„Așa cum pot EU”. Interviu cu Maia Morgenstern
Situația de comunicare:
data înregistrării: 11 septembrie 2018;
locul înregistrării: vila Oromulo, București;
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numele și vârsta reporterului)
MM: Maia Morgenstern, f., 58 ani, actriță;
Sursa YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JOhBFcH6rtA (de la 5:42 până la 10:40)
Autorul transcrierii: Aldea Alexandra, Bălan Gabriel-Natan, Tărcuță Tabita

R: <R care este cel mai bun lucru pe care l-ai moștenit de la părinții tăi?>
MM: ### <L sunt atâtea multe și atâtea bune↑# ă ### introspecția↑# auto-analiza↑## refuzul autocompătimirii↑ ## orizontu’ cultural# curiozitatea.> #######
R: care este cel mai IMPORTANT lucru pe care l-ai învățat de la părinții tăi?>
MM: să LUPȚI # sau mă rog# să:# eviți ### superficialitatea↑ să nu te văicărești ## să:: ## de la
mama # mi-ar fi plăcut să învăț mai multe # răbdare↑# <R răbdare cu umor. și nu e vorba neapărat
de stoicism și nu în sensu’ filozofic o spun pe-asta> ă: ### felul acela de răbdare plin de umor #
mi-ar fi plăcut să-l învăț mai mult. ei
R: ce sfat ți-ai da dacă ai putea vorbi cu tine la douăzeci de ani?
MM: <R păi vorbesc cu mine la # la douăzeci de ani # <IM nu te pripi # nu te grăbi> ## și: a::: am
mai învățat ceva relativ recent # e /ochei/. e /ochei/ ((gesticulează)) dacă îți vine să reacționezi așa
# reacționează așa <R maia la douăzeci de ani> <IM înseamnă că astea sunt nevoile tale acum de la
de # douăzeci de ani> # ((ăm)) <IM nu te lua după maia de la # cincizeci și șapte↓ cât am acuma #
las-o # are alte gânduri↓ alte experiențe↓ alte trebuințe↓
MM: alte:: priorități. las-o # fă┴ <J,P știi CE# bine ai făcut cum ai făcut>>
R: enumeră-mi trei lucruri pe care le ai mereu în geantă # sau la tine
MM: <Î ca mamă a trei copii↑ șervețele umede↓> # apă↓## <P și /lipstic/> # BA NU <R mint
mint mint mint mint> acte # <R buletinul # buletinul buletinul buletinul buletinul#> acte.
R: cum te consideri ca mamă?
MM: a::: ## am┴ am o groază de defecte>
((Pauză de 14 secunde))
R: <J,P defineste-ne te rog iubirea

MM: <Î nici nu mă gândesc># < Î,F definiția iubirii↑>## nici nu mă gândesc. <J,R ba eu pot numai>
# să vă # să re- # să transmit # să-mi aduc aminte # să îl citez # pe maestrul dem rădulescu↓ ce mia fost profesor de: școală↓ # de facultate↓ # îndrumător de an în facultate. # iubirea? # <R nu
definiția cred┴ a logodnei sau a căsătoriei ca să nu # ca să nu greșesc. ă:: <IM dragă CE e iubirea┴
# CE e logodna # căsătoria┴ i-a impru┴ iubirea↑ ce e iubirea↑ i-ai împrumutat privirea>.# probabil
că asta e o formă o explicație a:: a dragostei a iubirii↑ acea comunicare# la nivel verbal nonverbal
energetic energic# glumesc acum desigur↓ dar e e un soi de
MM: compatibilitate totală to-<P tală># de comunicare↑# perfectă <R și poate ține mai mult sau
mai puțin># habar n-am# nu mă (erijează) nu dau definiția iubirii
R: care e motoul care îți reprezintă cel mai bine viziunea despre viață
MM: mh↑
R: motoul care îți reprezintă cel mai bine viziunea despre viată
MM: ai# am #ai┴ am spus asta# și rămân consecventă# citatului pe care l-am dat în urmă## cu
zece ani# cu douăzeci de ani# van /goh/ [...] așa cum pot EU## așa cum pot eu↑ așa fac lucrurile.
R: spune-mi trei lucruri care te fac fericită
MM: m::::### revizitarea amintirilor copilăriei↑# ceea ce presupune#<Z vizita în parcu’ herăstrău>
### ă:: să culeg ghinde↑ sau castane↑## ă:::#### să dansez↑# mi-ar fi plăcut probabil să fiu┴ miar fi plăcut să fiu balerină↑ vezi poate n-am răspuns corect la prima întrebare ce mi-ar fi fă- (K) ce
mi-ar fi plăcut cel mai tare# să fi devenit când voi fi adult# și balerină aș fi vrut să fiu↑ <R da’
părinții n-au fost de acord și n-au avut încredere.> spuneau că n-am rezistență. s-au sfătuit# hm#
și atunci să dansez da. ăsta ar fi al treilea lucru
R: mulțumim
MM: mulțumesc

