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A: să mergem↑în mihai bravu să zic la tine pă stradă așa↓ 

B: să mergem domne. 

A: m:? 

B: da. 

A: CUM era la tine pe stradă 

B: CÂND 

A: când erai tu mic așa. 

B: vizavi↑ era o biserică dă pocăiți↓ 

A: așa:↓ 

B: # care:a rezistat în# cuRIOS în perioada lu ceaușescu↓# io am prins și momentu când 

mihai bravu era doar o stradă cu: î: do-(K) o singură bandă pe sens. una pă dus una pă-ntors↓ 

A: îhm 

B: # am prins și când s-a transformat ÎN# ă:# <MARC șantier# locul nostru preferat că stăteam 

prin gropile șantierului>. AM: sărit și gardu la pocăiți să bem apă ((A își înăbușă râsul)) că 

cică ap- apa era mai BUNĂ [circula 

A: [era sfințită# ((râde)) 

+B: circula și p-atunci un zvon că dacă nu ne-ntoarcem acasă SEARA# 

A: v-au luat pocăiții↑ 

B: sunt unii care ne fac niște inJECȚIIși nu știu ce ni se-ntâmplă↑ 

A: a:: 

B: cred că erau niște vrăjeli# puse# împreună la asociația părinți[lor 

A: [de locatari poate 

+B: de bloc↑ când s-au întâlnit <IM bă ce facem cu ăștia să mai vină acasă>= 

=A: să [inventăm ceva 



B: [că <R NOI fiind generația de copii cu gheia de>(K) cheia de gât↓=> 

=A: <R da. nu mai veneam.> 

+B: se ieșea la două↓ și se venea la zece seara mai↑ ales in vacanța dă vară↓ de trei luni. și::↑ 

m: viața mea în mihai bravu a fost frumoasă. am locuit cu: părinții mei↓ și cu fratele meu↓# 

patru: oameni în trei camere↓# mă↑ amintesc stând pe oliță: în fața televizorului# <MARC alb 

negru>↓ și mă mai amintesc că fascinația noastră: <R extraordinară era> că_un vecin dîn bloc 

avea u- o sticlă colorată pă care o punea în fața televizorului și îi zicea televizor <MARC 

color>. 

A: [CÂT de tare: 

+B: [și noi toți mergeam↑ și vedeam niște fețe care deveneau <MARC când mov# când:# 

galbene# când roșii↑> și totuși ni se părea că-i color. câteodată omu ca să ne-ajute mai mișca 

el# 

A: sticla ((râs)) 

B: <@ galben după galben după față și↑> ((râs)) ne ținea cumva:↑ chiar într-o culoare. 

A: da’ ce vecini aveai 

B: da. 

A: niște crea[tivi. 

B:  [ăsta era: 

A: a? 

B: deja nomenclaturist să ai[bă:↓ 

A: [a: 

+B: <MARC sticlă>. <MARC târziu> când m-am mutat în (K) din mihai bravu și aia a fost o:: 

cred că una din <Rtraumele importante ale copilăriei mele↓ pentru că acolo am avut o gașcă 

extraordinară↑> 

A:  <R în mi[hai bravu aveai gașca?> 

B: [ă:  în mi- [în mihai bravu.  

A: [îhî 

B: și-mi aduc aminte cu drag de FAne:↓ de: mădăLIN↓ de:# 

A: îhm 

+B: florin MOTOC↓ de florin SALA↓de SAmuel↑ frații# TABACU:↓ de lauRENțiu: de <R 

toți toți toți># de DAN↑# de NEla↓ de SOR-sa↑((A râde)) și:↑ când m-au luat de acolo: 

îi_aveam zece ani m-am mutat în clasa a patra:↓ 

A: [îhm 



B: în# în# în altă parte↓ adică: în s- în unu mai# și: pentru mine a fost o ruptură# așa de mare 

că n-am mai reușit niciodată să 

A: [să-ți mai faci prietenii 

+B: [refac [da_da 

A: [să-ți mai faci gașcă 

B: într-a cincea am intrat în școala șaptesprezece↓ 

A: îhm 

B: și ă: în afara faptului că am intrat la fanfara școlii↑# ăm: n-am reușit să fac (K) să leg nicio 

prietenie așa solidă care să rămână. de-abea din liceu  

A: ai mai făcut altă gașcă 

B: l-am întâlnit pe prietenul meu jean↑ 

A: <IM jean↑> ((râs)) 

B: pă care-l am# până în ziua de azi drept prieten și deși ne vedem rar atunci când ne vedem↓ 

este foarte bine. 

A: am înțeles 

B: deci cam asta a fost cu mihai bravu. 

 


