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M: (nouă și șaisprezece minute) <R bună dimineața de la /roc efem/ aici ă: la matinalu’ /roc in 

dă morning/ așa cum te-am tot anunțat ă: și ieri și în această dimineață invitați ă: DOI dintre 

membrii trupei↑ ă vița de vie.> este vorba de: adi despot # liderul trupei 

A: bună dimineața 

((râsete))  

M: acest despot lumiNAT <@ nu-i așa>↑ al trupei și:# pupe↑ 

P: salut salut 

M: în ă: în dreapta lui↓ 

R: cincisprezece ani ă:: de la lansarea albumului fenomental↑ ă:m: # să-mi spuneți când v-ați 

apucat voi să lucrați la album↑ <R care erau așteptările voastre↑> 

A: vroiam să facem: cel mai TAre album pe care puteam noi să-l facem la vârsta respectivă. 

știam că::: trebuie să câștige atât prin ă: curajul ă: componistic↓ cât și prin sunet. și oricât de 

bun ar fi fost <R din punct de vedere muzical↓ dacă albumu’ ar fi sunat prost↓ n-ar fi fost 

receptat bine de public.> 

M: vă propun pentru început să ne întoarcem cu cincisprezece ani în urmă # și să ne povestiți 

cum s-a născut albumul fenomenTAL 

A: <R am tras tare tare tare de tot↑> și undeva prin ă: februarie dacă nu mă-nșel↓ am plecat 

spre germania ă: [noi am 

M: [o mie nouă sute nouăjnouă? 

A: în nouă sute nouăzeci și nouă. Noi aveam deja un album pe piață↓ rahova se numea↓ dar 

nu eram mulțumiți de_de::↓  realizarea: ă: tehnică în studio acestui album și atuncea ne-am 

gândit că: pentru fenomental <MARC vrem CÂT putem noi de mult să ne-ntindem>. 

M: bun. și ați ajuns la studioul din germania:↑ unde ați ă înregistrat mixat și masterizat 

albumul <MARC în doar OPT zile>. CUM a fost experiența asta 



A: îți dai sea[ma 

P: [ă: 

A: da [te rog ┴ 

P: [am fost ă::m:: contra cronometru tot timpu’↓ însă:: am fost cu mare încredere # în studio 

acolo↓ pentru că:## eram foarte bine pregătiți↓# sau mă rog am FOST capabili să înregistrăm 

ă: bas și tobe: # într-o zi ș-un_pic↑ # cred c-a fost ultimu’ album de roc 

((râsete)) 

P: <R cel puțin de la noi din romania:> care s-a tras cu <MARC magnetofonist>. un băiat care 

stătea și: # manevra: o hurdubaie foarte mare: # ă <R am stat cu emoții totuși chiar dacă eram 

pregătiți> ă:: pentru că nu știam dacă: ## vom fi în stare să terminăm în ă: timpul ATÂT de 

limitat↓ dar ă: # a mers totu’ # ca pe roate: 

A: după cincisprezece ani ă: albumul ă: așa cum spunea un prieten ă: sună: la fel de proaspă:t 

ca atunci ca în nouăzeci și nouă↓ 

A: <R până una alta> albumul se poate digera:: în continuare sâmbătă# la: arenele romane↓ și 

ă: după arenele romane↓ <R fenomental o să se mai plimbe prin țară> încă preț de vreo șapTE 

concerte. 

M: ce prieteni invitați speciali o să aveți ă: la /șoul/ fenomental ă: de sâmbătă unsprezece 

octombrie? 

A: <R avem foarte mulți prieteni în industrie> dar ă: ne-am gândit să îi alegem pe cei care au 

fost alături de noi în acele zile↓ nouăzeci și nouă două mii. 

M: îhm 

A: <R și-n primul rând o să-l menționez pe caGULĂ> ă: în perioada nouăzeci și nouă două 

mii costin venea cu noi în concerte și PRACTIC eram o formație cu doi ă: DOI soliști vocali↑ 

el dădea părțile de /rep/↓ eu le dădeam pe cele cântate. # o să fie paraziții↓ o să mai vină 

gojira și: planet /haș/. apoi: ă:: pentru partea de: /uărmap/ o să fie /pimhols/ care o să fie o 

formație din iași. ă: niște băieȚI↓ din bucurești↓ și ă:m: frații nostri COma. ă:: pe ultima sută 

de metri↓ a intrat în ă:: în concertul de la arene și formația /dă criptonait spax/. sunt o ALTĂ 

formație din botoșani↓ tot din valu’ tânăr↑ 

M: dac-ați fi din nou la început de drum acum în zilele noastre↓ ați mai crede la FEL de tare 

în faptul că albumul fenomental v-ar aduce independența financiară pe care o aveți în 

momentul de față? 

 A: ((râde)) 

P: cineva are chef de filozofie [la 



M: [da da da 

+P: la ora asta. […] 


