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A: da? gata? ((un scurt fragment dintr-o melodie a lui A)) e ziua în care:= 

= B: /smaili/ răspunde la orice întrebare↓ <R așa e↑> # <@ la tine în [studIO. da↑> 

A: [<@ așa. (x)> 

B: <R adică la>┴ în a doua: ta casă am putea spune. 

A: DA_da_da. BIne↓ stau mai mult în <R studio decât acasă↓> 

B: așa↓ și↑# aici încerci să dormi↑ da:r înțeleg că ai insomnii. 

A: ă:: DA. 

B: <PJ da. spune-mi ce îți dă insomnii.> 

A: e o stare <Î pă care:> am trăit-o: de nenumărate ori↓# și nu numai io. cu siguranță cu toții 

am trăit-o:↓# î:n momentul în care aștepți să te sune:↑# cine trebuie și nu te sună↓ sau nu-ți dă 

niciun semn↓# și nu știi ce să: CREZI↓ nu știi ce să faci. ai dormi:↑ da’ parcă nu prea ai 

dormi↑# [ă: 

B: [și în situațiile astea ce faci? ă ai răbdare↑ sau insiști↑ 

A: PĂI ce să insist↑# că tre’ s-aștepți. ((râde)) 

B: <P@ tre’ s-aștepți.> 

A: ((râde)) <@<F și atunci începi și# mai scrii o piesă> mai # vezi un FIlm# depinde.> 

B: de obicei ă te inspiri: așa cum spuneai din: ceea ce ți se întâmplă ție↑ sau poate <R dintr-o 

stare pe care o ai în acel [moment↑> 

A: [DA 

+B: sau din: <PR io știu> trăirile oamenilor? 

A: ă:: în cea mai mare parte mă inspir din ceea ce trăiesc EU și din ceea ce simt EU. și: încerc 

să reDAU ceea ce simt EU↓ # ă: prin PIEse. ă: numa’ că oamenii## tind să: ă ia /motaMO/ 

https://www.youtube.com/channel/UCfnP_igK3BPLst-QTmIh0Wg


ceea ce spun IO. ă: după ce-am scos piesa asta cu insomnii↑# ă: toată lumea mi-a dat sfaturi 

ce-ar trebui să fac ca să# pot să DORM↓ ((râde)) 

B: pasTIle↑ cev[a:↑ 

A: [DA↓ mi-au dat toate reȚEtele↑# BĂBEȘTI ă:↓ ăă presCRIpții mediCAle:↑ mi-au zis <IM 

BĂI /smaili/ ai grijă că: ă:>= 

= B: te afecteaZĂ↓ pe termen lung. 

A: DA <IM pă termen lung cu insomniile astea s-ar putea să dai în dePREsii↑> ă vreau să-i 

asigur pe toți că nu sînt nici depresiv↓ ă:m că dorm # proFUND atunci când APUC să dorm↓ 

B: cele 

A: [la mine insomnii  

+B: [câteva ore pe noapte. nu?  

A: [da 

B: [cam cât? 

+A: la mine insomniile sunt <@ forȚAte ca să zic așa↓> ă::# ă:: și: ă: nu sufăr nici din 

dragoste↓ ă:m deci sunt liniștit. sunt /OCHEI/. 

B: de câte ori ți s-a întâmplat să:↑ nu dormi din cauza unei fete. 

A: o: dă multe ori. ((râde)) dă multe ori↓ da. # păi d-AIA am și scris piesa asta↓ adică:# sînt 

inspiRAT din realitate. <RP mi s-a întâmplat dă multe ori să:> aștept un SEMN care NU MAI 

VINE.# și e┴ atunci te cuprinde neliniștea: ↑ ță pare că orice zgomot e exagerAt↑ 

B: ai fost plecat destul de mult timp î:n în america. <R ce-ai făcut acolo?> 

A: <L în america: ă merg împreună cu: # cu gașca: mea de producție de la hahaha↑>  

B: nu în vacanță. 

A: NU în vacanță↓ ă munCIM ș-acolo↓ SCRIEM piese↓ cu: producători și autori americani↓ 

PENTRU artiști americani. e un proces dă durată:. ă: noi ne dorim să: să reușim să scoatem 

muzică: peste tot în lumea asta.# și:↑ muncim pentru ASTA. 

B: ce ți-ai cumpărAT din america? # pentru tine. 

A: ce mi-am cumpărat pentru mine:↑ cre_că mi-am cumpărat  o pălărie:↓ de fapt NU cred. 

CHIAR mi-am cumpărat o pălărie↓ 

B: asta e↑# sau↑ 

A: NU. ((râde)) mi-am cumpărat o p-  ┴ ă <Î nu mi-am cumpărat multe lucruri.# o pereche dă 

adidași↑ o pălărie:↑> # așa↓ 

B: și ceva pentru studio? pentru casă↑ <RP io_știu> 

A: pentru stiudio DA. și pentru studio am cumpărat niște scule↓ <P da.> 

B: <L am văzut că:↑ ai cam păcătuit> din punct de vedere culinar.# <@ p-acolo.> 



A: ă: BĂI î ASTA-i cea mai mare problemă că-n america n-ai cum să nu păcătuiești <J 

culinar↓># ă::# ((râde)) știi care-i treaba↑ că noi┴ io spre ┴ io io vorbesc pentru mine. ă: la 

noi au lipsit┴ în COPILĂRIA mea au lipsit multe chestii pă care le vedeam la televizor în 

filme. SUcuri ă: 

B: era doar brif[cor 

+A: [DULciuri ă: nebuneli d-astea↓ știi↑# și: noi tânJEAM când eram mici zdai ((îți dai)) 

seama <R le vedeam la televizor și nu ┴ na. nu le găseam.># ș-acuma: î mergând în america↑ 

am ă exp- ┴ am încerCAT # toate mâncărurle pă care le vedeam în filme. e drept că MAREA 

majoritate nu mi-au plăcut.# ă::m# sunt mâncăruri foarte GRELE↓ multe prăJEli↓ ă:m și m: 

foarte NEsănătoase↓# ă:: da:# o dată să le guști↑= 

= B: merge. 

A: merge. 

B: da ă: 

A: <MARC măcar să nu mori: curios.> 

B: ((râde)) da’ aici în românia↑ de exemplu↓ șaorma de câte ori:↑<@ ă: mănânci.> 

A: FOArte rar mănânc șaorma. ă:: dar: ## cine știe↑ după o┴ după o beție: ↑ noaptea:↑ 

B: <Î păi da’ mai ai timp [ și de↓> 

+A: [pă la 

+ B: # [<Î beții că↑> 

+A: [trei_patru dimineața↓ 

B: ((râde)) 

A: <Î bă AM> mai intră câteodată↓ da’ RAR asta: vă zic că## mai ieșim la o petrecere la 

ceva↑ și dacă n-ai ce să <@ mănânci># ă șaorma e:# la-ndemână↓ 

B: între: /geancfud/ ((junk food)) și: mâncarea (<RP io știu>) de acasă gătită supă↑ tocănițe↑ d-

as[tea 

A: [ÎNTOTdeauna m: prefer: mâncarea gătită:↑ noi aici la: studio avem o cantină: foarte 

aproape:↓# mâncăm↑ aproape în fiecare zi aici↑# ă: și: încercăm să┴ ă IO cel puțin încerc 

să:# să mănânc cât mai sănăTOS↓# DULciurile mă omoară:↑  


