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ZDOB ŞI ZDUB
”Optăm pentru comunicarea pe viu, la concerte!!!”
Arina Creţu & Mihail Vakulovski

Şi publicul... reacţia lui a fost ca erecţia
noastră... dar aşa e mereu, cum cânţi, aşa te
şi primesc. Publicul răsfăţat nu cred că vine la
concertele noastre. Totul a fost minunat... doar
că încă nu simţim foarte bine piesele noi, le-am
cântat în faţa unui public pentru prima dată.
Printre altele, acum am un fel de blog pe siteul nostru, www.zdob-si-zdub.com, „Notele lui
Roman” se numeşte secţiunea, şi acolo aşa am
scris despre prezentare:

Păcat, în club nu au fost aduse butoaie
cu vin alb şi roşu
În culise, prietenii...
au adus de la „La Taifas” (restaurant cu
bucătărie moldovenească din str. Octombrie Roşu) - roşu,
Se bea cu uşurinţă, dar să te ridici de la
masă nu mai e aşa de uşor
Concertul urmează...
cântă Cuibul, nu e plictisitor,
În faţa scenei un boxeur chel,
seamănă cu un fan Chelsea
Zâmbeşte, înălţă mâinile spre cer...
Încearcă să danseze
Atmosfera este bună
E haos în culise
Totul s-a amestecat
Prieteni
Conaţionali
Iubite
Patrioţi
Colegi de clasă
Chelneri...
Se fumează
Boxeurul a dispărut
L-au scos agenţii de pază...
Primul concert mereu e crud
Dintre invitaţi nimeni nu a venit
E.Vitorgan, S.Mihalok, A.Sklear, trupa
Jasnyi Denj,
Artiştii sunt mereu ocupaţi...
A intrat şi un prieten de suflet (voce la TV)

Voi fi, zice - prezentator!
Cântăm – sunetul e greu
Şi sună tare,
Pe scenă sare o domniţă
Mă gândesc, trebuie cumva
Să o implic
E beată
O iau de talie, valsăm, doar că mai
repede
toate astea
pe „Nunta extremală”, şi la final o pun
pe scenă
ea cade
Mă culc lângă ea pe scenă, continuu să
cânt şi dansăm întinşi pe scenă...
Apoi ea dispare...
bis
Prezentatorul
De asemenea
A întrecut măsura cu cognacul şi
Publicul e dezorientat
Normal, nimeni nu a recunoscut vocea
Lui, ieşi afară!
El urlă în microfon
În general, concertul s-a întâmplat deja
Şi a fost vesel...
La noi în sat erau o sută de cântece despre vinul roşu şi doar o melodie despre
vinul alb:
- O, tu, vin alb! de ce nu eşti roşu? (cred
că e dintr-un un film)

treizecişitrei

Abia v-aţi întors din Rusia de la lansarea
noului vostru album, „Vin alb / Vin roşu”.
Cum l-a primit publicul moscovit, care e
foarte răsfăţat, ruşii avînd un rock foarte
puternic cu o tradiţie extraordinară? Şi în
general cum a fost la Moscova? Aţi pregătit ceva special pentru lansare?
Roman: Călătoria a fost foarte veselă!!! Şi,
da, am avut un program special de vin alb şi
roşu. Pe lângă programul nostru obişnuit, s-au
cântat aproape toate piesele de pe albumul
nou. Dar mai întâi a fost o conferinţa de presă,
unde, împreună cu Mihai, nu doar răspundeam
la întrebările jurnaliştilor, dar am pregătit şi
mămăliguţă cu mujdei şi tocăniţa. Totul s-a
mâncat rapid. Normal, se servea vin. Apoi
în Clubul B2 a fost un concert în stil Omar
Khayyam!!! În culise au fost foarte mulţi prieteni, vin... dar noi deja, după conferinţă, eram
bine-dispuşi.

