # ((Feli aprobă)) și când mama n-a știut ca tu #  deja: erai 

[angajată la /pițerie/ da↑ 

 F: [da. da 

R: <J adică mama săraca> # <MARC mama> cum a reacționat? 

F:<J mama s-a blocaT>  

R: <MARC s-a șocat> 

F: da↓  

R: <J pur și simplu>  

F: s-a șocat și tot ce a fost + tot ce a putut mama să facă o fost să spună↓ ##<IM na copilă↑ dacă 

nu ți-a plăcut <MARC școala>> 

 

 


