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FENOMEN 

Cine-roman 

 Synopsis 
Moby, actor american, care a apărut timp de patru secunde într-un film, şi Corina, actriţă româncă – 

a adus tava lui Dinică într-un film de Veroiu -, proiectează să facă ei înşişi un film. El propune, ca 

subiect, o întâlnire între tineri ex-patrioţi americani şi tineri români, ea sugerează căutarea de sine, 

ipse,  cu gândul la Ibsen, dar şi la lumea proprie. 

Între timp, Corina căsătorindu-se cu Ovidiu, Moby e musafirul nepoftit al părinţilor ei, Virginica şi 

Vizante Rana. În fapt, călătorul are cumpărat bilet de avion pentru India, peste două luni de la 

sosirea în Bucureşti. O Dacie îl doboară – teatral (?) - în faţa ambasadei americane, ceea ce îi 

înăspreşte percepţia „României”, şi aşa critică. 

După eforturi de a-l introduce în viaţa oraşului, Vizante şi Virginica îl dau afară din casă, ca reacţie 

la comportamentul lui abulic – dacă i se va mai întâmpla cine ştie ce? Moby îşi face noi cunoştinţe, 

printre care Miandra, din Iaşi, întâlnită la o recepţie diplomatică americană. 

Emigrarea (e-migration) din sine, din ipse, precum şi sinuciderea  sunt reprezentate scenic şi 

seminarial în multitoposul Fenomen, prezidat de Vizante.  

Moby pleacă în Kerala, unde îşi tratează coloana. Vizante primeşte o ameninţare-surpriză din Iran. 

Corina şi Ovidiu îl iau pe Vizante la mare, la corturi. În timp ce plecaseră într-o tură şi-l lăsaseră „de 

pază”, să scrie, se declanşează furtuna. Fulgere. Vizante mai vede venind în viteză spre el un 

Bugatti. 

 

FENOMEN 

 

1996 – prezent 

 

1. INT. Moby, trecut de 30 de ani, îi scrie, pe ZI, la laptop, Corinei, trecută de 20, FIECARE ÎN 

CAMERA SA, una în Ohio, cealaltă în Berceni, unde e NOAPTE, spunând şi cu voce tare 

„replicile”, dacă nu se şi aud. Au mai comunicat hotărând să facă împreună UN FILM. 

 

MOBY (în engleză) 

Em apărut într-un film timp de patru secunde, 

sunt un clown.  



CORINA 

Eu am dus tava lui Dinică într-un film de Veroiu. 

MOBY 

Vom avea un personaj american şi unul român. 

CORINA 

He and she. 

MOBY 

Filmul ar putea urma liniile „Tineri americani ex-

patioţi întâlnesc tineri români în Bucureşti”? Sau 

„Tineri români din Bucureşti întâlnesc tineri ex-

patrioţi americani”.  

CORINA 

Şi fac bani. O comedie. 

MOBY 

Da,  să facem o comedie „hoaţă” romantică 

despre un grup de tineri români şi un grup de 

tineri americani încercând să facă bani şi amor în 

Bucureşti, Iaşi sau oriunde vrem să plasăm 

acţiunea. Bună dimineaţa înseamnă „good 

morning”. Thank you!  

CORINA  

Mulţumesc! 

MOBY 

Sper să ai un sezon bun de Crăciun. Ei ar fi 

trebuit să-l împuşte pe Ceauşescu după Anul Nou. 

Asocierea lor cu sărbătorile este destul de 

morbidă. Sărbătorirea naşterii lui Hristos odată cu 

moartea lui Ceauşescu este un concept pervers 

pentru mine. O fi fost simbolic, într-un fel răsucit, 

pentru Iliescu şi ciracii lui. Cine ştie? „Dar 

acestea sunt lucruri la care mă gândesc!” Take 

care and „pa!” 

 

2. INT.PALATUL COPIILOR DIN RAJSAMAND, 2007. Thomas făcu cercul. VIZANTE cântă, 

Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos, Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. Toţi, în gură cu 



Dumnezeu, cu amen, cu namaste. Jesus, the greatest embodiment of the non-violence, L.S. Gandhi. 

O lacrimă de-a VIRGINICĂI, Elisa, ikebaneza, indoneziano-australianul Effendi. Cercul omenirii-

Crăciun în auditoriumul Palatului Păcii Copiilor din Rajsamand, PE DEAL, mai înalt decât 

Golgota. Thomas făcuse rugăciunea. Subhash – om, shanti, om. Tamilezul îl roagă pe Vizante să-i 

scrie despre Dragoş Pâslaru. 

 

3. INT. COCHIN, KERALA, CAMERA DE HOTEL A LIVIEI. La plecare, fetiţele mele cu multe 

mărgele şi cercei îmi urează zâmbitoare un Crăciun fericit. Ele sunt hinduse, dar majoritatea 

vecinilor lor sunt creştini care merg duminica la biserica din apropiere. Contactul cu Europa şi 

lumea creştină a început în 1498 când o primă flotă portugheză sub conducerea lui Vasco da Gama 

a ajuns pe coasta Indiei via Capul Bunei Speranţe şi Marea Arabiei. Atraşi de comerţul cu 

mirodenii, portughezii au făcut din Cochin un port puternic pe care l-au dominat în exclusivitate 

până la apariţia puterilor rivale, Franţa şi Olanda. La începutul secolului al XVII-lea, East India 

Company a intrat în ecuaţie şi britanicii au preluat controlul până la Independenţa din 1947. 

Această îndelungată legătură cu Europa se face responsabilă pentru existenţa unei numeroase 

populaţii creştine în Kerala, ca şi pentru numărul mare de biserici şi catedrale vechi de câteva 

secole. De aici şi stilul arhitectural aparte ce conferă, cel puţin unor străzi, un aer drag de acasă. 

Cu sufletul încărcat de emoţii rare, mă retrag în cameră, la răcoare, să pot derula în voie filmul 

Crăciunului meu din 2007, un film nu despre Moş Crăciun, rămas în ţară, ci despre frumuseţi 

dumnezeieşti care se pot revela doar în zile alese precum cea de azi.  

 

4. INT. KERALA, ASHRAM KALARI. MOBY, 2007: Christmas in Kerala was very festive. 

Actually, probably more festive than in the States despite Christianity being a minority religion here. 

Everyone celebrates it and people go house to house visiting, giving presents, having get togethers 

with relatives and - at least in our neighborhood - a lot of cake and sweets are eaten. In a way, 

probably not hugely different than Christmas in the US.....except I'm in a "tropical paradise" and 

the weather is perfect ) . 

Our Democracy is supposed to have it's checks and balances. The most disturbing news I heard this 

week, though, came out of Romania. As I thought while I was over there....our intentions in 

Romania are nothing short of Evil. Our intentions in Poland aren't much better. I didn't mention (I 

don't think) that I met a couple of ex-marines in Romania who were on vacation from training 

soldiers in Poland. They shared a few things with me. I got an e-mail from Scott. He quit after being 

asked to do something he is morally opposed to. He quickly boarded a flight to Dubai......We know 

so little of what is actually going on with out military and government in the world right now.....it's 

very, very scary. 



 

5. INT. FIRMĂ INTERNAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, în centrul Bucureştiului. BIROUl 

CORINEI, LA INTRARE în firmă. Pe peretele din faţă, un portret de bătrân de Schweitzer-

Cumpăna. Corina salută unul din şefi, în trecere, şi, atentă, până să  mai apară cineva, reintră iar în 

conversaţie cu Moby. 

 

CORINA 

Muzica? 

MOBY 

Chiar acum sunt un fan mare al lui Lyle Lovette 

şi cred că artistul cunoscut anterior drept Prince 

este Mozart al zilei noastre moderne. Iubesc 

aproape orice tip de muzică atîta vreme cât este 

bună. 

CORINA 

So do I. 

MOBY 

De fapt, caut preţurile pe linia aeriană de la 

Chicago la Bucureşti, să văd cât de mari ar fi. Din 

ce-am strâns, este foarte, foarte ieftin pentru un 

american să trăiască în România.  

CORINA 

Poţi sta la noi. 

MOBY 

Mă bucur că nu ai lovit străzile în 1989.  

CORINA 

So do I. University Place neither. 

MOBY 

Sunt ţăndări că ai scris o piesă despre Charlie 

Chaplin.   

CORINA 

My father wrote also a play on a sentenced 

philosopher. 

MOBY 

Urăsc „Poliţia Secretă”.   



CORINA 

So do I. 

 

6. INT. TEATRUL FENOMEN. EXCERPTE DIN ASTĂ-SEARĂ, FILOSOFIE. NAE: Hegel, ţi-ai 

pierdut elanul sinucigaş, de odinioară. Dacă te-ai întâlni cu gigantica văduvă, ţi-ar oferi altă 

versiune, înţelege-o. Ce ţi-a spus a fost adevărat până la jumătate, ipoteza, nu şi concluzia. 

Probabil acum ţi-ar retrage jumătatea aia, de viaţă, şi te-ai afla în necunoştinţa ei. 

 

Prolog  

(interogatoriu) 

ANCHETATOR 

Vrei să scoţi 

ANCHETAT 

Protestez 

ANCHETATOR 

Manuscrisul 

ANCHETAT 

Nu 

ANCHETATOR 

Din ţară 

ANCHETAT 

Întru 

ANCHETATOR 

Intră 

ANCHETAT 

Yes 

 

ACTUL I:  

Memorii la mijlocul vieţii (Teza) 

NAE 

Hegel? 

DINU 

Hegel. 

NAE 

Periculos, şi Madi? 



DINU 

Şi. 

NAE 

Trimite manuscrisul în India. 

DINU 

Aşteaptă Parisul 

NAE 

Să aştepte. 

DINU 

Metafizica. 

NAE 

Mai vorbim. 

DINU 

E transcrisă. 

NAE 

Periculos, şi Madi? 

DINU 

Ea a dactilagrafiat-o. 

NAE 

Cine e regizor? 

DINU 

Are grad de general. 

NAE 

Şi aşa ai rămas fără Madi. Ne aud? 

DINU 

Perfect! 

NAE 

Am fost asasinat. 

DINU 

Bineînţeles. Urămăm noi, şi iar tu. 

NAE 

Iar eu? 

DINU 

Şi al treilea. 

NAE 



Ţi-am spus ce pericol te paşte. Şi Madi? 

DINU 

Răpită. 

NAE 

Vrăjită. 

DINU 

(Songuri în dodii) 

Paris... 

SUPRAVEGHETORUL 

Obiectivul a spus Paris. (Îşi continuă halucinaţia 

manuscrisului indian). Dacă manuscrisul e în altă 

limbă, cine ştie dacă nu cuprinde ceva 

revoluţionar/reacţionar/criminal.(Supraveghetori 

îi înconjoară pe cei doi) 

 

7. INT. CASA PĂRINTEASCĂ a familiei lui Moby. Moby intră pe fugă, o salută pe mamă-sa şi se 

aşează pe fotoliu, deschizând laptop-ul, browse-ând şi tastând. 

 

MOBY 

Am observat că străinilor le este permis să intre 

în ţară doar cu „a small movie camera”. 

CORINA 

Romanians are here. 

MOBY 

Putem spune mereu că facem un documentar 

despre cafenele, berării şi atracţii turistice ale 

României, dacă ne întreabă cineva ce vrem să 

filmăm. 

CORINA 

Cum defineşti o „scenă de dragoste?” Abia o 

scenă de sex?  

MOBY 

Nu asta înţeleg eu prin scenă de dragoste. Sexul şi 

dragostea sunt, cel mai adesea, entităţi foarte 

diferite. În filmare, aceste lucruri pot fi 



reprezentate într-un milion şi unul de feluri! Eu 

însumi cred că am jucat o singură scenă de 

dragoste, pentru teatru. Era într-o producţie de 

laborator şi tot a implicat mult sărutat, mângâiat, 

pipăit. 

CORINA  

Poor you 

MOBY 

Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a plăcut 

persoana cu care a trebuit să fac asta. Nu a fost 

implicată nuditatea. La dracu', tu nu va trebui să 

faci o scenă de dragoste.  

CORINA  

Wouldn't I? 

MOBY 

De vreme ce eşti co-scriitor, dacă scrii o parte, ai 

un control incredibil asupra a ceea ce face şi nu 

face personajul! Aşa că pune pe altcineva să facă 

scene de dragoste dacă incluzi vreuna. Eu 

anticipez unele scene de dragoste într-o formă sau 

alta dacă decidem să facem o comedie romantică. 

Asta e de obicei o parte a ecuaţiei Romanţei! 

 

8. INT. CAMERA Corinei 

 

CORINA / IBSEN 

Am o povestire despre persoane în căutarea lor  

înşeşi, a rădăcinilor lor. Fii tu însăţi, însuţi, ipse,  

Ibsen, you know. (VOCE MUZICALĂ) 

Liberă, liberă, liberă ! 

Viaţă, nu puşcărie! 

Liberă, pasăre liberă! 

 

Jeg er fri! Jeg er fri! Jeg er fri! 

Mit fangenskabs liv er forbi! 



Jeg er fri som en fug! Jeg er fri! 

 

9. INT. Urmărim în multitoposul FENOMEN (ubicuitate, sincronie, vezi Crăciunul, de mai sus) 

„linia povestirilor” Corinei, cu vizualizarea - ecran/-izare, spaţiu ritual - a personajelor. Iat-o  pe 

MADI, din copilăria indiană, ca şi din piesă, acum SCENARIU: De vreo trei intersecţii, un biciclist 

între două vârste pedalează în spatele nostru. Coada elefantului se mişca mai dihai ca trompa. 

Hegel se uită din stânga cum îi ard câte-o bâtă în greabăn, atunci elefantul cârmeşte ochii şi 

trompa, ca răspuns, că a înţeles că l-am pocnit cu toată puterea. Biciclistul poartă o cămaşă albă.  

Trei devi, nepăsătoare de Diwali, calcă doi paşi într-unul. Ştiu că nimeni nu atinge viteza 

elefantului meu, dovadă biciclistul, păstrând proporţiile. Ele sunt foc, săgeată, am rămas cu bâta în 

aer, n-are decât să se supere elefantul, să-şi agite trompa şi apoi s-o ridice să-mi smulgă băţul, să 

se bată singur, sunând clopotul din partea stângă, pe burtă. Noi umblam templu în persoană. 

Interesul meu e să-şi încetinească pasul în trei, să se oprească din când în când biciclistul, să ne 

ajungă cele trei colegiene, chiar să treacă pe lângă noi, dacă nu se opresc să-şi cumpere lumini şi 

bombe. Apoi să-i încing de gât datoriile elefantului meu, să-şi reintre în ritm, să-le depăşim, să-le 

aştept iar cu clopotul sunând până s-o trezi frate-meu să mă schimbe. 

 

10. INT. FENOMEN  În atriu,  EUNUCA 1: Eu, regina pământului, v-am cerut o audienţă cu 

privire la urâta nedreptate ce i s-a făcut fiului meu, prinţul. Primesc prin poştă un răspuns meschin 

şi mincinos, din care se reflectă exact dorinţa dumneavoastră de a lupta spre a degrada psihicul 

fiului meu. Nu găsiţi timp pentru regină. Programaţi-mă pentru audienţă până nu-mi întorc faţa de 

la voi. Atunci va fi mai rău. Neruşinarea oamenilor va rămâne proverbială pe pământul acesta. Au 

jefuit şi maltratat şi pe regina întregii lumi. Probabil rangul meu nu vă este cunoscut. Numai regii 

se sperie când aud de el. Eu sunt mama tuturor popoarelor de pe întregul pământ. Nu ştiu ce le veţi 

răspunde când vor întreba de mine. Moartă sunt şi mai puternică decât vie. Mă pot detrona zece 

mari ţări. 

 

11. INT. FENOMEN. În salon, EUNUCA 2: Regina e frumoasă pentru că ştie ce vrea. Este mereu 

cu gândul acasă, unde vrea să pună singură masa. Regina e frumoasă, ce-i pasă. Dar regina este 

absurdă, fiindcă niciodată nu e surdă, la tot sau nimic, un pic. Regina e înaltă şi suplă, mănâncă 

mâncarea din lupă, şi luptă mereu, cu ce luptă, cu nişte pantaloni de catifea, turnaţi pe ea. Sunt 

necăjită că nu pot să comunic cu ea. Să ştii că Hegel s-a purtat ca un porc şi ca un escroc, 

agravând şi mai rău tinereţea, şi mi-a agravat şi psihicul. Doresc să mă căsătoresc şi, dacă mă fac 

bine, să am un copil, sau, dacă nu se poate, să cresc nepoţii de la fraţii mei, dar ei nu sunt 

căsătoriţi. Cu cel mare, sper să cunoşti problema cum a fost căsătorit şi a avut două fetiţe care i-au 



murit. Aş vrea să te văd, nu pot nici măcar să te ating, mi-e dor de tine şi am să mor de focul inimii 

tale drăgăstoase şi departe de mine, mamă. 

  

12. INT. FIRMA INTERNAŢIONALĂ. Corina, stresată de traducerea statistică la care tot lucrează, 

pare a-l auzi, confesându-se, pe bărbosul fabulos pictat de Cumpăna, peste care se suprapune capul 

lui V.G.Paleolog, dacă nu al lui Brâncuşi. 

 

BĂTRÂNUL (DIN TABLOU)  

Am istovit studiile. Am fost eliminat din toate 

şcolile din ţară. Am plecat atunci în lume şi mi-

am schimbat destinul.  

 

CORINA: mai ştim şi pe alţii. 

BĂTRÂNUL (continuare) 

 

Singur Brâncuşi poate să angajeze arta în cel de-

al treilea ev. Picasso e mort, s-a isprăvit cu el. 

 

CORINA o sună pe VIRGINICA, aşa cum fac amândouă, mai des fata, de mai multe ori pe zi. 

 

CORINA 

Mamă, ţie-ţi mai place Picasso? 

VIRGINICA 

Nu mă omor după el. 

CORINA 

Da' Brâncuşi? 

VIRGINICA 

Brâncuşi citea din Milarepa. 

 

13. INT. TEATRUL FENOMEN. Iată cam ce citea Brâncuşi: 

 

MILA 

 Cu trupul de acum nu voi dobândi doctrina, mă 

duc să mă omor. 

GNOPA  



Dacă mori înainte de vreme, comiţi crima de a 

ucide un zeu. De aceea sinuciderea e o atât de 

grea crimă.  

MARPA 

Cu toate că acel ce-a minţit odată este bănuit de 

minciună şi mai apoi, trec peste această regulă 

comună. Te numesc Mila-Trofeu-de-Diamant. 

Fiul meu, ai fost din primul ceas un discipol 

capabil de instrucţie. În noaptea venirii tale aici, 

un vis mi-a arătat că tu erai destinat servirii 

doctrinei lui Buddha. Soţia, într-un vis 

asemănător şi încă mai grăitor, zări o fată tânără, 

păzitoare într-un templu, şi zeii pontifi ai 

religiei”. 

 

Milarepa intră în meditaţie, în prezenţa maestrului – zi şi noapte, cu o lampă deasupra capului. 

Marpa trece sufletul fiului său – Dharma-dode – mort, în cadavrul unei porumbiţe care zboară în 

India. Visează un stâlp cu un vultur zburându-i deasupra. 

Îşi face un pat peste oasele mamei şi, netulburat de corp, de cuvânt şi de gândire, cade în 

contemplaţie.  

 

MILAREPA 

Nu ştiu decât să meditez şi nu voi face nimic 

altceva. Acolo unde nu găseşti nimic în plină zi, 

încearcă să găseşti ceva în toiul nopţii. Acest corp 

greu de obţinut, uşor de distrus. Oamenii mă văd 

zburând în aer. 

 

14. INT. FIRMA. 

 

BĂTRÂNUL (continuare) 

Himera, Eva, Regele Regilor. Adam e mai bătrân, 

Eva e  mai bătrână. decât Adam.  Adam-ul a vrut 

să devină stăpân, că el îl avea scos în afară. Ea s-a 

redus, săraca. Dar îşi ia revanşa. Ai văzut-o pe 



Eva, ce frumoasă e, cum calcă înainte? 

CORINA (către Virginica, la telefon) 

Eva e mai bătrână ca Adam? 

VIRGINICA 

Tot pe-acolo. 

CORINA 

Ca tine cu tata. 

BĂTRÂNUL (continuare) 

Nevastă-mea credea că vom pierde războiul din 

1914, că nemţii vor câştiga. S-a întâmplat numai 

un singur lucru – generalul, şef de armată, a 

pierdut noţiunea timpului dedându-se, 36 de ore, 

la vânat de cerbi într-un parc naţional. Iar Galiani 

(corsican), observând că s-a creat un fel de hău 

între armate, a aruncat 300.000 de oameni în 

acest gol care desfăcea armata. Armatele germane 

n-au avansat, iar la Marna s-a schimbat soarta 

războiului. 

CORINA (către Virginica, la telefon) 

Am pierdut noţiunea timpului. Tataia în ce război 

a fost? 

VIRGINICA 

În al doilea. 

BĂTRÂNUL (continuare) 

Aşa s-a schimbat şi soarta mea, septembrie 1914. 

M-am dus voluntar în armata franceză.Bine că nu 

m-am prezentat să-mi iau haine - pentru că unii 

mi-au lăsat impresia că pot ajunge la un potou de 

trădător. Mulţi voluntari isprăveau la potou. Aşa 

că am înţeles istoria lumii. Războiul care trebuia 

să fie blitz a devenit război de poziţii, să ne batem 

în noroiul tranşeelor. 

 

15. INT. FIRMA. N-ar strica un CEAI. La fapte, în compania Bătrânului POVESTITOR hermeneut. 

Se pot preumbla oricând şeful secund, american, care s-a întâlnit cu Madelaine Albright, aici în 



oraş, şeful nr. 1, olandez, homosexual, neamţul român cu istoria din portretele de pe bancnote, 

afişată la el în birou, dar şi itinerată prin firmă. Care trece, e întrebat: Tea? 

 

BĂTRÂNUL (continuare) 

Revoluţia din '917 a fost făcută cu material de 

război românesc. Au jefuit depozitele noastre de 

arme. Noi am fost înarmaţi de franţuji, au venit să 

ne reorganizeze, am făcut parte din misiunea 

militară română. Ruşii umblau cu balalaica. N-am 

pus piciorul în Rusia. Numai în Murmansk. N-am 

făcut decât să beau ceai. Stam în bordeie 

îngheţate. Dacă trecea câinele cu coada în sus, 

băţ, nu ne ridicam de la ceai, dacă era lăsată 

coada, atunci ne aventuram. Ruşii doar au venit 

cu balalaici şi se plimbau, mâine-i batem. 

 

16. INT. FIRMA. Pe uşă intră un bărbat elegant, semănând cu ION ŢIRIAC. Corina se ridică şi-l 

salută, DA, sună la şef, americanul îşi face apariţia şi-l preia. 

 

BĂTRÂNUL (continuare)  

Altceva e a trăi şi altceva e a crea. Acum nu 

facem decât să creăm. Fiecare moment al vieţii ne 

e o creaţie. Se petrec minuni în fiecare zi, pentru 

orişice om sensibil la neprevăzut (l'imprevu). A 

mai mare minune e aia a lui Joyce. Minune a fost 

cu vipera cornută, Brâncuşi trebuia să-i fie 

victimă dacă nu i-ar fi determinat atenţia câinele, 

se deştepta meduzat, lăsa să-i scape pietroiul din 

mână. 

 

17. INT. FIRMA. CORINA se duce după apă, udă florile, începând cu cele de sub tablou. Chiar, 

unde vrea să ajungă? 

 

BĂTRÂNUL (continuare) 

La ce vreau eu să ajung? Să conştientizez 



dodia.Ce mă obsedează cel mai mult, ce i-a 

apărut lui Daniel pe zid la ospăţul lui Sardanapal. 

Când oi putea să înţelegi rolul Dodonei, atunci o 

să-ţi dai seama cum noi putem să facem saltul 

ăsta nemaipomenit în inconştient. În fond, ce este, 

mă, ce se cade să cauţi este sinea. Tâmpitu' de 

neamţ, en siech, sinea, restul e fenomenul, dă-l 

dracu'. Îmi închipui că voi reuşi, uite atâta, cât e 

într-o unghie, din conştient în inconştient. Adică 

să-l validez, mă, dă-l dracu'. A valida 

inconştientul este extraordinar. N-a făcut-o Joyce. 

CORINA (la telefon, către Vizante) 

Tată, dodia e sinea? 

VIZANTE 

Depinde. 

BĂTRÂNUL (continuare) 

Dodia mumă e bătrână. Poţi să te duci cu ea la 

sciţi. Cea mai nouă dodie, aceste cuvinte magice, 

care au apărut pe zid. Nabucodonosor. Şi ce i-a 

apărut şi lui bietu' Kant când a văzut sinea, en 

siech. Ce e mai mare decât sinea noastră? 

 

18. INT. CAMERA CORINEI. Corina se întoarce de la fereastră – se scutură zarzărul, înfloreşte 

mărul – şi-şi citeşte mail-ul. 

 

CORINA / MAYUMI 

Here, I would like to explain a little bit more 

about the model. It is similar to the process of 

how automakers release a new car. For example, 

when an automaker creates a new car, designers 

put their images and ideas into a draft. Then, they 

make a small clay model of the new car. If there 

is no problem found in the model, a prototype is 

made, and next comes to actual production. The 

design of the world is made by God; however, the 



design doesn’t realized by itself. We have to work 

together for God’s designed utopia to come true. 

The model we make works just like a film 

positive. The key to create the model is 

nonviolence. Violence never be a means of 

resolving a dispute, and it never brings peaceful 

world. The reality proves that violence creates 

chain reaction of violence. (Mayumi Mezaki) 

 

19. INT. FENOMEN. CORINA, în viteză şi transcriind, la taste, cu voce tare dintr-o carte de Elena 

Voronca  pasaje, pe sărite. O fi gustând sau nu MOBY Dick these folk parables? 

RALIŢA (story teller): Dumnezeu a plecat odată singur pe drum, şi s-a întâlnit cu un om nevoiaş, 

sărac luci. Unde te duci tu, omule? – l-a întrebat Dumnezeu. Unde să mă duc! Merg să aflu pe 

Dumnezeu şi să-l omor, căci el m-a lăsat pe lume sărac, de n-am de pe ce să beau oleacă de apă! 

Iar Dumnezeu îi zise: Aici ai o greşală, prietene. Nu Dumnezeu este vinovat că eşti sărac, ci 

Ursoaica ta. Ea a hotîrât să fii aşa cum eşti. Şi pe urmă l-a îndemnat: Haide cu mine. Avem să 

intrăm într-o casă. Acolo tu să te pituli sub o masă, că nu peste mult vor veni ursoaicele şi vor pune 

pe masă o mulţime de bani. Când vei putea, să te scoli să iei din grămadă cât vei voi şi să fugi. Ele 

te vor alunga, te vor prinde şi te vor întreba de ce ai furat. Tu să le răspunzi aşa, că ele te-au ursat 

să furi, - că-ţi vor da pace. 

 

20. INT.FENOMEN. POVSTITOARE: O femeie a fost moartă trei zile şi a văzut cum e în iad. Stau 

trei rânduri de morţi în şir, ca catanele, două rânduri nu vorbesc, da cei al treilea vorbesc. Aproape 

de dânşii este un stâlp de fier cu o curbă, pe care dacă o învârteşti sar scântei şi atunci cei ce nu 

vorbesc aşa ţipă! Cei ce fură bostanul îl cară ca un glonte de fer greu pe un munte ascuţit ca o 

piramidă şi când îl pun în vârv trebuie să cadă iar jos, şi apoi omul iar îl rădică, şi aşa pân-în veci. 

Cel ce spune minciuni stă cu faţa în sus şi un şerpe de pe o răchită îi tot picură venin în gură. Cel 

ce opreşte apa din fântână, se fac lanţuri din intestinele lui. Iar la uşi a văzut ca zăvor un picior de 

om, din pricină că a lovit cu piciorul dobitoacele; e tare păcat a lovi dobitocul cu piciorul. Şi a mai 

văzut multe altele, dar n-avea voie să spuie. 

 

21. INT. FENOMEN. POVESTITOR: Vă plac straiele mele, sunt frumoase? Tare frumoase, tare-mi 

plac. El se dezbrăca şi da totul de pe dânsul. Aşa a cumpărat, până la nouălea rând de straie; când 

s-a îmbrăcat cu acelea a şi murit. Îngerii i-au luat sufletul şi l-au dus pe ceea lume, iar înaintea lui 

porţile raiului s-au deschis şi în rai pregătise pentru dânsul nouă mese cu tot ce era mai bun şi mai 



frumos pe dânsele. Lăsaţi-mă să mă duc înapoi pe ceea lume, să spun ce bine mi-am câştigat eu 

aici; să facă şi prietenii mei aşa. L-au lăsat. Pe asta lume trupul lui încă nu-l îngropase era la 

prohod. Oamenii când l-au văzut pe mort că se scoală, toţi au fugit. Ce fugiţi, le-a zis el. Când aţi 

şti voi ce am eu pe ceea lume şi ce uşoară mi-a fost moartea, toţi aţi vrea îndată să muriţi. Eu am 

venit să vă spun ca să faceţi şi voi aşa ca mine, să aveţi ce am şi eu. Straiele cele dacă le-aşi fi 

purtat de atunci le-aşi fi ponosit; dar eu le-am dat, ca să le am acolo pe mai multă vreme, căci nu 

aici ci acolo e traiul şi viaţa de veci. Şi după ce a mântuit de spus a murit. Un prieten al lui a venit 

acasă, şi unde a găsit o ciubotă ruptă, un strai flenduros, şi ce-a găsit mai rău, a dat de pomană, să 

aibă pe ceea lume. Când s-a dus acolo, pe masă erau ciolane şi fărmături, iar haine, a avut toate 

lucrurile cele rupte care erau bune de azvârlit. Roagă-te să mă lase pe ceea lume pe trei zile, căci 

amu ştiu ce să fac, zice el prietenului său. L-au lăsat. (Aici urmează povestea omului ce ş-a copt un 

sac de colaci). 

 

22.EXT. ÎN FAŢA TELEVIZIUNII LOCALE, Moby mai face un tur de orizont, cu camera închisă. 

Intră, îşi descarcă reportajul de la meciul abia consumat, îl dă regizorului. Speaker-ii, în short, stau 

la masă, arătându-şi doar busturile all right. Moby trece vizavi, la BIBLIOTECĂ, se precipită la 

calculator, you hit the... 

 

MOBY  

Ai lovit cuiul în nas cu linia povestirii tale! E 

frumoasă! Absolut frumoasă. Eşti sensibilă!  Cu 

siguranţă voi accepta invitaţia de a sta cu tine. 

Eram doar curios să ştiu cât costă un apartament 

sau o casă. A fost frumos să-ţi aud vocea. Ai o 

voce destul de puternică, fără-nonsens. Eşti o 

persoană cu voinţă puternică? Pari a avea mai 

mult de 23 de ani. 

CORINA (profesional) 

Probabil, actorii români nu vor fi interesaţi să 

lucreze cu noi. 

MOBY 

Numai actorii, ori toată populaţia e dornică de 

izolare? Asta ar putea explica de ce visele 

românilor despre Statele Unite venind să-i 

„salveze” nu s-au realizat niciodată. Aşa că dacă 



actori români nu vor să lucreze cu americani, 

fuck'em! Vom aduce belgieni şi germani şi 

francezi să joace românii! Ce altă alegere avem? 

Găsesc arogant ca actorul român să nu vrea să 

lucreze cu americani! Sunt ofensat! Sunt sigur că 

voi veni în România cu percepţii ofensive despre 

români. Aceste percepţii, de ambele părţi ale 

monedei, au fost din greu influenţate de media. 

CORINA 

How is everything there? 

MOBY 

Îţi voi spune, bob cu bob, de ce mi-a luat aşa mult 

timp să ajung la colegiu. Nu ştiam ce să fac cu 

viaţa mea. Am studiat inginerie, pre-med, 

geografie, engleză şi ştiinţe ale mediului înainte 

de a le abandona pe toate şi a lua o graduare în 

actorie. În timpul colegiului, am îndurat moartea 

celui mai bun prieten, cenuşa i-a fost luată în 

Israel şi risipită peste ţară din helicopter. Am 

trecut şi printr-o perioadă de dependenţă de 

droguri şi alcool. Multe dintre prietenele mele „au 

devenit lesbiene”. Sunt un insomniac notoriu. Că 

sunt încă viu e o minune. Lucrez la dezvoltarea 

unor parteneri mai buni de somn, întrucât cunosc 

valoarea visării şi a odihnirii trupului. 

CORINA 

Any idea about Mircea Eliade? 

MOBY 

Pentru un timp, am citit multe din cărţile lui 

Eliade. Acum vreo 10 ani. Foarte luminate idei. 

Nu mi-aduc aminte titlurile pe loc, dar el a 

cunoscut pe tatăl unuia din cei mai buni amici ai 

mei – care e un fel de mentor/tată spiritual al 

meu. El avea cea mai înaltă consideraţie pentru 

Eliade, ca una din autorităţile lumii pe religie şi 



experienţa religioasă.  

 

23. INT- FENOMEN, bibliotecă, SITE pe NET.  

Culianu spune ca au avut loc slujbe de pomenire a sufletului lui Eliade, aproape in toate bisericile 

ortodoxe romanesti din America. Acesta este un adevar partial. Sigur, toti preotii, in orice caz, foarte 

multi, l-au pomenit pe Eliade, dar nu in slujbe speciale, ci in pomenirile obisnuite, pentru odihna 

sufletului sau si pentru iertarea pacatelor sale si a faptului ca s-a ars.  

La inmormantarea lui Mircea Eliade a participat si parintele Pavel Simion din Chicago, nu ca 

slujitor, ci ca un compatriot. A rostit si el o simpla rugaciune, dar nu a participat in nici un fel la 

inhumarea in care toate s-au amestecat ca intr-un fel de religie Bahai. 

Eu cred ca Eliade a fost ars fara consimtamantul lui, dintr-un exces de dragoste rau inteleasa a 

unora din discipolii sai, in care s-a lasat atrasa si doamna Eliade. In consecinta, ma rog pentru el 

ca pentru un om cu moarte si inmormantare normala si il pomenesc la un loc cu toti cei care au 

crezut si au contribuit la cunoastere si s-au constituit in lumini ale neamului nostru.  (Pr. Gheorghe 

Calciu) 

"I prostrate in front of the memory of Mircea, my unforgettable friend. I am, in my moments of 

sadness, obliged to those who have permitted me to say that we have loved him, admired him, 

respected him and that once more he , Mircea does never cease to be missed spiritually and 

emotionally , by all of us. But his work, so rich, so immense, still exists". (Eugène Ionesco) 

Eliade had spent several years in India. He had met Mahatma Gandhi and was deeply and lastingly 

influenced by him, and many other Indian scholars and disliked intensely the British in India. 

Certainly he could not be impressed with the English democracy in her Empire. Yes there was 

another democracy, the USA, but this was so far away, and living in its splendid isolation! (Francis 

I. Dworschak)  

 

24. INT. CAMERA CORINEI. 

 

CORINA 

„Când vii în România, mi-ar plăcea să te văd cu 

părul şi 'fioaroasa barbă roşie' ”! 

MOBY 

Am fost implicat în proteste, la colegiu, până 

când am fost rănit şi târât pe asfalt de Poliţie. I 

may do a ritual – shave my head! Fratele mare 

mi-a spus azi că lumea mea nu e bazată pe 



realitate. Sunt primul candidat să fiu un ex-

patriot. Nu mi-am ras complet capul, un „fuzz” 

îmi acoperă scalpul chiar acum. Mă simt foarte 

bine! Tu eşti o femeie îndatoritoare. „Când vii în 

România, mi-ar plăcea să te văd cu părul şi 

'fioaroasa barbă roşie' ”! Părul va creşte la loc 

până te voi vedea şi voi ţine barba chiar pentru 

tine!!  Voi încerca să fiu un Shiva – te rog, nu fi o 

Kali. Poate aduc mica mea statuie a lui Ganesh cu 

mine, just in case! Sunt sigur că vom alerga în 

împărtăşirea obstacolelor facerii acestui proiect! 

 

25. INT. FENOMEN.  Seri filocalice. 

RAFAIL: Frământaţi un pic de Doamne, atunci gândirea începe să vă devină rugăciune. Cu mine 

mântuirea este total cu neputinţă, cu Dumnezeu a se pierde este total cu neputinţă. În Dumnezeu nu 

este şi nu poate fi tragedie, oricât de tragică ar fi viaţa noastră. Când ne-am născut pe lumea asta 

şi am murit pentru lumea din pântecele maicii. Porunca lui Dumnezeu este pentru noi devenire 

întru fiinţă, calea spre a deveni ca el.  

 

26. INT. TEATRUL FENOMEN. Repetiţie la MUNTEANCA/PARVATI. Uciderea lui Kama/Amor 

de către Shiva, spre disperarea tuturor fiinţelor, apoi învierea lui Amor, o găsim în 

Kumarasambhava, de Kalidasa. Ne putem gândi la o operă. Placiditatea e-mail-urilor, stinghereala 

vocilor la telefon, ori video, contrastează cu efectele speciale, parcă mai puţin virtuale, ale arderii 

amorului de către cel de-al treilea ochi al lui Shiva. 

 

CORINA / KALIDASA 

Parvati îi dăruie lui Shiva un şirag de seminţe de 

lotus.   Cel cu trei ochi vru să ia şiragul şi tocmai 

atunci zeul cu arc înflorat potrivi săgeata. Dintr-

odată, un foc pustiitor ţâşni din cel de-al treilea 

ochi al lui Shiva.  Strigau zeii din cer: ţine-ţi 

furia, ţine-ţi furia, Doamne, ci focul născut din 

ochiul lui Shiva lăsă din Amor numai cenuşa.Rati 

nu şi-a dat seama de moartea soţului ei Amor.  

Fiica Muntelui, Parvati,  cumva s-a dus spre casă. 



Muntele a luat-o în braţe, închizându-i ochii de 

frica furiei lui Shiva, şi mergând pe calea lui ca 

un elefant cu un lotus în trompă. Atunci soţia lui 

Kama a fost trezită din transă de Soartă, a se 

învăţa cu văduvia. Se uita în neştire. O, stăpân al 

vieţii mele, eşti în viaţă? Văzu doar un om de 

cenuşă, din focul furiei lui Shiva. Jelea despletită, 

încenuşată. Pedepsitorul lui Amor cheamă, în 

gând, pe cei şapte înţelepţi  luminând cu aurele 

lor cerul. Cu ei se vădeşte şi Arundhati – privind 

la picioarele soţului ei: şi mai mult îşi dori Shiva 

de soţie pe Parvati. Mintea lui Amor prinse a 

spera. 

 

27. INT. FENOMEN. Ready made script-dream, Constant Mihail (1944.) Se făcea că făceam o 

plimbare într-o regiune muntoasă şi iată că m'am găsit urcând cu Fănică, un prieten din copilărie 

din liceu, un drum bolovănos şi sfărâmăcios. Era foarte cald şi mult praf. La un mom. dat a trebuit 

să urc nişte povârnişuri foarte repezi şi iată că sunt în faţa unui perete de munte foarte înalt, de cca 

30 m, aproape perpendicular şi chiar şi aplecat în partea superioară; de ce l-or fi scobit aşa 

lucrătorii, mă gândesc (parcă acest perete fusese săpat în munte de lucrători) şi parcă acest perete 

trebuia să-l urc. Iată că în locul prietenului meu apare un copil de ţăran zdrenţăros. Urc câţiva paşi 

pe acest perete şi imediat mă dau jos – e imposibil să mă caţăr. Observ că într-o parte peretele era 

mai puţin înalt şi că prezenta şi nişte trepte. „Să o iau pe acolo”, zic, „ca să urc până la culmea 

cea înaltă” (care parcă era la fel cu dealurile pe cari le visasem şi altădată, din teren sfărămăcios). 

În timp ce mergeam spre partea aceea cu băiatul de ţăran, iată că îmi vine în gând că ce ne facem 

dacă plouă, băiatul nefiind îmbrăcat decât cu o haină de aba zdrenţăroasă. În acest timp tocmai 

începe să plouă (ploaia aceasta însă parcă mi-o imaginam numai). Mergând, trecem pe lângă o 

căsuţă şi îmi vine în gând că dacă ar ploua aş bate şi aş intra înăuntru. Iată însă că îmi vine în 

gând întrebarea că dacă locatarul (gazda) ar fi hoţ, ne-ar ataca în timpul somnului şi îmi imaginez 

cum ar veni tiptil spre patul meu cu un cuţit iar eu aş sta la pândă şi l-aş surprinde. În emoţia 

aceasta m-am trezit. 

 

28.INT. FENOMEN. Alt vis. Se făcea o aglomeraţie de bărbaţi şi femei, cari parcă erau prizonieri 

politici evrei şi parcă erau trataţi ca animalele, fiind puşi în lanţuri şi la munci grele într-o sală 

închisă cu cort şi sumbră ca un circ. Parcă îmi era milă de ei. Parcă însă cine voia şi avea talent 



comic putea să fie scutit de munci şi să facă pe clovnul. Iată că un prizonier făcea pe clovnul 

jucând diferite salturi şi aruncând nişte bile în ritmul următoarei melodii statice, mereu repetate. 

Cu acest refren m-am trezit. Parcă eu eram clovnul.  

 

29. INT. FENOMEN. CORINA:  My parents had a friend, an archaeologist, and  he went to Soviet 

Union, sometime in 1973. Lectură publică, proiecţie. Petre DUROST, Uniunea Sovietică. Moscova-

Leningrad, 31 oct – 14 nov. 1973.  

 ... mă aflu pe uliţa Lenin, în hotelul Academiei, camera 13.13. (... de acum încolo voi marca 

timpul după ceasul din turnul Spasski). Ninge viscolind. Ceva de neînchipuit cât de bogaţi au fost 

ţarii Rusiei. M-am plimbat prin Piaţa Revoluţiei şi apoi prin Piaţa Roşie. Am fost singurul gum.  

 Leningrad. în clipa de faţă sunt în camera mea 542. Mult mai bună decât camera 1313 de la 

hotelul Academiei din Moscova. Plimbare pe uliţele Leningradului (Nevski Prospect, Necrasov, 

Maiacovski). Pe Letîinii Prospect am simţit trei înţepături în inimă. Nu ştiu cum o să ajung acasă. 

Şi, totuşi, am să ajung. N-am fost decât în două ţări străine (Bulgaria şi acum URSS). Am văzut 

lucruri frumoase, unice, pentru care unii nu ştiu ce n-ar da să le vadă şi ei. Cu toate acestea, mie 

nu mi se pare mai frumos decât ţinutul Dobrogei în care m-am născut.   

 Marţi, 13-IX '973. Da, într-adevăr am fost la Ermitage. N-are rost să vorbesc aici despre 

picturile lui Leonardo da Vinci, Rafael etc. Mi-a cam venit rău pe sălile Ermitajului. 

 Adăugiri la notele privind vizita mea în „URSS”. Anumite lucruri nu le-am scris. Din două 

motive: 1) carnetul putea să dispară din camera hotelului în care locuiam. 2)El putea să dispară şi 

la Bucureşti, ceea ce ar fi însemnat să fiu frecat de securiatatea română şi, finalmente, să semnez, 

prin şantaj, colaborarea cu ea. 

 Dar să notez aici, pe scurt, ce mi s-a mai întâmplat în leg. cu ac. călătorie. 

1) Am aşteptat viza rusă 8 luni, ceea ce înseamnă că nu eram persona grata. 

2) La aeroportul Şeremetievo, grănicerii şi vameşii respectivi m-au ţinut 40' în strungă, fapt ce i-a 

blocat locului pe actorii români de la Teatrul Giuleşti. 

3) In Leningrad (Petersburg) nu m-a aşteptat nimeni. Intra în regula jocului faptul. Trebuia să mi se 

creeze cât mai multe neplăceri. La hotelul Okteobrskaia, unde m-am dus, după ce am vorbit în 

Moscova la telefon, n-am putut să dorm nici un pic. Sunau fără întrerupere telefoanele şi mi se ţipa 

în urechi: Privet Ceauşescu (salutări lui Ceauşescu). Am protestat la recepţie, am cerut să mi se 

blocheze telefonul sau să mi se schimbe camera. Geaba. Eram tratat ca persoană indezirabilă. Şi s-

a făcut tot timpul orice a fost posibil ca să nu mă simt bine. Am fost urmărit mereu pe stradă. Poate 

că am fost „însoţit” şi pe străzile Moscovei. Dar eu nu mi-am dat seama. 

Kotov, însoţitorul meu oficial, era un evreu basarabean, poate cumsecade în felul lui, dar şi-a 

îndeplinit rolul de minune. Nu m-a aşteptat la gară! M-a lăsat două zile (7 şi 8 dec.) complet blocat. 



Totul era închis. Aşa că era plictisitor de moarte. Acum este pe lumea cealaltă. 

Întorcându-mă la Moscova, l-am găsit în gară pe Sergiu Moraru, ghidul meu din Capitala 

Sovietică. Acesta a fost cu adevărat un băiat de nădejde. Ajungând la hotelul Acad. URSS, nici n-

am apucat să mă aşez bine şi să-mi trag sufletul că a şi sunat telef. Erau Relaţiile cu Străinătatea 

care-i spuneau ghidului meu ca să mă însoţească la aeroport, deşi până pleca avionul mai erau 

şapte ore. 

A tebuit să plecăm şi am şi plecat. După ce ne-am dat jos din metrou, mi-a spus aproape şoptind că 

să aleg pentru stat una din băncile de lângă casa de vize nr. 2 şi în nici un caz una din băncile 

dinspre sala de aşteptare. Şi să am grijă să vorbesc despre orice vreau eu, în afară de politică. Am 

înţeles totul şi aşa se face că în ziua aceea în care Madam mă „provoca” să discut despre Uniunea 

Sovietică, despre relaţiile politice româneşti, eu am ţinut-o una şi bună: Teatru, Cinematograf, 

Stratigrafie arheologică, Etnografie, Circul din Moscova, unde am văzut un spectacol. 

Unde o mai fi oare acest brav băiat Sergiu Moraru? 

Cine oare m-o fi „pârât” în Rusia Bolşevică?  

 

30. INT. FENOMEN. Petre Durost, continuare,  DREAM (1988) – în tradiţia lui Constant Mihail. 

Se făcea că eram într-un oraş semi-montan sau mai de grabă de la dealuri, cu colegii mei de la 

institut. În timp ce ei şedeau pe terasa hotelului, sub care se deschidea un hău cu stâncile acoperite 

de gheaţă şi zăpadă, eu am coborât şi m-am aşezat pe o crustă manevrând o bară imensă din 

calcar, până într-atât încât am scăpat-o din mâini. În cădere era să omoare un turist din vale, un 

turist dintr-un grup de englezi. Alunecând pe povârnişurile abrupte de zăpadă am ajuns într-o 

subterană imensă de gheaţă, asemenea salinelor din ocne. Am mers cât am mers şi la întoarcere am 

început să zbor razant cu „solul”, încercând să depăşesc nişte copii, între care unul şchiop. Copiii 

fugeau din calea mea. Eu n-am putut să-i ajung, din cauza oboselii. Oprindu-mă, în faţa mea a 

apărut faţada albă majestuasă a unui palat funebru. Am bătut la porţile mari, mi s-a deschis calea 

şi am pătruns într-o sală fastuoasă. Am fost uluit; acolo se aflau De Gaulle şi alţi francezi. Uluit am 

fost şi pentru că i-am văzut că erau vii într-un anumit fel. Aveau viaţa unor maşinuţe cu mişcări 

sacadate. În alte vorbe, aveam de a face cu semi-morţi. Am schimbat câteva vorbe cu generalul. Mi 

s-a deschis din nou uşa şi când să plec un aghiotant din suita generalului m-a strigat şi mi-a dat un 

volum din opera lui De Gaulle. Până la urmă am urcat, nu ştiu cum, la hotel, unde Constantinescu 

N., colegul meu, mi-a dat un costum alb obligându-mă să mă schimb. Am aruncat de pe mine 

hainele bleumarin şi le-am pus cu cartea lui De Gaule într-o valiză. Am urcat cu liftul spre camera 

mea, dar, stupoare, personalul hotelului, format din oameni ciudaţi, mi-au spus că eu am locul 

rezervat într-o casă din oraş. Am coborât şi m-am îndreptat înspre cartierul indicat de ei. Acum era 



o vreme umedă, iar străzile acoperite cu noroi. Eram mai mulţi pe drum, dar între ei nici unul 

dintre colegii mei. Acum realizam că eram într-un oraş săcuiesc. Unul din grupul meu, un săcui, 

strivea cu nesimţire cu piciorul o buruiană, într-atât, încât mi-a făcut pantalonii tot una cu 

pământul din cauza năslopilor de apă noroioasă aruncaţi în târşiitura încălţămintei. Acelaşi lucru 

l-a păţit şi altcineva din grup, îmbrăcat tot în alb. La o răscruce, săcuiul s-a despărţit de noi. 

Ajungând în cartierul cu pricina, nişte oameni au început să râdă de mine, spunându-mi că 

hotelierii şi-au bătut joc. Casele de acolo erau rău famate. La întoarcere am trecut prin faţa unei 

ape şi a unei biserici de-a lungul căreia erau înşiraţi cerşetori nebuni. Acum eram disperat pentru 

că nu mai ştiam unde e valiza cu hainele bleu marin şi cartea lui De Gaulle. M-am trezit brusc. Era 

ora 1.30, iar Gina icnea din greu. Cred şi eu. Ieri a mâncat pe nesăturate. 

 

31. INT. FENOMEN. New scripts  resulted from unpublished novels, arrested by securitate. 

Printre primele elemente care mi-a citit romanul (n.r. agramatismele aparţin anchetatorilor care au 

scris procesulverbal) a fost George Călinescu căruia i-am dus acasă acest roman (…) i-am spus că, 

până la un punct, este similar cu romanul său «Bietul Ioanide» (…). După o lună de zile m-am dus 

la Călinescu acasă să iau lucrările pe care i le dădusem spre citire. (…) romanul l-a citit până la 

jumătatea capitolului doi şi mi-a spus că nu-i place începutul romanului, deoarece eu încerc să-i 

scuz pe legionari”, ar fi declarat Pillat în interogatoriul de pe 23 iulie 1959, referitor la reacţia faţă 

de roman a lui Călinescu. 

Un alt cititor al romanului a fost Dan Cernavodeanu, „căruia i-a plăcut romanul şi conţinutul său, 

însă mi-a spus că mi-aş putea atrage neplăceri din partea legionarilor deoarece eu îi prezint în 

diferite culori şi nu ca pe nişte eroi şi oameni hotărâţi până la capăt”, ar mai fi spus anchetatorilor 

Pillat.  

 

32. INT. FENOMEN. Be careful with knowing followers. „FRAGA“. N O T A privind 

supravegherea operativa a obiectivului „DAN“ din Reg. Pitesti, efectuata in ziua de 16.XII.1957 de 

la orele 8.10 pina la ora 16.20. ACTIVITATEA OBIECTIVULUI. La ora 10, Dan pleaca din str. V. 

Conta Nr. 7-9 unde a locuit, cu un plic in mina si merge pe Str. V. Conta, Traian Vuia, Bd. N. 

Balcescu si intra la magazinul foto-sport de unde isi cumpara o caciula maron, iese de aici cu ea pe 

cap si merge pe bd. N. Balcescu din statia C.A. Rosetti se urca in tramvaiul 4 si coboara la statia 

Lt. Dtru Lemnea, continua pe jos pe bd. Ana Ipatescu, Str. Amiral Urseanu, Ion Frimu, Str. N. Iorga 

si intra pe Intr. N. Iorga la nr. 2, etaj II, apt. 5, ora fiind 10.20. 

De aici DAN iese la ora 11.20 cu un pachet 20/20 ambalat in hirtie alba lasind in schimb aici plicul 

cu care a venit si pleaca de aici impreuna cu doua individe care vor purta numele conspirativ de 

DINA si ANA. De aici impreuna merg pe str. N. Iorga, Calea Victoriei, unde discuta cu DINA si 



intra toti trei la Palatul Republicii unde a vizitat expozitia de Arta Plastica, unde s-a stabilit ca 

ANA este secretara prof. OROIU si cititoare la Palat. Aci stau circa 15’ dupa care DAN si ANA ies 

de aici si merg la oficiul de voiaj de unde DAN isi cumpara un bilet pentru Cimpulung, pentru 

seara. 

De aici DAN impreuna cu DINA merg pe Calea Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. N. Balcescu din 

statia C.A. Rosetti se urca ambii in tramvaiul 4 si coboara la statia Grigore Alexandrescu si tot din 

aceasta statie se urca in tramvaiul 27 si coboara la statia Gara de Nord. 

Dupa coborire merg impreuna pe Str. Pandele Tarusanu si intra pe str. Petre Poni si intra la nr. 18 

(intrarea ce se incuie cu yale, a doua usa de la coltul strazii) ora fiind 13.10. 

„DINA“ pleaca de aici la ora 13.25 pe str. Petre Poni si este luata in S.O. 

„DAN“ pleaca de aici la ora 13.35 impreuna cu un individ in etate de 38-42 de ani, fata prelunga, 

parul lung negru, cu fire carunte, imbracat in canadiana kaki, basc bleumarin, pantaloni bej, 

pantofi maron si merg pe str. Petre Poni, Bd. I.G. Duca, se opresc in statia I.T.B. Gara de Nord, 

discuta 2 minute, dupa care DAN se urca in tramvaiul 15 si coboara la statia Patria. Continuind pe 

jos pe Bd. Magheru, Str. C.A. Rosetti si intra pe str. V. Conta nr. 7-9, etaj 5, apt. 164, unde a locuit 

ora fiind 13.50. 

De aici DAN pleaca la ora 14.10 cu servieta pe care a avut-o asupra sa la venire si merge pe str. V. 

Conta, C.A. Rosetti, Maria Rosetti si intra la nr. 8, etaj II, apt. 4-5, unde DAN discuta cu o individa 

si ii spune acesteia ca pleaca diseara, isi ia la revedere si pleaca ora fiind 14.20. 

Dupa ce pleaca merge pe str. M. Rosetti, si intra pe str. I.L. Caragiale nr. 35 intrarea principala ora 

fiind 14.22 si pleaca la ora 14.50, merge pe str. I.L. Caragiale, Icoanei, si intra la restaurantul 

Moldova, unde serveste masa timp de 15’ se reintoarce pe str. Icoanei, I.L. Caragiale si intra la 

aceiasi adresa. De aici DAN pleaca la ora 16.30 pe str. I.L. Caragiale, Icoanei, si intra pe Str. 

Dionisie Lupu la nr. 56 in fundul curtii la usa din dreapta (casa mica) ora fiind 16.20. De aici 

urmeaza raport de activitate la regiunea de Securitate Pitesti.  

 

33. INT. AGENT LA BIROU. 

Numitul vizitează un element lucrat de indicativul nostru. Nu veţi da curs scrisorii la destinaţie. Să 

fie percheziţionat amănunţit.  

Obiectivul a fost căsătorit până în 1953 cu cetăţeana engleză Muston Wendi.  

Pe parcursul meditaţiilor, este posibil să-l întrebe pe agent ce interes are să înveţe limba engleză şi 

de ce tocmai la el a venit să facă meditaţiile, întrucât există şi alţi profesori în oraşul Câmpulung. 

Scontăm că agentul odată contactat cu suspectul sub pretextul mai sus documentat, vom realiza 

infiltrarea lui şi în cazul că Noica Constantin face spionaj, va apela la serviciile agentului şi astfel 

vom reuşi să aflăm ce date îl interesează, canalul ilegal, prin care ar transmite datele vreunui 



serviciu de spionaj, prin ce mijloace realizează el acest lucru. 

 Cu Noica pe el, orice vapor devine Titanic.  

 

34.INT. TEATRUL FENOMEN. Să vedem cum s-a construit însuşi FENOMEN-ul. 

Pe uşa vagonului e prins un bilet, “lumina”. Copiii fac mâncare din nisip. Paznicul îl salută pe 

Iliuţă. Pândind tramvaiul cu ochii închişi, o fată surdă  îşi întinde timpanul pielii spre picurii confuzi 

ai ploii să bată darabana. Ultima casă nedemolată adăposteşte sculele. Iliuţă se aruncă pe scările 

vagonului. Trenul plecase. Sare în tramvai, coboară, fumează printre nuci zdreliţi şi macarale 

îngropate în ziduri neterminate. Plouă. Muţii au rămas la adăpost. 

 

CONSTRUCTOR 1 

Ce e dragostea? 

 

CONSTRUCTOR 2 

Lumină. 

 

CONSTRUCTOR 1 

Şi căsătoria? 

 

CONSTRUCTOR 2  

Plata luminii 

 

ILIE 

 

Tu eşti, mă, taică?  

ILIUŢĂ 

 Da' cine credeai?  

ILIE 

Păi veni factorul şi zise că nu eşti tu, când îl 

întrebai eu dacă te-a văzut el, că-mi zisese vecinul 

că vorbi cu tine.  

ILIUŢĂ 

După vecin te iei mneata?   

ILIE 

Auc!  Atunci nu eşti tu .  



ILIUŢĂ 

Ce ştie vecinul cine sunt eu?  

ILIE 

Feciorul meu nu ştie nimic. Mă-ta e la biserică, 

mă duceam şi eu. Mai stai?  

ILIUŢĂ 

Cum să nu?  

ILIE 

Dacă venişi tu, asta e baza.  

ILIUŢĂ 

Sunt în trecere, v-am adus cafea şi banane şi plec.  

ILIE 

 Ce să facem noi cu helea, ai nişte tutun?  

ILIUŢĂ 

Să-ţi nenoroceşti sănătatea? Am adus.  

ILIE 

Ia să te văd. Minunate se mai prezintă. Ai ajutat 

ţara? 

ILIUŢĂ 

Ajutat.  

  

ILIE 

Grele ţigări, şi au gust de varză, nu mai ai? 

împărţim şi la pomană, pun ţiganii mâna pe ele, 

sunt primite şi la ei. Nu ti teamă, cine are mai 

multe gâşte pe aici, nu prea au ce paşte, le-au tăiat 

toţi pentru hram. 

ILIUŢĂ 

 Nu-mi spune mie că m-aduseră pân' acasă, poate 

mirosul din ciorbă de varză, din ţigările astea. Eu 

tot nu fumez. Cui i-ai scris naftalina?  

ILIE 

 Ce naftalină?  

ILIUŢĂ 

Naftalina lu Naftalină ăla al lui...  



ILIE 

 Lasă, cam câte gâşte număraşi?  

ILIUŢĂ 

Un nor.  

ILIE 

Vezi? nu erau de pe la noi.  

ILIUŢĂ 

 S-or fi ţinut după mine de la Capitoliu.   

ILIE 

De unde oi fi venind, că am primit o scrisoare şi 

mi-a adus factoru' şi un şervet cu chipul tău pe el. 

N-am putut să citesc, erau alte litere, dar tu erai. 

Mai aveai niţel păr.  

ILIUŢĂ 

Ce-ai cu părul meu?  

ILIE 

Pe ştergar, zic. Nu l-am arătat la toată lumea. Tu 

eşti. Vrei să te crezi, adică.  

ILIUŢĂ 

Pozele de la cămin nu-ţi mai plac?  

ILIE 

Ba da, mă băiatule, alea-mi plac.  

ILIUŢĂ 

Şi restu'? 

ILIE 

Şi restu'.  

ILIUŢĂ 

Hai atunci la hram, să vezi că nu e nicio gâscă 

tăiată.  

ILIE 

Atunci nu merg. Trăiesc şi ăia ca noi?  

ILIUŢĂ 

 Altfel.  

ILIE 

Am auzit eu. Factorul ştie mai bine.  



ILIUŢĂ 

De unde?  

ILIE  

De la tine, poate de la tine. Venişi singur cu 

chinezi, popi români, miniştri şi o franţuzoaică.  

ILIUŢĂ 

Franţuzoaica da, era bătrână ca 'mneata.  

ILIE 

Şi bătrână. Oricum, zici că mergi să-mi mănânci 

pomana, gâştele-alea.  

ILIUŢĂ 

Vorbeşti şi 'mneata.  

ILIE 

Nu vorbesc, nu ţi-a spus factoru'?  

ILIUŢĂ 

 Uite ce, termină cu prostiile. Primeşte-mă ca pe 

vremea când aveam păr frumos. Hai în casă, bem 

până ne ameţim.  

ILIE 

Să ne ameţim. Nu te-am văzut de ani de zile, mă 

temeam să nu mori.  

ILIUŢĂ 

De ce să mor? În loc să mă aştepţi ca lumea, să-ţi 

spun cine a mai murit, ori, mai bine, cine mai 

trăieşte.  

ILIE 

Să trăiască, eu nu m-am chinuit mult atunci.  

ILIUŢĂ 

Asta e viaţa.  

ILIE 

Te-a mai supărat stomacul?  

ILIUŢĂ 

Ce-am eu cu el?  

ILIE 

Copiii nu veniră şi ei. 



ILIUŢĂ 

Le duc eu coliva. Dacă nu mă lasă ţaţa Floarea în 

pace, le-aş duce şi câinele vecinului, c-a rămas 

singur de tot. Ce să mai urdineze ca proştii în 

fiecare dimineaţă, până la mormânt?  

ILIE 

Să te vezi şi cu factorul. 

 

ILIUŢĂ 

Măi, dar n-avea unde să dispară aşa repede. 

 

CONSTRUCTOR 1 

L-au dus şi pe ăsta 

 

 ILIUŢĂ 

Restul vagoanelor de locuit se înşiră în linie cu bisericuţa. 

 

CONSTRUCTOR 

Şi cu Mioara? 

 

ILIUŢĂ 

Două prăzi îndrăgostite sub ochiul vânătorului. Cum să-ţi faci  începutul  în oraş, 

tu,constructor de schele mici, la case şi mai mici,  cum să-ţi faci  începutul  cu fântâni de 

piatră? 

 

ILIUŢĂ (continuare) 

Cu el s-a întâmplat cum zisei, cu gâştele de-

atunci. Stai la gard. 

ILIE 

Mă uit când vii. Nu-ţi sunt tată.  

ILIUŢĂ 

 Îmi eşti.  

ILIE 

Nu trăieşte pe aici.  

ILIUŢĂ 



 N-a murit.  

ILIE 

Cine conducea avionul?  

ILIUŢĂ 

Un comandant şi un echipaj.  

ILIE 

 El putea fi chiar comandamntul.  

ILIUŢĂ 

Au trecut mulţi ani.  

ILIE 

14 

ILIUŢĂ 

Am stat eu la orfelinat.  

ILIE 

Nu tu, fiul lui.  

ILIUŢĂ 

Ce-am cu beţivii din porturi care se dau aviatori, 

cu ţiganii? 

ILIE 

 Ce mă întrebi pe mine? Du-te la mamă-ta, la 

împărţeală.  

ILIUŢĂ 

 Auzeam că s-a surpat malul cu toţi ai noştri.  

ILIE 

O găseşti tu, eşti umblat.  

ILIUŢĂ 

Da, şi o găsesc... Mă găseşte ea, trece pe lângă 

mine, parcă nu mă cunoaşte, se uită după 'mneata.  

ILIE 

 Nu mă interesează. Sunteţi mari demult. Treaba 

voastră, vă aveţi bine, nu vă aveţi. Eu n-avusei 

noroc. Putea fi şi mai rău. Viaţa e scumpă.  

ILIUŢĂ 

Eu te-am căutat. Am încercat să-i dau de urmă şi 

aviatorului.  



ILIE  

Ce-ai vrea să fac? Ţigările tale, ia şi tu de 

fumează.  

ILIUŢĂ 

Nu obişnuiesc.  

ILIE 

Dar eu îţi dau voie.  

ILIUŢĂ 

 E târziu.  

ILIE 

 Fumează, fumează cu mine, altceva să nu faci.  

ILIUŢĂ 

Fumează al cântăreţei şi pentru mine.  

ILIE 

Da' tac-so nu-l lăsa.  

ILIUŢĂ 

Auzi om, tată.  

ILIE 

Nici el nu e tatăl băiatului.  

ILIUŢĂ 

Cum s-au născut copii fără taţi în satul ăsta?  

ILIE 

 Au fost morţi de la început. Ce credeai când 

spuneam crezul?  

ILIUŢĂ 

Ai dreptate, auzeam numai fericirea femeilor.  

ILIE 

Tatăl dumitale...Al cui mai e...Întrebă-l pe el, pe 

sub mal.  

ILIUŢĂ 

A omorât-o pe mama, domnule.  

ILIE 

Poveşti, mai mult morţi bune, de-aia vin şi eu să 

te văd din când în când.  

ILIUŢĂ 



Nu-mi aduc şi fiul, dacă l-aş aduce, n-ar fi al tău.  

ILIE 

Ţine-o aşa, şcoala merge.  

ILIUŢĂ 

Ce-ai cu şcoala?  

ILIE 

Parcă te lepezi de toate.  

ILIUŢĂ 

 Am trecut prin multe şcoli.  

ILIE 

Toţi te slăvesc.  

ILIUŢĂ 

Ce să facă?  Asta e.   

ILIE 

Tu te-ai aşezat în alte părţi, cum e timpul? 

ILIUŢĂ 

M-am certat cu toate oraşele, iar aici nu mai 

găsesc pe nimeni.  

 

ILIE 

Prinde gâştele de picioare şi du-te după crăiuţi.  

ILIUŢĂ 

Lasă, că am eu grijă de ei. Îi ajut. Îi am la mână. 

Fac ce vreau eu. Joacă după cum le cânt. Ce 

crezi? Am urcat. Îmi pierd tot timpul pentru ţara 

asta, sănătatea, pe degeaba, pe viaţă, e ştiută, şi pe 

moarte.  

ILIE 

Nu ai cheltuit tot de-acasă şi nu ai agonisit.  Nu-ţi 

văd locul odihnei.  

ILIUŢĂ 

N-oi fi având. Să dau mereu din coate până la 

judecata odihnei de apoi. 

ILIE 

Eu nu te pot judeca, de-acum te-ai făcut evreu din 



biblie. Nu mai am alt rost pentru tine. Animalele 

au pierit. Izlazul se stârpeşte. Mama lor, mama 

noastră, cum o să terminăm?  

ILIUŢĂ 

Ce să? 

ILIE 

Pomană să te învăţ eu pe tine.  

ILIUŢĂ 

Spune tu.  

ILIE 

Eu mă ocup cu altceva.  

ILIUŢĂ 

 Nu ţi-am spus acum câţi ani?  

ILIE 

 Du-te, pune semn pentru voi, pentru copii.  

ILIUŢĂ 

 Te-ai luat cu treburile şi  nevoile.  

ILIE 

Puţin spital.  

ILIUŢĂ 

Ai uitat de inima lumii. Dar măcar acum aruncă-

te, poate te recuperezi.  

ILIE 

Ce şi ce.  

ILIUŢĂ 

Taci, că de cancer nu se moare, nici de bine.  

ILIE 

De-asta nu se trăieşte.  

 

CONSTRUCTOR 2 

Asta e, te pilisei cu prietenul tău, după  

 

ce aţi ieşit de la lucru. N-ai fost atent  

 

la frânare şi maşina aceea n-a mai  



 

frânat cum trebuie, ţi-a rupt mâna. Eu 

 

 te-am găsit leşinat. Mă nimerisem pe  

 

acolo şi te-am internat la urgenţă. Fiul 

 

 meu să fi fost şi nu m-aş îngriji aşa de tine. 

 

 

CONSTRUCTOR 1 

Mă, Iliuţă, eu nu mă amestec, dar îţi spun 

 aşa, fostul tău şef a fost şi el la băutură? 

 Nu. Păi ce minţi că s-a ţinut după voi şi  

te-a cules de sub maşină – de sub schelă,  

mă, zi mai bine, iar eu l-aş da în judecată 

 că nu s-a îngrijit să nu cadă schela, să-ţi  

prăpădească mâna. Poate dă Dumnezeu şi 

 ţi-o fac doctorii la loc tot din pielea şi oasele  

tale de pe la spate. I-ar părea bine, ştii, şefului  

tău. Dar întreabă-l dacă te mai ia, zice că te  

aşteaptă, ca să nu-l bagi în puşcărie. 

 

ILIUŢĂ 

 Administraţia cozilor m-a pus pe lista neagră şi 

m-a vârât într-o baie publică de sânge roşu, 

galben şi albastru. Mi-a stat ceasul la obiecte 

pierdute. Mai prosteşte-te tu, şi nu-ţi primeni 

osul, şi stai tânăr, nemintos, dacă nu te pui de-a 

curmezişul cu anunţuri de departe.  

ILIE 

În niciun loc.  

ILIUŢĂ 

 Mici averi de dicteuri, codoş de codobaturi.  

ILIE 



Într-o biserică, la nuntă.  

ILIUŢĂ 

În cuşca închisă pe dinăuntru.  

ILIE 

În zborul păsărilor din bioxid de carbon.  

ILIUŢĂ 

De ani de zile aceeaşi poveste.  

ILIE 

Până zilele trecute, dând buzna în partea opusă.  

ILIUŢĂ 

Trecându-le pragul verde.  

ILIE 

La dracul femeilor în călduri.  

ILIUŢĂ 

Feţe negre de supărare şi veselii erotice.  

ILIE 

Muştele dansează în gunoi.  

ILIUŢĂ 

 Copiii, nu toţi, şi ei, de nu se mai cunosc de 

gunoi.  

ILIE 

Părinţii îi caută.  

ILIUŢĂ 

Nu se mai cunosc nici gunoierii, nici miliţienii. 

ILIE  

Muştele bagă de seamă, nu mai dansează, 

rostogolesc un fel de minge obraznică.  

ILIUŢĂ 

Un obraz-două. 

ILIE 

Zbârnâie nişte nasturi de gumă de mestecat  

încheiaţi la spate.  

ILIUŢĂ 

 Ba pe umăr.  

ILIE 



Ce mi l-au dat peste cap.  

ILIUŢĂ 

Şi era copil. - 

ILIE 

Câteva muşte s-au făcut şi ele, cele bune, copii.  

ILIUŢĂ 

Lasă asta, hai să ne închipuim ce vedem.  

ILIE 

 Văd o pasăre albă, e o barză, un ocean, şi-n 

mijlocul lui o balenă.  

ILIUŢĂ  

Văd un cangur, un ocean, şi  în mijlocul lui o 

balenă. 

 

CONSĂTEAN 1 

N-avea astâmpăr la el acasă, în sat. 

 

CONSĂTEAN 2 

 Acum, cu mâna aia mai moale, vrea să se  

 

facă inginer.  

 

CONSĂTEAN 1 

Dar ce te interesează? Caută-l printre  

vagoanele dintre blocurile noi. Vezi că 

 se lucrează cu tot felul de oameni.  

Şeful lui, dacă n-a scăpat atunci, trage 

 la lopată, şi Iliuţă îl vede, dar mâna n-o mai pupă.  

VIZANTE (Epilog) 

Faptele noastre se petrec totdeauan într-o  

încăpere ca aceasta. Pisicilor nu le mai  

place carnea, ci muzica. Se zbârlesc  

ascetice şi vor să ne ia locul. Năzăresc,  

într-o camionetă pentru haine furate,  

doar un crac de pantalon din costumul  



meu de profesor de estetică religioasă.  

Celălalt crac e acum din doc american.  

Lipită de şold, o gresie cu care ascut coasa.  

Haina o arunc în pădure, împreună cu geamul  

ochelarilor. Încă două coase străvezii, în  

bătrânul rădvan, prin lumea largă. Şi joarda  

uscată a cinstitului şarpe, pe spinare. Mă 

 închin în joacă, pe un singur mal. Altul nu 

 mai este. Pe râpă în jos, hopuri peste hopuri,  

fiinţa îndepărtându-se spre primăvara înverzită  

în ghearele păsării de fier. 

35. INT. ŞCOALĂ, Boian, lecţie deschisă (1994). Euforia supunerii când austriacului, când 

românului (sic), când rusului şi acum ucraineanului. Ce drog şi stăpânirea de alţii, generaţii, ce 

schimb de vederi. Vorba naturală de Boian. 30 locuri eminesciene la Cernăuţi. 

Lamartine în biblioteca lui Pumnu. Vasile Gherasim, Leca Morariu, Silvestru Moraru Andreevici, 

Ion Goraş, Tudor Robeanu, Adrian Forgaci, Traian Chelariu, Constantin Loghin, Dimitrie 

Vatamaniuc, Ilie Torouţiu (citaţi de Grigore Bostan, în cuvântul de după Dumitru Irimia – înaintea 

lui Vizante?) 

 

VEZOVIE 

Două pătrăţele, şi scriem data de astăzi, 18 

februarie 1994 (credeam că 17). Ce aşa târziu, 

hai, Nataşa, repejor, toţi ochii la mine, dictare 

matematică, nu valoarea expresiei, numai 

expresia. Şi ultima expresie, diferenţa numerelor 

45 şi 15. Pagina 107, exerciţiul 565, găsim toţi, 

deci, acuma singurei, scriem în coloniţă, lucrăm, 

numa nu ne încurcăm.  

ELEV 1 

Eu tot am terminat.  

VEZOVIE 

Şi a terminat de grabă şi drept. Aiastea. 562, şi 

mai important. Aşa, hai, hai. Aicea-i greşit, tu ai 

făcut scăderea, da' e adunare. Bravo, adăugător, 



da? Ochişorii la mine. 

ELEVĂ1 

Mişcă vîntul frunzele şi învîrteşte morile. 

Rândunica aşa zboară dar eu trag zmeul de 

zvoară. Tata tae lemnele dar eu strîng surcelele. O 

fetiţă dă la pui dar eu în copac mă sui. 

VEZOVIE 

Dobrîi deni în casa noastră, naşe krai. Se poate 

de-nceput? Dacă voi leşina eu, veţi leşina şi voi. 

Când s-a născut, totuşi, Creangă? 

ELEV 2 

În Prigoreni e înmormântat tatăl lui Ion Creangă, 

Ştefan Petrea Ciubotaru. 

ELEVĂ 2 

E înmormântat Ion Neculce.  

VEZOVIE 

De ce-a vrut să fie preot?  

ELEVĂ 3 

Mama.  

ELEV 3 

Preoţii trăiau bine.  

ELEV 4 

Metodă nouă de scriere şi citire.  

VEZOVIE 

Ce face mânuţa ta.  

ELEVĂ 4 

Coase cămăşi.  

VEZOVIE 

Întreabă-mă, măi ţâcă, ceva.  

ELEVĂ 5 

Ce face cucoana matale?  

ELEV 5 

Cucoana mea de-acum a-nceput să lăcrămeze, 

este un bulgăre de pământ. 

VEZOVIE 



Tema Moise. Înseamnă scos din apă. Iaşii marilor 

iubiri, această citadelă a românismului, această 

Mecca. Ce este viaţa, Florine? 

FLORIN 

Viaţa este vis.  

VEZOVIE 

Aşa, Schopenhauer zice că viaţa e luptă şi lupta e 

durere. Cei mai buni dascăli ai mei sunt albinele 

din Sărmanul Dionis. Le predam elevilor că 

Junimea e o societate reacţionară, acum le predau 

că e progresistă, numaidecât. Numai trei 

cacofonii: tactica cavaleriei, biserica catolică, Ion 

Luca Caragiale. Eminescu l-a făcut scriitor pe 

Creangă? Cine? 

FLORIN  

Dumnezeu.  

VEZOVIE 

Şi Eminescu şi Creangă au fost nefericiţi, marii 

nefericiţi, zice Sadoveanu. Ei au fost nefericiţi, 

dar cine e fericit?  

ELEVI 

Noi suntem.  

VEZOVIE 

Erau neînţeleşi. Amândoi au fost bolnavi. Alienaţi 

(nu nebuni), epilepsie. Creangă plângea după 

Eminescu. A avut duşmani, sau n-a avut?  

ELEVĂ 

Da' el credea într-adevăr în Dumnezeu?  

VEZOVIE 

Soarta i-a întâmplat, sau de la Dumnezeu a fost 

ora să se întâlnească. Creangă a fost împotriva 

altor popoare? Şi Eminescu. Creangă, împotriva 

evreilor, dar nu ca antisemit. Isus Cristos a fost 

primul comunist, a apărut o carte în Franţa. Ştiţi 

că unii oameni au devenit cuvinte. Ghilotina este 



medicul francez Guillotin. 

COR  

Vatră sfântă de ţăran 

Ni-i gimnaziul din Boian, 

El ne-nvaţă, el ne creşte, 

Ca o mamă ne iubeşte. 

 

În gimnaziu noi dorim 

Sufletul să-mbogăţim, 

Mintea să o luminăm, 

Braţ puternic să durăm. 

 

Ni-i Neculce dascăl sfânt 

Legănat de-acest pământ 

Şi-n gimnaziu ne rămâne 

Al lui gând şi al lui nume. 

 

Pentru-al nostru viitor, 

Pentru ţară şi popor 

Vom munci cu sârguinţă 

Şi elanuri şi ştiinţă. 

 

ELEVĂ 

La fântâna lui Ionică 

Două rândunele cântă, 

Acel mare vrea să zboare, 

Acel mic n-are-aripioare, 

Mame, mame, dor de mame... 

 

Stai, măi frate, frăţioare, 

Ca să-mi crească aripioare, 

Aripioare de argint 

Ca să zbor pe sub pământ 

La măicuţa la mormânt 

 



Să-i dau piatra la o parte 

Şi pânza pe jumătate, 

Să-i văd mâinile ei moi 

Care ne-au crescut pe noi. 

Vino, mamă, pân' la poartă, 

Să vezi tata cum ne poartă, 

Dezbrăcaţi, nepieptănaţi, 

Şi flămânzi şi însetaţi. 

 

COR  

Aceasta este ziua  

Pe care o serbăm  

Si-n amintirea zilei 

Cu toţi ne bucurăm. 

 

36. INT. FENOMEN. Y1(ying), Y2(yang). Songuri în dodii. 

 

Y1 

aici ar fi de Wallace 

cântând Maria Callas 

cu Noica în mandala-s 

traduşii de la Dallas 

Y2 

că şi tu reciti-vei 

din Hegel Paraschivei 

potrivei nepotrivei 

a treia împotivei 

Y1 

azi se joacă Noica 

sala plină noi ca 

Noica perestroika 

toaca acioica 

Y2 

despre om despre venire 

devenire în trăire 



în fiinţă patrafire 

peste fire ne deşire 

Y1 

ce arest ce accident 

ne citeşte occident 

ne pune corespondent 

pe o scenă continent 

Y2 

şut în ţeastă gol mormânt 

dezgropatului nesfânt 

pe troiţă bate vânt 

comunismul pe pământ 

Y1 

tanant chiriei pe tanin 

mai chiromant şi mai ronin 

 parâma Parma haramin 

nu cogniac în Dunedin 

Y2 

am un teatru stau în cuşcă 

de ani n-am mai dat o duşcă 

nici câinele nu mă muşcă 

musca dacă mă împuşcă 

 

37. INT. SCHIT. Anahoret scriind rostirea într-o piesă.   Simfonia a patra de Mahler.  Miss Sinaia la 

BBC. 

 

38. INT. ATELIERUL pictorului Goga, 24 septembrie '76, spre seară. Acelaşi fir de dimineaţă. 

Conul adumbritor din încăpere obscurizează picturile ude de culori închise. Tablourile cu portrete, 

nevotive, uitate în tocul uşii dintre cele două încăperi denivelate. Pare că se poate trece, în sus, pe o 

scară, din spaţiu în spaţiu şi peisajele sau naturile moarte împrăştie mister de călătorie. 

Pictorul îşi conduce ultimii musafiri cu aceeaşi prospeţime, ca şi cum nu se desparte de nimeni şi, în 

orice caz, îi recheamă, căci tot una, tot singur... S-a întors, ori apare acum, bărbatul calm care intră 

şi nu caută dacă e sau nu cineva acolo, răstoarnă şevaletele şi pânzele neprinse în rame, tablourile 

de pe pereţi. Le va distruge, pentru că sunt artă. 

  



39. INT.GHIŞEU pentru vize, toate scaunele ocupate, lume şi pe culoar, şi pe trotuar. 

 

FUNCŢIONARUL BRITANIC 

Have you been there before? 

VIZANTE 

Yes. 

FUNCŢIONARUL 

What are you doing there? 

VIZANTE 

I will attend Ramayana Conference. 

FUNCŢIONARUL 

What is it? 

VIZANTE 

It is an Indian epic like Mahabharata. A literary-

anthropological-religious conference. 

FUNCŢIONARUL 

What's your job there? 

VIZANTE 

I'll give a paper. 

FUNCŢIONARUL 

Who pays? 

VIZANTE 

Both organizers and myself. 

 

40. EXT. VIZANTE, pe alee, plimbându-se, face repetiţie pentru paper.   Le message du Gandhi au 

monde est celui de l'Ahimsa. Ahimsa is the greatest dharma.  Mioriţa, the most widespread 

Romanian myth, has been found to practice a doctrine resembling ahimsa  - non-violence.   

Confessing loudly the truth he turns into stone.  Nouţa are pălărie de vrăjitoare.  Religion of the 

fairy tale. 

 

41. NT. TEATRUL FENOMEN. 

 

CRABUL  

Religia.  

FURNICA 



Animistă.  

CRABUL 

Rasa.  

FURNICA 

Albă. 

CRABUL 

Vizite anterioare.  

FURNICA 

Niciuna.  

CRABUL 

Scopul.  

FURNICA 

Însoţirea însoţitorului. 

CRABUL 

Sexul.  

FURNICA 

Fără 

CRABUL 

Bunuri.  

FURNICA 

Munca. 

CRABUL 

Limbi.  

FURNICA 

Nu vorbesc.  

CRABUL 

Partidul.  

FURNICA 

Fără.  

CRABUL 

Mâncare.  

FURNICA 

Auto.  

CRABUL 

Studii.  



FURNICA 

Primare.  

CRABUL 

Alte călătorii.  

FURNICA 

Toate. 

CRABUL 

Ocupaţia  

FURNICA 

Căratul.  

CRABUL 

Filme.  

FURNICA 

Cu elefanţi. 

CRABUL  

Erori.  

FURNICA 

Elefantiazis.  

CRABUL 

Preferinţe.  

FURNICA 

Morbiditatea.  

CRABUL 

Evenimente.  

FURNICA 

Cancer.  

CRABUL 

Temperatura.  

FURNICA 

Înaltă.  

CRABUL 

Misiunea.  

FURNICA 

Însoţitoare. 

(Romantic) 



Mă aflu şi eu singură, aruncată în gheaţă, aş 

medita, cum pot, la ce aud, ce văd, nimic, nimic, 

gheaţa, gheaţa,  doar n-am făcut niciun rău, 

cunoaşteţi că nu fiecare e un răufăcător, 

dimpotrivă, mai fiecare e (şi) un binefăcător, or 

eu şi acum, ca toţi, nu pot face nici bine, nici rău, 

sunt singură ocupându-se cu completarea, în gol, 

a chestionarului, nu mă interesează cronica altora, 

păstrez discreţie, am auzit şi voci mai fericite, 

doveditoare a limbajului unei furnici albe într-o 

gheaţă transparentă a tuturor trăirilor de apoi. 

Pantoful strbate tunelul în triumf. 

FURNICA 

 E o afacere  să te naşti şi să mori crab.  

CRABUL 

Crabii au croit  altfel orânduirea muşuroaielor.  

FURNICA 

Mă împac şi cu crabii. 

CRABUL 

Depinde numai de ei, ce mai e o furnică în ziua 

de azi? 

FURNICA 

Păi uită-te, nu mai e nimic, iar în loc sunt 

dumnealor. 

CRABUL   

Teatrul e teatru şi-n societatea canibală.  

FURNICA 

 Pantoful e suprem. 

CRABUL 

Îl vezi? 

FURNICA 

Nu-l ştiu. 

CRABUL 

Nu-l recunoşti.  

FURNICA  



 Avem cap de crab în onoarea pantofului.  

CRABUL 

Scene de sacrificări misterioase.  

FURNICA 

  Lumea nouă a crabilor .  

CRABUL 

 Pantoful ne-ajută. 

FURNICA 

 S-a rătăcit.  

(Revenindu-şi) 

 În mintea mea de furnică albă, D-na Anand apare 

la nuntă.  Bietul Anand  a murit, bietul Anand a 

rămas văduv. Am crescut-o pe d-na. L-am admirat 

pe sheik, mort pe cămilă, cinci duzine de morţi şi 

moarte pe sub Dauladhar, în templu. Doamna 

ceruse o cortină. Îmi place Mrs. Anand. La ce să 

zic, ţi-ar plăcea să te bea. Beţia acum. Mrs. Anand 

n-a văzut zăpadă. N-avea motive vizibile nici să-l 

lase, nici să-l ucidă.  Mişcarea mandibulelor.   

 

42. INT. APARTAMENTUL FAMILIEI RANA. Moby se înfiinţează teatral, din camera lui, cu 

laptop-ul deschis la poza proprie, de American country boy. Click, familia – tatăl, dus la 72, mama, 

cu dementia, şi-a revenit, patru băieţi, unul milionar, mezinul, el, căzut 2 luni pe capul familiei 

Rana. Casa lor. Micul Chillicothe, lângă Peoria, Ohio. 

 

 43. INT. CASA SCRIITORILOR din vechea capitală a Valahiei. Moby îşi  reia  discursul de la 

Fenomen. Vizante parafrazează cuvinte-cheie. 

 

MOBY 

I am MOVED by Walt Whitman….and his words  

that comfort me as I Go Forth…Moby Ribb. An 

American. Whitman wrote: "The chief reason for 

the being of the United States of America is to 

bring about the common good will of all 

mankind, the solidarity of the world." Still, great 



sentiments in 2007. 

VIZANTE 

America lui Whitman şi a lui Moby pentru 

omenire. 

MOBY 

In 1855, Whitman published “Leaves of Grass” 

and gave it to a country in deep crisis. Political 

corruption was at an all-time high, due in large 

part to several incompetent presidencies. The 

slavery issue divided the country and 

demonstrated how dishonesty and lack of 

integrity had become national characteristics. The 

gap between rich and poor was widening at an 

alarming rate and diseases swept through 

American cities. Does this sound familiar? Have 

our problems really changed much? 

VIZANTE 

Leaves s-au tradus la noi cu Fire. Corupţie, 

sclavie, 

 necinste ne sunt încă familiare. 

 

MOBBY  

(recitând) 

One of the Nation of many nations, the smallest  

the same and the  largest the same... 

VIZANTE 

Ţară cu ţară, mână cu mână. 

 

44.  EXT. Cetini, STATUIA  peregrinului, Târgu-Mureş. Pe bancă, Vizante răsfoieşte caietul de 

sanscrită cu notiţe tibetane... Îl sună Virginica pe mobil... 

 

VIRGINICA 

Sunt  la cafea cu Moby...se urcă în pat cu 

pantofii... Doarme toată ziua 

VIZANTE 



Muream să-mi aduc aminte numele poetului 

Kabir în aula magna a universităţii,  auzi să vii 

pân' la Târgu-Mureş pentru a-l uita pe Kabir 

tocmai când vrei să-l citezi... Toate lucrurile sunt 

mamele noastre. Pornesc pe bulevard. Statuia 

lui... Kamban. Nu. Cum îi spune? Cum ar începe 

uitarea cu Dumnezeu, sau cu un azil de actori... 

Cromagnon. Kabir!  Brusc, pe strada gării! 

Cabiria! Explică-mi, Virginica, 

 morbiditatea diplomaţilor.  

VIRGINICA 

   Amurg transilvan? 

VIZANTE 

 Hai să merem. 

VIRGINICA 

 Necroză femurală aseptică.  

VIZANTE 

Murim neamintindu-ne de Kabir. 

VIRGINICA 

 Dom'ne mai ţii minte, mai şi uiţi.  

VIZANTE 

Tema uitării atunci şi de crime. Poetul Kabir îşi 

uită-n mine numele.Uitatu-l-am pedeapsă de la el. 

Coloana alb-roşie a gării.  Ştiam că-mi voi aminti 

. 

 

VIRGINICA 

 Autoidentificare pierdută.   Ia du-te la Deda. 

Cine să râdă primul, ţânţarule? 

 

VIZANTE 

 Ăla anunţă întârzierea. 

VERONICA 

 În casa asta, numai nebuni, cucu!  

  



 

45. INT. REŞEDINŢA  d-nei ataşat cultural al SUA,  reception in honor of the Beaux Art (sic) Trio. 

Moby, îmbrăcat în costumul maro al lui Vizante. Janette, proaspăt operată de cancer, afabilă aflând 

de oaspete şi gazdă, iar mai apoi, „fiind entuziast de multe lucruri ar fi cazul să mergem la food”. 

Soţul ei, ataşatul militar, are o mână agăţată de gât, „a căzut în casă”. Esther, gazda, face prezentări, 

ţine un mic speech. Soţul ei, al doilea după ambasador, nu se materializează decât discret, cu puţini, 

sotto-voce. Nici muzicienii nu fac caz de Vivaldi-Bach. Fulbright alumni, personalităţi româneşti şi 

americane residente în Bucureşti. Vizante intră în vorbă cu Miandara, care tocmai s-a întors de la 

bursă Fulbright, iar apoi Moby încinge o conversaţie cu ochelarista  pe care i-o prezentase Vizante.  

 

46. INT. Fosta CAMERĂ a Corinei, acum căsătorită, au trecut 10 ani de la proiectul lor. 

Moby tastează febril, ca pentru toată lumea, văzută şi nevăzută, murmurând, reanimat, întâmplarea 

ori scenariul lui. 

MOBY 

Today, I was walking on the sidewalk across from 

the  Embassy and got hit by a car....on the 

sidewalk!   Luckily, it was a Dacia and was going 

about 5 mph and hit me in the butt. I think I did 

more damage to it than it did to me! I left a dent 

and did some damage to the rear view mirror 

before I bounced onto the concrete. There were 

quite a few people around, several embassy 

guards, and no one did a thing until an American 

woman came running over to me to see if I was 

OK. Then she yelled at the guards, "This is an 

American! Aren't you supposed to help 

Americans?!"....One guard replied, "We are here 

to protect America, not Americans." Sounds very 

much like our government talking! After helping 

me get my bearings, and buying me something to 

eat, my fellow countryman...or countrywoman if 

you will....showed me the historic Center of 

Bucharest. "The Beautiful Bucharest" as she 

called it. It is beautiful....very beautiful. It 

reminded me a bit of Rome with a little more dust 



and under some construction. Its a no car zone. 

.I'm OK but my back hurts a little bit. I think it 

just got twisted a little bit.... nothing serious.  

VIRGINICA 

Want coffe? 

MOBY 

Yes. (Continuă să tasteze, blitz, în contrast cu 

apariţia sa apatică, somnoroasă. Are, în fine, şi alt 

subiect?) 

This morning, before I got hit by the car, 

something kind of magical happened. I needed to 

get a couple passport photos for my Visa to India 

and Vizante and I searched and searched and 

couldn't find any on our way to his Fenomenon. 

We headed towards the Indian Embassy hoping to 

find one along the way. We saw a sign that led to 

an alley where there was a small shop that had a 

Polaroid camera and lights set up.....run by an 85 

yr old woman. Not just any 85 yr old woman! 

This woman was a former "Miss Romania". She 

had been married to a wealthy Jewish Man who 

the communists killed....and she was left with 

nothing. I don't know much of her story but I'm 

thinking that she probably had her photograph 

taken quite often and learned how to take good 

photos....sounds logical. So...she runs her own 

shop taking passport photos now! I had the 

privilege of taking her photo and taking one with 

her and Vizante.....hey, who wouldn't want to get 

their picture taken with "Miss Romania"?! I 

teared up a little hearing about the tragedy with 

her husband. She was very warm and gave me a 

big bear hug as we left. I think that will be a 

moment that won't leave my memory.....I got to 

take the photo of "Miss Romania"!I need to go lie 



down and hope my back feels better in the 

morning! I took some Advil and it is doing the 

job so far. Hopefully, that will be all that is 

required. I think walking in my Earth sandals 

afterwords helped re-align me some! There is a 

reason I only wear Earth shoes! 

 

47. INT. SUFRAGERIA familiei Rana. Canastă cu vecinii, Mihăiţă şi Ileana. Vizavi de familia 

Rana, locuieşte un gardian, dedesubt, un poliţist. Prietenii de la cealaltă scară sosesc la canastă. 

Jocul îl câştigă, de data asta, vecinii.Moby „lucrează” la el în cameră.     

   

VIRGINICA 

Simt că se va întâmpla ceva rău. 

MIHĂIŢĂ 

Că nu pleacă musafirul? 

VIRGINICA 

Promise că pleacă mâine, c-ar fi găsit  

două hosteluri la 18 dolari pe noapte. 

ILEANA 

Să fie sănătos, şi la revedere migrenă. 

VIZANTE 

Frate-său, milionar şi nu-i dă bani. 

VIRGINICA 

Fata nu credea c-o să vină, eu încă nu cred c-o să 

plece. 

MIHĂIŢA 

Şi a dat Dacia peste el? 

VIRGINICA 

S-a auzit şi la el, în Chillicothe. 

 ILEANA 

A mai sedus unul de-al lor o fată, şi ce scandal 

le-a făcute ea când l-au dat părinţii afară.   

VIRGINICA  

Era rândul să venim noi la voi şi v-am chemat  

din cauza dumnealui.   



VIZANTE 

Aseară nu băteam nici mort calculatorul la şah, 

azi 

uite (spre laptop), opponent mates – Te8 Pa6 De6 

Rg5 Re7. 

VIRGINICA 

Nu-şi spală farfuria nici mort. 

MIHĂIŢĂ 

                                                                                               

Virilus potentus. 

VIRGINICA 

Am făcut camera asta locuibilă. 

ILEANA 

Românul vede viermele din măr. 

VIZANTE 

Şi ameninţarea din Iran. 

MIHĂIŢĂ 

O fi şi aia aranjată între securiştii lor şi ai noştri. 

 

48. INT. Pe SCARĂ, la ieşirea din Apartament. Virginica simţise că se va întâmpla ceva rău, nu că 

tocmai pierdură la cărţi şi-şi iau la revedere. Abia trecut pragul, şi caloriferul gardianului de vizavi, 

rezemat neglijent (?) de zid, se răstoarnă peste Ileana şi-i sparge mâna dreaptă cu sângele ţâşnind. 

Destul de curând vine salvarea pe care o chemaseră. 

 

GARDIANUL 

S-a lovit de scară. 

VIRGINICA 

Aţi lăsat caloriferu'n drum! ( Mihăiţă o  

duce pe Ileana cu salvarea, la internare ) 

MOBY 

( făcându-şi apariţia întunecat, fără a  

observa  accidentul ) 

I found two hostels, 18 dollars 

 per day. Take a shower and back out. 

VIRGINICA 



OK, OK. 

Dacă nici în FENOMEN nu catadicseşte să 

 predea teatru, cum se lăudase, nici la Coşbuc, 

 nici la Haret, sărim şi peste Castel Film. 

 

 49. EXT. CHINDIA, 27m. Voievozii noştri cei mari vestiţi în pace şi în război  (de la 1386, Mircea, 

la 1714, Brâncovenu; Vlad Înecatul a domnit între 1530-1532).  

 

50. INT. GHIŞEU gară. - Am permis, - unde e, - nu-l am la mine, - stai, mă, că nu eşti mare 

ministru, n-ai completat, - eu nu, cum să completez eu, n-am mai auzit aşa ceva, - mai sunt şi alţi 

oameni, ce te uiţi aşa, - merg cu naşu’, o vizez eu în Bucureşti. 

 . 

51. EXT. TERENUL DE BASCHET al şcolii de lângă bloc, loc de întâlnire, serile, între „tineri 

români” şi ex-patriotul american. O minge ar şoma de n-ar mai arunca-o la coş înaltul Moby. Trece 

lume pe alee, chiar poliţişti invitaţi de vecinul de jos la manele, de se cutremură blocul, fără 

obiecţiile gardianului-preşedinte de la unu, spre neputinţa pianistei de la trei. 

MOBY 

Will these policemen arrest me? 

MALIN 

(Răspunde la  mobil ). Că - l arestează. (Lui Moby 

) 

 You are American. (la mobil ) Eşti un american 

... 

Mă băiete, cine te învăţă să  zici că peste tine a 

dat  

o Dacie, era la semafor? 

MOBY 

Momentism is the expression of moment. 

MALIN 

( celorlalţi) 

Sta pe trotuar, în faţa ambasadei lor şi-l mai izbi 

şi Dacia, caz de trădare, poate înscenat la cerere. 

MOBY 

Prosthetics cabaret show, thrice a week. 

MALIN 



Actorii n-au vândut bilete 

  

52. EXT. Pe fereastră se aud de la vecini schimburi de cuvinte ce par a se referi la o mutare. Nu s-

aude, pe undeva prin spate, nu contează, da’ s-o văd, s-a prins ceva, a luat-o spre stânga, s-o ia mai 

pe dreapta, mă laşi, da’ tu să ţii lumînarea, s-o apuc, ai băgat lumânarea, ia stai, că nu se vede, eu 

văd ceva, da’ să nu-ţi închipui că sunt, dă, lasă, dă mâna, fă şi semn, hârj, unde mă-sa o mai vezi, 

stai să bag mâna, daţi-vă la o parte, aoleo, complicăişn, aţi da, ă, l-am agăţat, de tot, am agăţat-o, 

am scos-o, aia e, a, ce, hai că eu ţin de ea, trebuie să ajungă în partea ailaltă, ţineţi de ea, trag, 

poate iese goală, a ieşit cu capul deja, trageţi, ia uite, să nu ziceţi că n-am tras, am zis de 3 m, am 

luat de 4 m, mai bine, raftul mai sus, ai altele, da’ treaba ta, trage tu asta, făraşul,  ia uite, o bucată 

de gresie, stai să vedem unde e balamaua, adică dacă mi-o tai, uite de aici exact până aici. (Tăierea 

dulapului.)  

 

53. EXT. PERON. Ce înseamnă asta, Rebeca, hai că vine trenu’, lăsaţi-o, mă, aici, şi e cu rochia 

aia, ce-ai. Unde ai pus buchetul de flori.   Îţi face injecţie dacă nu taci din gură, hai, hai, gata, 

Rebeca.  

 Hai băieţi,  seminţe băieţi, mari şi bune.  

Mamă, a sosit Macarena.   

De ce-ai luat-o dezbrăcată, e ruşine, hea, asta de unde ai luat-o, a fost îmbrăcată, părul unde e, a 

dezbrăcat-o asta mică, e chelioasă. 

 

54. EXT. PERON. E mai bine aşa, eu pe peron, când eşti răcit astea te face bine, strepsil, 

eferalgan, da’ degeaba, tot cu astea, i-a zburat creieri, mă, în poligon, i-a sărit clopoţelu’ şi la foc 

automat, da’ vezi că nu s-a dat de gol nebunu’, ce bilet, păi dacă a ieşit din gardă dimineaţa şi mai 

avea juma de oră şi avea şi muniţie de război, şi ce i-a făcut,nimic, dă-te, le omor pe gradele alea, 

cel mai mare prost am fost, fi-ţi-ar gradatu’ mă-tii, ăla la pregătirea ta de ajutor de comandant de 

gardă, mi-a luat funcţia de sergent, trimite treizeci de mii, nu mai da, poate să nu-mi dea nici soldă, 

tot banii de-acasă, pe două luni are să-mi dea banii de ţigări, sunt mulţi de departe şi le trebui’ de 

bilete, să m-aducă el aici, îl ia mama dracu’, mă duc în partea asta, n-o iau pe stânga, o iau spre 

dreapta, o să vin cu sticla pe drum să-mi dea amendă. 

 

55. EXT. CURTE, Stolniceni. Cumatul lui Vizante, către Moby, în gol. 

 

PEPEU 

Mă duc cu comuniştii ăştia ai mei. Porumbul e 



măcinat gata, are saci stive. La oium îţi dă tărâţă 

ori de grâu ori de porumb, mai dulce a de grâu, 

aia e moară de vals. Vinde la Boromir, la Măgura, 

la Roibu. Fratele Veronicăi macină cu ştiuleţi.  

Ăstuia din Germania nici nu-i mai trebuie 

pomeni. La fiecare a adus câte un sac. 

 

56. EXT. STAŢIE de autobuz. Moby urmăreşte într-o doară conversaţii.  

 

EMILIA 

Pot să spun din proprie experienţă că niciodată 

 Dumnezeu nu m-a dezamăgit, dar totuşi nu  

ştiu să vă spun cum aş acţiona dacă Lucifer ar  

fi să mă ispitească în mod direct.  

EMIL 

Mai bine domn în iad decât slugă în rai.  

  

57. INT. SALA SPORTURILOR. Gală de box. Moby îl remarcă pe Wisley Snipes. Suporter: Ţi-a 

luat frica, la ficat încă o dată, dă-i una, dă-i zece, dă-i drumul la măciucă, pune stânga pe el, dă-l 

pe spate, ce dracu’ cască ţi-a dat ăştia, oh, viaţa mea, haide, tată, îl vreau jos, ficatul slăbeşte pe 

prost, ia-l.  

 

58. EXT. Forum,TERENUL de baschet (INT. FENOMEN, EXT.STRĂZI, INT. BISERICI).  

Captain my captain.   

Au plecat prea mulţi oameni din ţară ca să mai plec şi eu.  

  Dacă se băgă CIA pe fir, cum să nu ne asculte SIE telefoanele, că nu-i zic, să nu-i dau idei.  Nu-şi 

dă seama decât de demenţa mumă-sii, pe care-o mai ţine de fustă.  

Ne-a arătat poze genealogice, casa. 

 L-am dus de mână  să se dea Whitman.  Nu a deschis cartea de la Hans, n-a deschis-o.  

O fi având misiune.  

Ăsta înţelege prin invitaţie să-ţi ia hainele, ideile, identitatea şi să nu-l dai afară, atunci care mai e 

hazul că te-ai lăsat cotropit? 

 

59. EXT. MOBY rătăcind îmbufnat pe cărări româneşti. 

My first host here in Bucharest wanted me to write a book about my experiences here...or something 



like that. Well, his instincts were right but I think he wanted me to write something positive about 

this country....which is hard to do. Right now, it's about 25%-75% positive to negative. 25% positive 

and 75% negative. Seems to get worse the deeper I probe and get to know the underbelly of this 

place. One VERY positive thing about this country is you feel pretty safe in Bucharest that you won't 

get shot or violently beaten. I can't say that about parts of Peoria and Peoria is only 100,000 

compared to the millions in Bucharest. You might get hit by a car walking on the sidewalk in 

Bucharest (as I did) but you won't get shot! :-) You'd probably do more damage to the Dacia that hit 

you than it would do to you, too. I'm hoping Ford doesn't sell too many cars here in Romania from 

the plant they have. Fords still have metal in their bodies, I think.....you could get seriously injured 

if a Ford hit you!   

 

60. EXT. FORUM (continuare) 

 Cum să te duc în zdrenţe la Dalles, poate la sectanţi, te mănâncă, doamne-fereşte.    

Te temi pentru noi, fato, de te credea muma geloasă pe musafir.   

Nu te spun fie-tii că vorbeşti cu el. Trebuie să vin repede acasă să te apăr.   

Ca Dracula, I could have done it, nebunia asociată crimei.   

E prieten cu mine la cataramă. 

 V-aţi inflamat, nu ştie, v-aţi escaladat acest stress foarte tare.  Ţineţi-vă firea că nu sunteţi copii 

mici. 

 A fost în pat cu el şi nimic. 

 Şi părţi bune, s-a şters. 

 Tradusesem, dar şi ăsta e un semn să mi se fi şters traducerea. 

 Ştii ceva, ne sperii de lălâu şi infantil ce eşti. Nu ţi-oi fi omorât părinţii de acasă, nici pe noi. 

 Chiulul, fumatul şi pupatul în şcoală.  

Finalitatea obiectului depinde de plăcere.   

Atmosfera superdecăcat, cartele din nou, se va ponta. Reproş că fac lucrurile prea bine, 

perfecţionistă, bine că nu m-am dat cu capul de pereţi.  

Tu şi restul oamenilor. 

Cârciuma e parlamentul poporului, parlamentul e cârciuma mea. 

Nu mă supăr nici cât un epsilon pe doi.  

S-a tăiat postul meu de profesor.  Neacreditată socio-psiho id. Fata a plătit degeaba un an. Nici nu 

mai priveghem.    

Cumpără un Trabant defect ca să zici că ai maşină. 

 American beggar,  dacă moare e mort din naştere. Frate mort, clonă şi mai moartă. 

  Spulberaţi-l din viaţa voastră. Hoiturile aceştia de politicieni hămesiţi înfometează asupriţii 



soartei. Să scuturăm jugul colonial al celor ce ne-au furat. Drag tomberon, tu mi-ai rămas de-a 

pururi cel mai bun prieten. Vecino, îţi jigneşti fratele mort, fiica moartă cu musafirul. L-aş putea 

face criminalul lor postum. 

Nu e câine, e hoit pentru o haită.   Destui nebuni, destui. O fi intrat şi-n ăsta paparuda. 

He is out of any reality, and you knew, brother.  

 

61. INT. GARSONIERA Miandrei, Iaşi. MOBY se intimează paraspiritual. 

OK....positive thinking. Miandra told me to "cheer up" and I've been trying to. I went to a 

Monastery built in the 17th century just outside of Iasi where they still hold services in the old 

Basilica. I couldn't really follow the service other than when they said "Amen" and "Hristos". I 

knew something seriously holy was said when everybody crossed themselves at the same 

time.....otherwise, there was a lot of random crossing. I've noticed everyone seems to have their own 

style when crossing themselves. Some are quite elegant and others are quick and to the point! I've 

started crossing myself so I feel like I "fit in"...kind of. I'm not sure if me doing that is blasphemous, 

since I'm not a member of the Romanian Orthodox Church, or if it's a sign of respecting their 

religion (which is my intention). I've tried out various "styles" of crossing myself....still haven't 

settled on a specific style....I just go with whatever moves me at the time.  

 

62. EXT. FORUM (continuare) 

 Îţi ia morţii, proasto, pe noi ne-a luat de vii.  Invazie down.  Droguri iar, bătut de poliţişti. Ăştia doi 

sunt să mă aresteze pe mine. Aduci nenorociri. 

Fata, că e o experienţă id-ul neacreditat. 

 Salvarea lui a fost Malin. S-a mai muiat situaţia. Viza şi sora Noana, control drog. Noi mai buni la 

inimă ca fraţii lui. L-au trimis să moară în lume. Numai un nebun îţi vine 2 luni pe cap.   

Să nu facă vreo depresie, să-l găseşti rânjit. 

 Malin înţelept, cu tatăl rus, mort. 

 Cred că nu l-a călcat nici o maşină. 

 Doar a doua zi am căzut eu.  

From now on, your relation with my family is for ever ended 

 Mai văzuşi. Atunci te pun pe recitări.   Poliţistul de-a-mpuşcat ostaticul  între găinile Noanei. 

Repede cu eroul.   Zero turist, zero vampir. Sectă, şapte zile, portativ. Scenariul se va ficţiona după 

trimiţător.   

Cărai azi pepenele pentru homeless-ul vostru. 

 România e pilotată din străinătate. CIA. Moluscă ăsta o să mă sufoce.   Ostaticul meu mă ia 

ostatic. Du-te la izvorul de lapte şi rămâi acolo, într-o vacanţă eternă, eşti o cauză pierdută, bolnav 



în agitaţie psihomotorie, logoreic şi cu fugă de idei. Ai vrut, nimirlicule, să dai partidul pe mâna 

libidinosului. Onorată Americă, ia-ţi hoitul, nu merită mai mult decât un zâmbet pe fugă. 

Te urmăresc securitatea, sri, sie, die, kgb, cia, mossad. Ceea ce urmăreşte el este să te scârbească.  

 

63. EXT. / INT. MOBY (continuare) 

The last couple days have been insane. This time in Romania is turning into a tour of Romanian 

Anti-Semitism. I think all of you saw the hundreds of desecrated graves I photographed at the 

Bucharest Jewish Cemetery....and the sign in Iasi that marked a yard where hundreds of Jews were 

murdered on June 29, 1941 in Iasi by Romanian citizens of that city, not Germans. On my train trip 

from Brasov to Bucharest last Friday, I saw a train stop at Ploieste Vest with several dozen large 

swastikas painted on the beams holding up the train station. I examined them and they were not 

new....someone told me they had been there half a year or so. This is a station for the government 

run rail system. Right in the public eye. It's a station used daily. There's been no effort to paint over 

it. It turns your stomach to know a country will allow such things. This may sound bizarre to the 

Americans getting this e-mail...because it is. If that happened in any city in America at a train 

station...it gets painted over within 24-hours, maximum. I think that would be the case in any 

civilized country. I'm finding, more and more, that this is not a "civilized country". In some ways, it 

is as barbaric as it's reputation.  

 

64. EXT. FORUM (continuare) 

recepţie la rege 

 te cheamă majestatea sa la telefon  

şi Mircea te aşteaptă, şi Saul  

cât trece săptămâna, emozioni, fosilizându-se tinerii, părinţii şi cântăreţii lor.   

 m-ai fi făcut al cincilea frate, pe toţi patru ţinându-vă terorişti, tu cel mai terorizat terorizator  

 parcă m-aş chema Raq  

 românii în majoritate sunt nişte impostori  

aurolacul nostru, teroristul nostru  

şi dă-i cu Brâncoveanu, primul mason român, masoneria delle moderne rivoluzioni della Valacchia  

prea mulţi sclavi în ţara asta să muncească nu mai sunt   

 americanii şi ruşii s-au înţeles în decembrie  

parcă ar gândi în altă limbă   

 îi tot scriu în gând lui frate-său o frază - a misunderstanding about invitation We could not 

normally host an American for more than two weeks/months. We can (not) be philanthropists. My 

sister received him out of Christian Orthodox mercy. With no any think to do but a vaguely writing 



and sleeping, we hope he is not carrying with him some illness. Even we have no obligations, he 

obliged us with his helplessness - no money, no will for anything to do. It is at least an 

embarrassing situation having sometimes th air of an aggression. He actually offended our good-

will stating that he is not interested in Romania, and came out of invitation - which wasn't an 

invitation.   

nu mai vrea la Vâlcea  

c-aşteaptă telefoane din neantul diplomatic  ieşean 

 n-are 25 dolari pe noapte la hotelul Fulbright  

Plata zice că să nu-i scriu lui frate-său, încă în două zile 

 afară cu India  

zici că a minţit 

 nu gândeşte oricum, nici să mintă  

că i-ar fi spus şi Jannette să plece de aici  

că aş fi un om dificil  

crezi că n-ar fi putut spune, oricum nediplomatic.   

Bine că pleacă, o salvarăm pe Noana, pe Gabi de musafir 

nu-mi vine nici mie  

nu e casă de aşteptare  

un singur lucru, mâine găseşte-ţi alt loc, ai net-ul să vorbeşti cu familia, comunică,  

I had,  

mai văzuşi, în somn 

singurul popor din lume care ne-am împuşcat propriii oameni şi am votat 87% cu cei care ne-au 

împuşcat. 

  Dacia pe Moby  

Doctorul de la scara 3, picat pe asfalt, căţeaua rătăcită   

  

65. EXT./INT. MOBY înclinat asupra laptop-ului. 

It is 3 hours until I am dealt my fate. I meet with the Indian Ambassador at 11am to see if he was 

able to pull magic out of a hat and cut through bureaucracy to get my Visa to India approved. I 

probably should have demanded to see him in September instead of dealing with the Romanian 

woman who takes your papers (In my case...the Romanian woman who DOESN'T take your papers 

until the Ambassador tells her to!). But I still don't know if I'll have the Visa in hand after meeting 

with the ambassador. If I do...it will be a sprint to the airport to make my flight to London where I 

catch the flight to Mumbai. It will be a very long day if I am able to go to India. The flight to 

Mumbai leaves at 9:30pm....I think I have a 3 hour layover in London.  



 

66. EXT. CIMITIRUL EVREIESC  “Filantropia” de pe bulevardul Ion Mihalache din Bucuresti. 

Moby fotografiind  stela unuia dintre morminte pe care  este scris numele Adolf Hittler (decedat în 

1892).  

 

67. INT. PARC. Obiecţiile omului de scenă la vorbirea în dodii în detrimentul actorului. 

 

HANS 

Specatacol-cupeu, nu mai e o piesă, şapte 

scheciuri, ca la Faca-Millo.  Dacă n-o iei razna, 

totul e-n regie.  

VIZANTE 

Titlul piesei e Wendy.  

HANS 

Faci aşa. Din tren vine Wendy. Începe scena.  

VIZANTE 

Şi să nu uiţi de Nycas.  

HANS 

Nu e realitate, ca joc, ce-a făcut în viaţă,  de 

altfel, a dus-o în bibliotecă, în puşcărie. A vorbit-

n-a vorbit, vorbeşte-nu vorbeşte, foarte bine, a 

vorbit dar n-a vorbit, cam aşa. Te iubda' nu te 

iubesc. Undeva să spun, s-o dau pe ceva clar, 

lămuritor şi clasic.  

VIZANTE 

Nu a vorbit pentru că era ascultat. Cameră de  

microfoane transformabilă.  

HANS 

Mă întorc la muzică.  

VIZANTE 

Salvarea mea.  

HANS 

Acordurile disonante. Beethoven de la coadă la 

cap. Cum e cu Wendy? Să bem un pahar. Afară 

ninge, o splendoare fantastică. A dat jos bluza. 



Gică (personajul) a fost uimit, şi-a scos cămaşa şi 

a urcat fără să urce. Lumea, a, ce face ăsta, când 

tu ai trecut la alta.Spaţiu, timp, acţiune, mai e 

una, îţi spun pe e-mail. Spaţiu Boemia, loc aici. 

Nu sunt atât de mare cât aş fi putut să fiu dacă 

eram băgat într-un scandal.   

 

68. INT. TEATRUL FENOMEN. Repetiţie la Astă-seară, filosofie. 

 

NYCAS 

 Lucrul temut nu a fost experimentat, vidul 

trebuie să fie experimentat, o, Doamne, fie să fiu 

viu atunci când voi muri. Doar dincolo de non-

existenţă începe existenţa. Spaima de prăbuşire 

poate fi frica de un eveniment trecut care nu a 

fost încă experimentat. 

NYCASIN 1 

Die Phaenomenologie des Geistes. Dialectica 

suspendării. 

NYCASIN 2 

Aufhebung, prăbuşirea unei atitudini spirituale 

spre o nouă atitudine. 

NYCASIN 1 

 “Das Wahre ist das Ganze”. 

NYCASIN 2 

Adevărul este întregul.  

NYCASIN 1 

Negaţia este creatoare/pozitivă. 

NYCASIN 1 

Afrazie. 

NYCASIN 2 

Nonmuzică. 

NYCASIN 1 

Imputrezibil. 

NYCASIN 1 



Nealtul 

NYCASIN 2 

Nifaptu 

NYCASIN 1 

Nioaspe. 

  

68. INT. CAMERA de lucru a lui Vizante.Vizante, la calculator. Sună telefonul. 

 

VIZANTE 

De unde vorbeşti, Gyuri?  

GYURI 

Sunt la Paris.  

VIZANTE 

Tot mai bună pâinea acolo?  

GYURI 

Fără sare.  

VIZANTE 

Scriu o piesă despre Noica.  

GYURI 

Fiu-său e călugăr în Anglia.  

VIZANTE 

În Apuseni.  

GYURI 

Şi eu am vrut să merg la Peştera, dar au făcut-o 

cârciumă.  

VIZANTE 

Vezi că scriu şi despre tine o piesă.  

GYURI 

Dacă te enervez?  

VIUANTE 

Ce face doamna?  

GYURI 

Nu vorbeşte, dânsa e franţuzoaică.  

VIZANTE 

Sunt la Republica.  



GYURI 

Acolo a lucrat unchiu-meu, fost campion la toate 

categoriile de box, după 20 de ani de puşcărie 

politică, închideau o sută de-ăştia în sala de 

festivităţi când venea Ceauşescu, ăia erau namile, 

puteau cu un umăr să arunce tot în aer.  

VIZANTE 

Joacă iar Tyson cu Holyfield.  

GYURI 

Să ia bani.  

VIZANTE 

Nu se lovesc.  

GYURI 

Se lovesc. 

 

69. INT. TEATRUL FENOMEN. 

 

FENOMENOLOG 1 

Haiku d'etat. 

F 2 

Coup de theatre. Spaţiu claustral, interior, ne 

jucăm piesa fenomenologică.  

F1 

Denunţă pe cine bate la uşă. 

F2  

Lovitură de teatru, de cinema, de spital, de 

ciocan.  

F1 

Hitler atacă Uniunea Sovietică.  

F2 

Nefertiti dispare fără urmă.  

F1 

L'histoire du communisme racontee aux malades 

mentales.  

F2 



Nu râdeţi de filosof. Teatrul va fi evacuat. Ne-am 

născut printr-o lovitură de teatru al absurdului.  

F1 

În ciuda neînţelegerilor care ne unesc rămânem 

împreună. 

F2 

Vezi şi scena pe elefant, din primul dosar.  

F1 

Metoda Hegel-Nycas mă plonjează în propria 

literatură-arest.  

F2 

Replici pentru australieni. The Boy in the Bush.  

F1 

Cine i-a incendiat biblioteca? 

F2 

And a bearing just a little too lamb-like to be 

convincing.   

F1 

Australians who are suffering of bush fires.  

F2 

Geistes omoară Gioia.   

F1 

 Pe repovestitor l-a costat puşcăria. 

F2 

Nu că l-a turnat, a avut cine, au fost închişi în  

aceeaşi celulă.  

F1 

Caut AU(M) în rugăciunea lui Nycas.  

F2 

Dodii din dialectică (sigur i le-am spus, l-or fi şi 

interesat, or fi şi la dosare: dodii împărtăşite – în 

ce scopuri?) Da, îmi voi fi raportat dodiile către 

povestitor. A câta oară trec pe lângă piesă 

(personaje transpenitenciare: Nycas şi Hegel). 

Lege-l Hegel.  



F1 

La citta delle donne.  

F2 

Decapitare pe toată linia. Eres.   

F1 

Caffe Nycas. 

F2 (NYCAS) 

Fiarele au tactici şi iscusinţe omeneşti. O 

căprioară paşte în voie în poiană. Tigrul care o 

vede din desişul pădurii nu o atacă direct; dă o 

dată sau de două ori târcoale poienii, îşi lasă 

urmele, miroasele, şi apoi îşi face deodată simţită 

prezenţa. Căprioara vrea să fugă într-o parte, dar 

dă peste urmele tigrului; încearcă în alte părţi, dar 

e la fel. Aleargă înnebunită în cercul în care e 

prinsă, şi cade istovită la pământ. Atunci tigrul se 

duce liniştit şi o mănâncă. 

F1 (HEGEL) 

Conştiinţa vieţii, a existenţei-ei-în-fapt şi a 

acţiunii ei, este doar suferinţa în ce priveşte 

această existenţă şi acţiune. 

 

70. INT. TEATRUL FENOMEN 

  

NOUS 

Ne era foame de Dora, o hălpăiam noi pe ea şi fiii 

ei se săturau. 

KUNKU 

Nu mai auzeam oracole, ca odinioară. Încetinisem 

mersul operaţiunilor.   

NOUS 

Pe mare să sosească, cine să sosească?  

KUNKU 

 Ne-a ieşit înainte un cap de femeie de elefant.  

Din deşert a fost chemat marele trup.   Ne-a 



apucat dorul de Dora.  Ne-am 

fi dus după ea, într-un cult.   

NOUS 

Să vină capul Dorei şi mai ales trupu-i scorburos, 

viermănos.   Veniseră şi căpcăunii şi dosarele şi 

colacii peste pupăză.  

KUNKU 

Ce s-a ales din Dora s-a ales şi din cei cu Dora.  

Prăjina de Dora. S-a pişat din picioare, s-a învârtit 

şi parcă se mişcă, nu se ştie încotro,  

spre a potrivi ochiul în cătare. 

NOUS 

Dora a venit să spele rufe. Am invitat-o la ceai, cu 

permisiunea bucătarului şef. Avem un scaun şi o 

masă. Îi ofer ei scaunul. Mă aşez pe masă. 

Nevastă-mea nu cunoaşte până unde vin cu 

bicicleta. Copiii Dorei sunt mici. Îmi spune, cred, 

că se duce la biserică fără bărbat. De ieri bem 

ceai. Ea pretinde că vine să spele rufe. Eu să fac 

ceaiul şi să prăjesc ouă bolnavilor de ficat. 

Conversaţia se consumă. Rămâne ceaiul până 

mâine, când chiar de-l voi bea singur, mă voi 

aşeza tot pe masă, cu ochii la scaunul ce I l-am 

oferit ei ieri şi azi acestei doamne, cum m-am 

exprimat atunci. Când am cerut permisiunea s-o 

invit la ceai. 

DORA 

Frate, împinge-te tot în prăpastia ecranului găurit.   

NOUS 

Pe vremea aceea m-am însurat într-o doară cu 

Dora. N-aveam de nici-unele şi curând am 

pierdut-o pe mama. Aduc în discuţie începutul 

vieţii noastre împreună din raţiunile filosofice ale 

despărţirii de mama Dora. Şi pentru că m-am 

gândit s-o ducem până la adânci bătrâneţe întru 



norocul fiicei noastre Dora. Tot atunci am 

numărat de două ori rândurile de amor. Oricare 

rămâne, să se audă cu partea lui sau a ei, şi 

rândurile erau în scrisul nostru, de mâna şi scrisul 

nostru, pe mâinile Dorei, şi mâinile Dorei, 

mamei, soţiei şi fiicei noastre. 

 

71. INT. TEATRUL FENOMEN 

 

EUNUC 1 

Voi repara terasa. Moartea e un drept, măcar o 

dreaptă în pătratul şahului de pe terasă.   

EUNUC 2 

 Sufletul îmi expirase în numere pare. Notate 

separat, ca impare, spre a se împerechea par. Un 

text în alt text, exclus contextul. 

EUNUC 1 

Simţurile noastre  ne culeg din simţurile celor ce 

nu mai sunt.  

EUNUC 2 

Cine-o fi fumul la care mă uit, cu mine sfârşindu-

se? 

 

72. INT. SUFRAGERIA familiei Rana. 

VIZANTE 

Nemişcarea se abătu asupra casei noastre. 

VIRGINICA 

Te strig să mă prăvăleşti în prăpastie de negură, 

mai bine decât nemişcată. 

VIZANTE 

Văd că nimic nu se mişcă în jurul meu, şi nici eu 

nu mă mişc. Laptele dă în foc, dar nu se mişcă. 

VIRGINICA 

 Ia uite că se mişcă. 

VIZANTE 



Spiritul meu se mişcă.   

VIRGINICA 

Spiritul e de la indieni. 

VIZANTE 

Da, de la indieni poate să fie.  

VIRGINICA 

Dar ce se va spune despre tine că susţii că nu 

există mişcare? 

VIZANTE 

 Nu există. 

VIRGINICA 

Ce fel de filosofie e asta, vei suferi, eşti tată de 

copil. 

VIZANTE 

A, crede-mă că nu există mişcare. Planta creşte, 

nu se mişcă. Este nemişcarea perfectă. 

VIRGINICA 

Dar spiritul se mişcă.  

VIZANTE 

 Tocmai că nu se mişcă.  

VIRGINICA 

 Aceasta este o nebunie furioasă. 

  

 

72. INT. SUFRAGERIA familiei Rana, 1976 

 

RINA 

Ursuleţul merge în genunchi, se aşază cu mâna pe basculantă, apoi îl mânuie pe Martinel, ca o 

păpuşă, şi amândoi se uită la mine. Şi ea pleacă în patru labe când m-aude şi aduce şi ursuleţul 

mai mic. Caută-n jur, se duce în albie (udă) şi ia şi mielul nespălat şi-l aşază lângă ceilalţi.  

VIZA 

Spune de iepure.  

RINA 

Dezbrăcat. Mai scrie că a luat un căţel.  

VIZA 



Mâţa se duce la culcare.  

RINA 

Da, se duce.  

VIZA 

Nu toarce.  

RINA 

Ba da, fiindcă m-a auzit. Se trezeşte şi, în patru labe, o aduce şi pe Papugeoaica roşie şi pe 

Popiticu'. Mai trebuie cineva aici.  

VIZA 

Puteai s-o asculţi pe mâţă, că mâţa e mai mică.  

RINA 

Tu scriai acolo că mâţa a căzut şi iar s-a dus la culcare. Vedeai că mâţa miorlăie şi vrea să se 

joace. Îi ziceai lu' mâţa, ce vrei mâţo, din ladă? 

VIZA 

Vreau o jucărie.  

RINA 

Tu ziceai, ce jucărie, păi tu te uitai la mâţă, să vezi ce jucărie.  

VIZA 

O carte.  

RINA 

Spune-i lu' ăsta să stea (căţelul), spune-i lu' ăsta – ursuleţul cel mic. 

VIZA 

 Eu l'aşez p-ăsta mare şi tu p-ăla mic.  

RINA 

Şi mâţa lua un urs şi se culca cu el şi tu scriai că ea s-a dus la culcare cu un biet urs. (Şi râde. 

Toarce). Tu ziceai că toarce mâţa. Ziceai că s-a sculat, că a vrut să se dea şi ce a vrut mâţa. Şi tu 

ziceai că a băgat capul aici (şi-a pus coada peste cap). Zi, ce mâţă miorlăie aici? Ziceai, ia uite ce 

mâţă miorlăie aici. Şi mâţa zicea să-i dai şi ei să scrie. Ziceai că 

 mâţa iar s-a dus sub albie şi se culcă în albie, iar vine mâţa-n albie şi se culcă.  

VIZA 

A scăpat mâţa, a prins-o baia.  

RINA 

A prins-o în cioc, în pisică.  

VIRGO 

Cine-o fi, mă, ţestoasa aia cu carapacea în spinare?  



RINA 

Eram cu un urs. Tu-i dădeai lui Mâţu să se joace şi Mâţu se uita pe o carte în englezeşte cu “the 

sun” (the sun is soarele). Tu-i dădeai lu' Mâţu să se joace cu o păpuşă mare. Zi că mâţa miorlăie 

după iepure (i-l dă mama cu şutul). Fata ia şi şoricelul. Mâţa miorlăie după urşi. Hai, zi, mai scrie. 

Tu ziceai că mâţa miorlăie după caietul ăla alb şi după ăla care stă cu capu-n jos. Scrie acolo că 

mâţa miorlăia după ăla care stă cu curu-n sus. Tu ziceai lui Mâţu să nu-l strice (pe moş). Şi eu 

eram tot pisicul. Amândoi suntem pisici. Unul în cadă şi unul pe jos.  

VIRGO 

Pisici sau pitici?  

RINA 

Pitici care miorlăie.  

VIRGO 

Da' nu beau lapte? 

RINA 

Hai acasă, că n-am cu cine sta de vorbă.  

VIRGO 

Îţi chem eu un om de pe stradă să stai de vorbă.  

RINA 

Cât ai fost tu la Cluj, tata mi-a adus banane. Bă, dacă te duci acolo pe stradă să plăteşti amenda,  

te-ai nenorocit, te dezbracă-n pielea goală şi te calcă cu maşina. 

VIZA 

Te ia cu salvarea.  

 

73. INT. SUFRAGERIA familiei Rana (continuare) 

 

VIZANTE 

M-am obişnuit să cred că eu nu gândesc.  

VIRGINICA 

Nu gândesc pentru că nu simt.  

VIZANTE 

Nu simt pentru că nu vreau să simt.  

VIRGINICA 

Nu vreau să simt pentru că nu vreau să trăiesc.  

VIZANTE 

 Nu vreau să trăiesc pentru că nu trăiesc.  



VIRGINICA 

Nu trăiesc pentru că n-am făcut nimic.  

VIZANTE 

N-am făcut nimic pentru că mi-a fost lene.  

VIRGINICA 

Mi-a fost lene pentru că aşa m-am născut.  

VIZANTE 

Aşa m-am născut pentru că aşa meritam.  

VIRGINICA 

Aşa meritam pentru că aveam nevoie de o 

pedeapsă.  

 

74. INT. SUFRAGERIA familiei Rana (continuare) 

RINA 

Soţul meu se vaită.  

VIZA 

E sănătos?  

RINA 

Nu.  

VIZA 

Câţi ani are?  

RINA 

Trei şi jumătate.  

VIZA 

E de-o seamă cu tine.  

RINA 

Da.  

VIZA 

E la grădiniţă?  

RINA 

Nu, e la şcoală.  

VIZA 

De unde l-ai găsit? 

RINA 

 Pe stradă, l-a călcat maşina. Stai puţin, să mă duc până la colţ să aştept pe soţul meu. Mai e un pic 



şi vine soţul meu de la spital cu maşina. Ghici, ce era cu soţul meu.  

VIZA 

Care soţul tău?  

RINA 

Nu ştiu. 

VIZA 

 Cum îl cheamă?  

RINA 

Rina, tot ca pe mine. Şi zice, Rina, hai încoa'. Îl ştii pe căţelul meu? Ai mers azi la căţelul meu, mai 

ştii minte?   

 

75. INT.  SUFRAGERIA familiei Rana (continuare) 

 

VIZANTE 

Aveam nevoie de o pedeapsă pentru că hotărârea 

nu poate fi niciodată a mea.  

VIRGINICA 

Hotărârea nu poate fi a mea pentru că nu poate fi 

a nimănui.   

VIZANTE 

Nu poate fi a nimănui pentru că nu e timp. 

VIRGINICA 

Nu e timp pentru că bântuie altceva.  

VIZANTE 

Bântuie altceva pentru că nu poţi trăi tu singur.  

VIRGINICA 

 Nu trebuie să poţi trăi tu singur pentru că nu poţi 

trăi tu însuţi. 

VIZANTE 

 Nu poţi trăi tu însuţi pentru că nu poate trăi el 

însuşi.  

VIRGINICA 

Nu poate trăi nimeni el însuşi pentru că trăieşti tu. 

VIZANTE 

Trăieşti tu pentru că nu ştii că trăieşti.   



VIRGINICA 

Pentru că trăieşti.   

 

76. INT. CASĂ ÎN CURTE,Găeşti, 12 – X – 1958. Vizante, 12-13 ani. 

Dragă Noană, mămică, mamă mare şi tată mare, 

Aflaţi despre mine că sunt sănătos şi o duc bine cu şcoala. De altfel suntem cu toţii sănătoşi. 

Eu am început bine cu şcoala. Până acum am obţinut note bunicele. Astăzi e duminică şi, după cum 

vezi, pentru că am timp, îţi răspund la scrisoarea ta pe care am primit-o miercuri sau joi (nu mai ţin 

bine minte). M-am bucurat foarte mult. 

Astăzi am fost la film. 

Spune-i mamei că a zis tăticu să ne oprească şi nouă vreo 2000 nuci dacă poate şi nu le-a vândut 

până acum. Acestea este vorba să le iau eu când voi veni la iarnă în vacanţă. Deci vezi că voi veni 

atunci. 

Cu răspunsul la întrebarea ta despre mobilă şi pământ nu m-am lămurit încă, deoarece tăticu nu a 

zis nimic. Când o să zică ceva o să-ţi scriu din nou. Cu pantofii, dânsul a zis că la Paşti, dar când o 

lua leafa, o să-i spun eu să-ţi cumpere. 

După cum am aflat din scrisoarea ta sunteţi cu toţii sănătoşi, lucru de care m-am bucurat f. mult. 

Azi dimineaţă fusei la Cobia cu bicicleta, ca să duc nişte varză şi artuse, că face mamaia pomană 

marţi. Marţi e hramul bisericii la Cobia. Am avut ghinion deoarece pe la jumătatea drumului când 

mă duceam mi s-a spart roata. Totuşi m-am dus şi apoi m-am întors pe jos. Am parcurs astfel vreo 

10-12 km. Când scriu această scrisoare, bicicleta este lipită, deoarece o lipii cu tăticu şi încă un 

om. 

După cum ai remarcat şi tu în scrisoarea ta, eu sunt ocupat cu şcoala, de aceea eu îţi scriu 

duminica, când sunt liber. 

Mama ce mai face, e sănătoasă, a vândut ţuica? Să iei tu izmenele alea de la Marioara şi să mi le 

faci tu dacă nu mi le-a făcut ea, iar la iarnă când voi veni le voi lua. 

Ionel cred că o duce bine cu şcoala. Îmi este dor de el. Când scrii tu, să-l pui şi pe el să scrie în 

scrisoarea ta. Dar să scrie frumos. Eu nu am scris frumos deoarece mă cam grăbii. 

Nae ce mai face? Spune-i să nu se supere că nu îi scriu şi lui. Când vei primi această scrisoare, să 

i-o dai şi lui să o citească. 

Poate că nu ştii că m-am tuns. Profesorul nostru diriginte (Dragu, dacă îl ştii) îmi spunea că  m-am 

coafat şi parcă aş fi artist de cinema. De aceea mi-a spus să mă tund şi mie şi la ceilalţi elevi cu 

părul mare. 

Îmi este tare dor de tine, de mămica, de tata mare şi mama mare. După o vară petrecută acolo îmi 

este cam greu să nu vă văd atâta timp. Dar vin eu la iarnă. Când am venit aici, era o vorbă să mă 



înscrie la Rm. Vâlcea la şcoală, la internat, unde să mi-l plătească tăticu (bineînţeles). Dar după 

cum mai spusei a fost vorbă, şi vorbă a rămas. 

Mărturisesc că mi-ar fi plăcut tare mult să fiu la şcoală în Râmnic. Dar nu are a face, mai stau şi 

aici doi ani afară de ăsta, şi scap. 

Nemai având ce scrie, închei scrisoarea mea. 

Al dumneavoastră frate, fiu şi nepot care vă doreşte şi vă sărută / Viza 

Când mai ai timp, mai scrie-mi şi mie, Noană. Mă bucur f.mult. 

(27 aprilie 2009: să trăiţi, soră Noană, vere Nae, vară Marioară...) 

  

77. INT. SUFRAGERIA familiei Rana (continuare) 

 

VIZANTE 

Trăieşti pentru că ştii că nu trăieşti.  

VIRGINICA 

Ştii că nu trăieşti pentru că nu ştii.  

VIZANTE 

Nu ştii pentru că nici eu nu ştiu.  

VIRGINICA 

Pentru că n-ar fi avut rost.  

VIZANTE 

N-ar fi avut rost pentru că aşa e mai bine.  

VIRGINICA 

Aşa e mai bine pentru că totul e dat.  

VIZANTE 

 Totul e dat pentru că eu nu doresc într-adevăr 

nimic.  

VIRGINICA 

Nu doresc într-adevăr nimic pentru că dorind mă 

înşel.  

VIZANTE 

Dorind mă  înşel  pentru că nu am încotro.  

VIRGINICA 

 Nu am încotro pentru că nu sunt de capul meu.  

VIZANTE 

Nu sunt de capul meu pentru că a apărut viaţa pe 



pământ. 

VIRGINICA 

A apărut viaţa pe pământ pentru că n-am vrut eu.  

VIZANTE 

N-am vrut pentru că nu aveam nevoie de ea, 

pentru că nu rezolva, nu mă rezolva. 

VIRGINICA  

Nu rezolva, nu mă rezolva pentru că n-am 

posibilitate s-o rezolv eu.   

VIZANTE 

N-o rezolv eu pentru că sunt înăuntrul ei, pentru 

că mi-e tot una.  

VIRGINICA  

 Mi-e totuna pentru că oricum nu i-aş pătrunde în 

vreun fel învelişurile.  

VIZANTE 

 Nu i-aş pătrunde în vreun fel învelişurile pentru 

că n-am şanse.  

VIRGINICA  

N-am şanse pentru că mi se pare a avea altcineva, 

pentru că aşa e mai uşor. 

 

78. EXT. ULIŢĂ PE LUNCĂ. Vizante şi soră-sa Noana, în mers, despre părinţii lor.  

NOANA 

Ce l-a mai blestemat pe taicu atunci când s-a lăsat de tăticu, tată, dumneata mi-ai stricat toată 

viaţa mea (a bătut-o cu vătraiul să-l ia), că e un coate-goale,  Jigodie îi zice, mic şi prăpădit, ce să 

fac eu cu jigara aia, că are carte, şi ea vorbea cu Nistor, cu Milică. 

VIZANTE 

Aşa ne-am născut noi. 

NOANA 

El i-a făcut ceva să nu vină acasă. După ce a bătut-o, a dus-o la Sibiu. 1-2-3 săptămâni, înseamnă 

că asta s-a omorât. Pomană i-a făcut când trecuse mult, mult, când să facă şase săptămâni, a venit, 

de ce nu ne-ai scris, n-am putut, nu ştiu, când am putut am venit, până n-a omorât el ceva. 

VIZANTE 

Adică i-a spus dracu' în chip de vecin: scapă fi-ta da’  şi eu îţi omor viţelu-n vacă.  



 

79. INT. SUFRAGERIA familiei Rana (continuare) 

 

VIZANTE 

 Aşa e mai uşor pentru că îmi place să sufăr.  

VIRGINICA  

Îmi place să sufăr pentru că n-am suferinţă.  

VIZANTE 

N-am suferinţă pentru că n-o caut.   

VIRGINICA  

N-o caut pentru că nici nu iubesc. 

VIZANTE 

 Nici nu iubesc pentru că nu sunt om.  

VIRGINICA  

Şi nu sunt om pentru că mi-e teamă să fiu.  

VIZANTE 

Şi mi-e teamă să fiu pentru că aşa am învăţat. 

VIRGINICA  

Aşa am învăţat pentru că n-am avut de unde 

altfel, pentru că altfel e aproape imposibil, pentru 

că a fost probabil posibil şi poate nu mai este.  

VIZANTE 

A fost probabil posibil şi poate nu mai este pentru 

că umplându-se spaţii urma să se demonstreze 

golul.   

VIRGINICA 

Umplându-se spaţiul urma să se demonstreze 

golul pentru că timpul nu lucrează deloc.  

VIZANTE 

Timpul nu lucrează de loc pentru că n-are de ce.  

VIRGINICA 

N-are de ce pentru că nu găseşte.   

VIZANTE 

Nu găseşte pentru că nu cere.  

VIRGINICA 



Nu cere pentru că n-are de la cine.  

VIZANTE 

N-are de la cine pentru că nu se uită.  

VIRGINICA 

Nu se uită pentru că ar fura văzul.  

VIZANTE 

Ar fura văzul pentru că i-ar face trebuinţă numai 

lui.  

VIRGINICA 

I-ar face trebuinţă numai lui pentru că l-ar folosi.  

VIZANTE 

L-ar folosi  pentru că nu i-ar fi de ajuns.  

VIRGINICA 

Nu i-ar fi de ajuns pentru că n-ar şti ce este 

 pentru că n-ar avea de unde.  

VIZANTE 

N-ar avea de unde pentru că alţii au pentru  

că li s-a dat. 

 

80. EXT. ULIŢĂ pe luncă. Sora lui Vizante continuă. 

NOANA 

I-a venit un popă. Mămică, ia-l, să fiu şi eu fată de popă. Îl iau, da’ ţie nu-ţi mai fac nimic, îi fac lui. 

A fost şi operată, avea trompele legate. Mulţi veniseră, nici n-a vrut s-audă. La 32 de ani se 

consuma pentru mine. A avut o ambiţie mare şi cred c-a murit sufocată de treaba asta, că eu nici 

educaţie, că de ce să muncesc cât a muncit ea, obsidată.  Era lacomă de muncă, de bani, a vrut să 

se facă moaşă.  

 

81. INT. SUFRAGERIA familiei Rana (continuare) 

 

VIRGINICA 

Li s-a dat pentru că a fost.  

VIZANTE 

A fost pentru că s-a întâmplat.   

VIRGINICA 

S-a întâmplat pentru că nu se mai întâmplase.  



VIZANTE 

Nu se mai întâmplase pentru că era ordine.  

VIRGINICA 

 Era ordine pentru că nu se poruncise.  

VIZANTE 

Nu se poruncise pentru că nu se simţea nevoia.  

VIRGINICA  

Nu se simţea nevoia pentru că era devreme.  

VIZANTE 

Era devreme pentru că nu se dărâma nimic.   

VIRGINICA 

Nu se dărâma nimic pentru că nu se zidise nimic.  

VIZANTE 

Nu se zidise nimic pentru că prisosea.  

VIRGINICA 

Prisosea pentru că era neprevedere.  

VIZANTE 

Era neprevedere pentru că nu existase vreun 

început.  

VIRGINICA 

Nu existase vreun început pentru că nu se  

povestea nimic.  

VIZANTE 

Nu se povestea nimic pentru că ar fi apărut 

pripeala, pentru că ar fi apărut o începere.  

VIRGINICA 

 Ar fi apărut o începere pentru că s-ar fi rupt ceea 

ce nu fusese pentru că fusese fără să fie.  

VIZANTE 

Fusese fără să fie pentru că mai fusese fără oprire.  

VIRGINICA 

 Mai fusese fără oprire pentru că n-avea faţă. 

VIZANTE 

N-avea faţă pentru că ar fi provocat legea.  

VIRGINICA 



Ar fi provocat legea pentru că s-ar fi compromis.  

VIZANTE 

 S-ar fi compromis pentru că s-ar fi pus de-a 

curmezişul sieşi. 

VIRGINICA 

S-ar fi pus de-a curmezişul sieşi pentru că nu se 

avea, se vizitase zadarnic, n-avea chip.  

VIZANTE 

N-avea chip pentru că lâncezise. 

VIRGINICA  

 Lâncezise pentru că îşi dăduse drumul.  

 

82. EXT. ULIŢĂ. Noana povestindu-şi vederea, tot nedorită, pentru măritiş. 

Mă duc eu cu Ionel Grigorescu, taicu ştia, că nu mă da nicicum, că e mai bine acolo, şi 

sângele meu, peste un deal, peste o apă, cine rămâne, un nepot, mă trage la ţaţa Ileana, 

maică-n sus, maică-n jos, hai, mă, şi noi la nuntă la Neagoe, n-am fost, eram bolnav de 

orion, nici maica, foarte frumos, am plecat şi asta a fost totul, cică m-a văzut Nelu, o 

ţâgancă urâtă, bă, un copil, tu eşti om cu armată, lasă, bă, s-o văd şi eu, ai venit cu ţaţa 

Ileana, ai plăcut-o, soarta. 

 

 83. INT.  în CASA lui Seth, Delhi 1992. Vizante e trezit la două noaptea din somn de gazda  lui. 

 

VINOD 

The phone. From Bucharest. Wife. 

VIRGINICA 

(la telefon din Bucureşti) 

A scris unul din Teheran: My shortest and most 

beautiful Iranian poem is This: “Next time fire in 

the Bucharest”.Mame, ne omoară iranienii, ăştia 

dau foc Bucureştiului. 

VIZANTE 

Până la iranieni, aici mă termină ţânţarii. 

VIRGINICA  

Ai vorbit cu nevasta lui în Delhi, acum zece ani. 

VIZANTE 



Ea m-a întrebat dacă ştiu o librărie  de unde să  

cumpere pentru bărbatu-său Pescăruşul 

Livingstone, că e poet. 

VIRGINICA 

Şi la Moscova, anul trecut, ai zis: cine e comunist 

o să păţească precum Ceauşescu. 

VIZANTE 

Iar aia mi-a citit  din Coran. 

VIRGINICA 

 Suntem ameninaţaţi de cineva căruia nu i-am 

făcut niciun rău. 

VIZANTE 

Stricnină de cai. 

VIRGINICA 

Să nu păţeşti ca Rushdie. 

VIZANTE 

Am publicat un articol despre el. 

VIRGINICA 

Cine s-ar fi aşteptat la Iran? 

VIZANTE 

Atunci m-a întrebat şi rectorul dacă am serviciu la 

ambasadă. Primise o scrisoare confidenţială pe 

filieră rusească. 

 

84. INT. APARTAMENTUL FAMILIEI RANA. Vizante şi Veronica sunt vizitaţi de doi agenţi, unul 

mai tânăr, altul mai gros, cu mustaţă. 

 

VIZANTE 

Am făcut şi o poză cu ea şi cu ataşatul cultural 

francez în India. E andaluz. (Le arată poza) 

AGENTUL TÂNĂR 

Şi acum ce aveţi de gând? Aţi vrea să fiţi ataşat 

cultural la o ambasadă? 

AGENTUL MUSTĂCIOS 

Sau ambasador? 



VIZANTE 

Mi-e frică să stau şi în birou – fostul proprietar şi 

ministru ţinea pistolul pe masă, de teama 

legionarilor. L-au omorât comuniştii. Eu n-am 

atâta apărare. 

 

85. INT. AUDITORIUM 

 

VIZANTE 

Le message du Gandhi au monde est celui de 

l'Ahimsa. Ahimsa is the greatest dharma.  

Mioriţa, the most widespread Romanian myth, 

has been found to practice a doctrine resembling 

ahimsa  - non-violence.   

UPANIŞADIST 1 

Duhkham eva sarvam vivekinah. Pentru ştiutori 

totul este doar durere. Patanjali 

UPANIŞADIST 2 

La naştere  gâsca  migratoare intră în noi ca un 

foc nevăzut în codru, ulei ascuns în sesam, în 

adâncul cel mai adânc din noi, pentru a ne elibera 

de moarte. Hamsa Upanishad 1.5   

UPANIŞADIST 1 

Precum o pasăre migratoare, închisă într-o plasă, 

zboară spre cer, după tăierea sforilor, la fel 

sufletul nevoitorului, liberat din strânsoarea 

dorinţei de cuţitul yoga, scapă din închisoarea 

samsara. Ksurike Upanishad 1.2  

UPANIŞADIST 2 

Aerul intră făcând ham, iese făcând sa,  şi astfel 

fiinţa îşi trăieşte viaţa repetând fără preget mantra 

păsării hamsa. Îîţi dai seama de asta şi eşti liber 

de orice păcat. Dhyanabindu Upanishad.  

UPANIŞADIST 1 

Eu sunt pasărea migratoare. Să nu faci nici un rău 



nici unei fiinţe cu fapta, cu vorba, cu gândul, 

aceea este ahimsa potrivit cu Veda, pentru că 

atman este prezent pretutindeni, inaccesibil 

simţurilor, în toate fiinţele recunoscând atman în 

ele, aceea este adevărata ahimsa. Yoga Darshana 

Upanishad 1.6  

VIZANTE 

Apud Alice Getty (1914), Mircea Eliade (1958),  

Alain Danielou (1963), Michael Ridley (1970),  

Jean Varenne (1973), Virginia Rana (1977, 1978) 

– notiţe miniatural caligrafiate, cu desene. 

 

86. INT. TEATRUL  FENOMEN.VIZANTE: este să fie – era să fie – ar fi – ar fi să fie – ar fi fost 

să fie – de-ar fi – de-ar fi să fie – de-ar fi fost să fie – a fost să fie.   Dinu Nicasius.   Un teatru-

Noica din texte, din oralităţi, dosare, domicilii-şcoli, scenarizări hermenutice, ontice.   

 

87. EXT. TERENUL DE BASCHET. Dodii. 

 Găuritul cu bormaşina e cea mai populară formă de manifestare a proprietăţii.  

Moldoveanca: dă şi pe mărjioare, Ioani, nu doar pi la mijloşel; ardeleanca: cătinel, Ioane, dragul 

meu, să nu mi te vatemi; olteanca: dă, Ioane, mai cu inimă, că doar n-o fuţi pe mă-ta.  

Fumam Carpaţi, evident. Oameni legumă, cultivaţi adică. 

Nu sunteţi procuror cu mine şi nu vă permit să puneţi întrebări acuzatoare.  

 Nu mai poţi să scoţi o silabă.  

Jung a zis că dacă în antichitate cea mai nenorocită ţară a dat lumii mântuitorul, mâine ne va putea 

salva un negru, şi iată-l pe Obama. 

 

88. INT. FENOMEN. Forum. 

 

FORUMIST 1 

De fiecare dată când mă rog, iese invers. Să mă 

rog invers – pentru război – poate iese pace.  

POPA TANDA  

Diletanţii asimilează totul din prejudecăţi. Nu vor 

cunoaştere iniţiatică ( adică să se implice afectiv 

în ceea ce cunosc) – crezând că ce-i pe dos e mai 



autentic decât ce-i pe faţă.  

FORUMIST 1 

Noi nu suntem nimeni.  

FORUMIST 2 

I love you, Israel.  

FORUMIST 1 

De cine se tem cei care poartă pistoale?   70.000 

de voluntari pentru atentate sinucigaşe.  A muri în 

mod voluntar înseamnă a fi martir.   

FORUMIST 2 

 Au mutat sute de trenuri pline cu dolari în alte 

ţări ale lumii. Nu vor găsi gară.   

FORUMIST 1 

Rachete de toată praştia.  

POPA TANDA 

Renaşterea europeană este rezultatul civilizaţiei 

arabe şi nicidecum al iudaismului. Renaşterea 

europeană este rezultatul distrugerii civilizaţiei 

bizantine de către musulmani şi a căderii 

Constantinopolului. Tot ce putea fi salvat s-a dus 

în Italia, Germania, Spania. Au fost salvate zeci 

de mii de manuscrise antice.  Iar noi suntem nişte 

copii cosmopolite ale tuturor năvălitorilor. 

FORUMIST 1 

Şocul provocat de primirea citaţiei. În seif, 2 

arme de vânătoare şi 2 pistoale. Pe birou, un 

pistol, altul lângă cadavru.  

FORUMIST 2 

S-a împuşcat stând în picioare – peretele e stropit 

de sânge.  

FORUMIST 1 

Nu cred că va afla cineva de ce s-a sinucis.  

FORUMIST 2 

Cine?   

FORUMIST 1 



Un ţigan care omorâse un om. 

FORUMIST 2 

 Parcă apartamentul ăla ar fi o locaţie Hamas.   

FORUMIST 1 

Mai sunt dezaxaţi.  

FORUMIST 2 

Se numesc deputaţi.  

FORUMIST 1 

Să-ţi îngropi un copil e cel mai mare chin, lucru 

pe care l-a observat şi soţia nefericitului pieton 

călcat la semafor verde. 

FORUMIST 2 

 Poştaşul s-a dus special acolo unde nu locuia ca 

să-l anunţe de citaţie, foarte curioasă treabă, 

buncăr cu arme letale. 

FORUMIST 1 

 Duce cu el în mormânt o enigmă. 

 

89.  EXT. PARC.  

 

HANS 

În ce mă priveşte, a fost prost filmat, vorbesc cu 

spatele, din profil. Au micşorat din rol, au scos 

secvenţa finală, faţa tristă, bolnav de cancer, mă 

făceam mic, au vrut să se refilmeze dar îmi 

tăiasem mustaţa.   

 Nu puteau să facă ce le ceream eu. Textul, nu 

fraze întoarse, că îl înnebuneşti pe actor.  

VIZANTE 

Pentru actul I am rezolvat - povestiri dintr-un 

manuscris indian. pe principiul – discipolul spune 

poveşti maestrului, eu lui Dinu, Lui Ganesh să-i 

caut şoarecele, ucigaşul lui Nicaz.   În rolul lui 

Nicaz: Vasile Menzel, Nae/Hegel: Dragoş 

Pâslaru/Dan Puric, Madi: Irina Velcescu. La 



harpă, Iwy Wallace. Regia: Puşi Dinulescu (în 

timp ce scrie la Manolescu sub aripa diavolului). 

 

90.  INT.CAMERA de lucru a lui Vizante. Actul I, cerc – Sita/căprioara, Ravana/tigrul. II, triunghi 

(?), III, pătrat (cub? Atunci şi primele: sferă, con). Noica, pe scaun (fotoliu) în centrul scenei, cu 

faţa spre public. Al doilea personaj, cu faţa la el. În spatele lui Noica, al treilea personaj/peisaj, 

variabil, replicator şi pantomim, gesticulant în replică-Noica spre interlocutorul-comun-public. 

 

91. EXT.Livia pe PUNTEA VAPORULUI, Kerala, fotografiază de zor. Scot şi eu grăbită aparatul 

de teamă să nu pierd ceva din minunăţiile exotice pe care râul le derulează în mersul leneş al 

vasului. Nu pentru prima oară în India, am senzaţia că sunt la un cinematograf în aer liber, 

spectator mut al unor scene sau imagini incredibile care se lipesc pe retină şi rămân acolo pentru 

totdeauna. Cum să le explic eu celor de acasă, care    mi-au reproşat că n-am făcut poze suficiente 

anul trecut, că mie nu-mi sunt necesare? E ca şi cum aş colecţiona afişele filmelor pe care le văd. 

De data aceasta însă, fotografiez frenetic pentru că am o datorie de conştiinţă: pozele aşa-zis 

„frumoase” pot arăta, celor care vor să vadă, că India oferă ceva mai mult decât gunoaie, vaci 

costelive, sărăcie sau leproşi. E trsit că mulţi dintre cei care vizitează India într-un scop sau altul se 

opresc la „sânge, terci şi fecale” blocându-şi, conştient sau nu, propria accedere spre un dincolo, 

mai adânc, mai adevărat. În fine, bănuiesc că nu toată lumea e cinefilă împătimită ca mine. Filmul 

dimineţii de azi e un documentar fără comentarii despre „Veneţia estului”– cum a fost denumită 

această parte a Keralei – cu bogăţia sa de ape binecuvântate de verdele ierburilor, rozul nuferilor 

şi albul egretelor grăbite. 

 

  92. INT. LOCUL numit „Diplos thanatos”.Oferirea de diplome de sinucidere reprezintă un act de 

deosebită generozitate. Un trup gol şi galben pluteşte pe ape.   

 

VIZANTE 

Ea e diploma mea de sinucidere. 

VIRGINICA 

69% des francais jugent utile de parler 

publiquement du suicide.  

VIZANTE 

A soldier in Paradise by John Mort the soldier is 

Norman Sims, an awkward, naive Oklahoman, 

who shoots himself in the foot and becomes an 



object of ridicule. And yet only a few weeks later 

he leaps upon a machine gun in the middle of 

battle and saves his entire company.  

VIRGINICA 

Dicţionarul ăla român-norvegian. Mai nou, n-ai 

alt subiect decât Ibsen. 

VIZANTE 

Ibsen sculptat de Paciurea 

VIRGINICA 

„Aceşti eroi ibsenieni, imposibil de înţeles de 

către omul zilelor noastre”, „nişte oameni trăind 

într-un spaţiu sumbru, rece şi încremenit ca un 

cavou” 

VIZANTE 

Knut scrie că de pe vaporul cel mare sosit de la 

Marea Neagră se descărca secară. 

 

 93. EXT. OSLO Fete norvegiene, solfegii Solveig. O(pera) H(otel). Aria Borges cântată de 

Boccelli, în Spectrum.  Vizante mai înghite un paracetamol-antinevralgic după cele de azi-noapte pe 

năduşeală, şi două eferalgane, geaba.   

 

94. EXT.FIORD OSLO.  Pică şurubelniţa biciclistului cu un singur picior, o lasă. Femeia sparge 

oglinda şi scuipă cioburile. Şchiopul se întoarce, cârjele i se prăbuşiră, Vizante culege şurubelniţa şi 

i-o predă, nici nu vorbeşte, bălăbăne o sticlă, e mangă, se scaldă în havuz, viking gângav, de vitrină. 

Far, iepure, casă zburătoare, insule. (Vizante:) Fiordul Oslo e misterul pământului de apă, marea 

mortului de ciumă neagră. Epileptiker. Picior retezat de osteoporoză.   

 

95. INT. LIBRĂRIE, Oslo. Dante Alighieri: Den Guaddommelege Komedie. Ibsen beste: Peer 

Gynt, Et Dukkehjem, Gengangere, Vildanden, Hedda Gabler, Bygmaster, Solness. John Milton: Det 

tapte Paradis. Arrive’n save. White Ghosts. No country for old men. Midtveges fram i gonga 

gjehnom livet. Hemingways Beste: Utvalgate Noveler, Og solen gar, Sin gang, Den Gamble 

Mannen, og Hares. Cardinali nudişti. Vigeland. Floribunda. Fiord carnal. Nud filosof.   

 

96. INT. + EXT. GARĂ., Oslo. Căutătorii de mucuri, nehamsunieni. (Vizante / Man Birjovanu, 

operaen den norske:) They will teach women how men love socer so much. Laerdoms wind, 



umyndige. Cum să nu dispară ţările? Neidol pengegrisk. Fost întuneric lys. Deşteaptă-te, 

adormitule, din moarte în lumina lui. În frica lui Crist, i Kristi frykt. Capul femeii, bisericii. Asaph. 

Jakobs Gud. Mai cât, Doamne, hvor lenge. Herre, Harry. Moştenitor tuturor naţiilor. Zile fum, 

inimă iarbă. Cântă-i psalm, spune minunile-i, syng for ham, lovsyng ham, tal om alle hans under. 

Klingende, clinchete. Nu mă mai aflu nici străin pe pământ. Iddio a tanto amato il mondo. Miros 

greu de mâncare pe foamea cnutului. Interdicţia de a-ţi iubi patria, îmbrăcată în mare dăruire de 

răpire. Pe fugă, admirând norvegienii pentru patrie. Dacă nu te tai cu maioneza. Pesceana tot 

creştină. Nord indizolvabil, sud neînzăpezit. Majestua pe Uranus. Fabio din Grosso Palermo, Bob 

în Dunedin. Luminaţi prin gheaţă, stresantă diferenţă, pas romantic. Svend Helstrup, nestrop, te 

cred, o mantră cu om la trei cuvinte. I don’t know what is new age – Coelho. Secretele regilor, 

renilor, moroenilor. Nu se mai face literatură, poate în taina unor limbi gen maori, soumi, simetric. 

Visători practici. O fi tăcut vremea teatrului. Grijă multă de oameni puţini, de toţi. Turisme, 

futurism. Lin, prea lin.  

 

98. INT. BIROUL prezdenţial al lui VIZANTE în FENOMEN. La RADIO/TV, sumarul ştirilor: 

Internaţionalizarea Mării Negre   - statutul provinciei Kosovo şi statele din zonă -  forţele 

multinaţionale din Irak  - baze în România . 

Procurorul Gavrilescu povesteşte lui Vizante. 

 

ROMANCIERUL 

(sună la telefon la 12 noaptea) 

Domnule procuror Gavrilescu! 

PROCURORUL 

(pentru interlocutor) 

Am crezut că a luat foc ţara. 

ROMANCIERUL 

Acum câteva ore, o femeie de 32 de ani s-a 

sinucis.E în şifonier. Trebuie autopsiată, 

incinerată,trimisă cenuşa la Snagov? 

PROCURORUL 

(pentru interlocutor, apoi apelantului) 

Eram foarte stăpân pe mine.Nu faceţi nici una, 

nici alta. Staţi liniştit. Codul penal nu 

sancţionează decât îndemnul la sinucidere. 

ROMANCIERUL 



Aşa e dom' procuror. 

PROCURORUL 

Numai dacă aţi instigat-o. 

(Către interlocutor). 

Mi-a dat Flăcările cu autograf. Şi sora ăleia se 

sinucisese. Ştii de ce?  Au plecat cu maşina în 

Moldova. La o răscruce fără indicator, în Sascut, 

în câmp, nu case, unul o ia pe un drum, altul pe 

altul  până întâlnesc pe cineva. Fata către ţăran: 

taicule, care e drumul spre Iaşi?  (se vedea Radu 

Modoran). Păi pi colo pe la uncheşul şela. El 

peste 60, ea 32, el abia atunci s-a trezit ce 

diferenţă şi ce-l aşteaptă, du-te vreme, vino 

vreme, mai apoi la Rotonda 13 a venit cu una de 

17-18 ani.   

 

99. TITLURI, citate pe ecran: 

Nel mezzo del camin di nostra vita (La Divina commedia).  

Nar vi dode vagner (Ibsen). 

 Mrityor ma amritam gamaya (Upanishade - Eliade).  

Hamartia hybris anagnorisis peripateia catharsis (Aristotel). 

 

100. INT. APARTAMENTUL familiei Rana. 

 

VIZANTE 

Madelaine e frumoasă. 

VIRGINICA 

Fluviul Magdalena. 

VIZANTE  

En claire, persoana cu funcţia mai mică are 

iniţiativa trimiterii cărţii de vizită.  

VIRGINICA 

Fii tu însuţi, ipse, Ibsen.   

 

101. INT. CAMERA de lucru a lui Vizante. Desface plicuri şi citeşte răspunsuri. 



 A vorbi în dodii  însemnează „a vorbi în neştire, a bâigui”. O părere, nesigură, ar fi că, aşa cum a 

luat naştere singularul meleag de la plur. Meleaguri (singura formă reală la scriitorii noştri 

consacraţi), se va fi născut şi un sing. dodia. Dacă această ipoteză este justă, dodia ar însemna 

„năzbâtie, bazaconie”. (Iorgu Iordan) 

 A o rupe radical cu orice convenţii, cu atât mai mult cu cât ele sunt milenare  (Leonard Gavriliu) 

Nu rentează să stai de vorbă noaptea. Noaptea cuvintele sunt negre. Strămoşii noştri gândeau 

noaptea şi vorbeau ziua. Gândeau adânc şi vorbeau puţin. (Liviu Lucaciu) 

S-a sinucis şi de dragul nenorocitelor lui de personaje.  De mirare că nu s-a sinucis mai demult. 

(Mihai Egli) 

 

102. INT. RESTAURANTUL „Italian Olive”, HOUSTON, mese pline, Vizante se opreşte la 

classical lasagna, dr. Om -  pizza-vegetarian-nimic, copiii – spaghetti, Savitri, de acasă, adică să nu 

se  atingă de dulce.  

 Majoritatea omenirii nu este, totuşi, vegetariană. Alegeţi câte un cuvânt, ce zici, Kovid? - 

Hanuman.  Kriti alege chalisa. Vizante: Amândoi sunteţi Hanuman chalisa. 

 

103. INT. Cărţi în CAMERA Kavitei, locuită de Vizante, uite-le, trei – The catcher in the rye (J.D. 

Salinger), între 5 numere din Reader Digest, The Grapes of Wrath (John Steinbeck), A Separate 

Place (John Knowels). Abia pliantul Kasturba College aduce cu India. Oglindă mică, poză 

înrămată, văcuţă yeeha, stea, trandafiri albi de plastic în faţa oglinzii mari, în lemn sculptat gen 

patul. Sub AAPI calendar, în continuarea cardului de Happy Valentine’s Day, două xeroxuri pe 

perete, spre fereastră, cu Oprah, unul cu Why Not Be Excellent, altul, Live so that at the end of each 

day, you can say „I did my very best”. O tipăritură din ’95: Kavita / Local origin of name: India / 

From the Hindu root name „Kavita” / Meaning: Poem / Emotional Spectrum: a Spectrum of 

emotions in a calm exterior. Personal Integrity. Her honor is her best attribute. Personality. A smile 

for everyone. Relationships. Few people can have a better friend than Kavita. Travel & Leisure. 

Travel is best enjoyed with her best friends. Career & Money. While finances are high on her list, 

money isn’t everything. Life opportunities. Not a wheeler-dealer, Kavita examines business deals 

carefully. / Best Friends”. 

 

 104. INT. AEROPORTUL din Minneapolis. 

Dragi americani, mai avem de auzit. Ascultăm. Aloha. 

Dragi chinezi, o să mai predăm şi noi limba română.  

Dragi indieni, dhanevad. Mama mea e India. 

Dragi norvegieni, încă este anul Ibsen.  



Dragi români, păcat de ei şi de noi. 

 

105. EXT. STRADĂ în Mumbay. Moby descins în India. 

MOBY:  The extremes here are EXTREME! In America, the saying goes "you can go from a nice 

neighborhood to a dangerous one a block away"...in some places. Here, you can see Wealth and 

Grandeur and then extreme poverty just a few feet away from each other. Bucharest kind of 

prepared me for this but Mumbai takes it to another level. This is another world....  

 

106. INT. BIBLIOTECA Universităţii Hawaii, sala calculatoarelor. O asiatică intră în vorbă cu 

Vizante: – Scrii repede. – Fiicei mele. – Eşti prieten cu Hsieh? – Da. A doua, e Bron,  în colecţia 

Jean Charlot: - Cunosc în Honolulu decât pe Ron Chapman, i-am spus. – Ea e Ellen Chapman, 

răspunse Bron, curatoarea. 

To Zohmah. Para el gran amigo Jean Charlot. Warm aloha. Liberal catholic thinking. 

Reconstruirea tempului războinicilor din Yukatan. Charlot a repictat: Le temple est en ruine. Les 

dieux sont-ils remontes aux cieux? Claudel: Au sommet de la pyramide cette ligne recourbee est 

l’embleme de notre convoitise. 

Idols behind altars. Un rumano universal amico de Bolivia. Raiul voluntarilor, retraşii, emeriţii. 

Spre plaja Waikiki, otova, prin subterane, canalul, mă prinde o vlăjgană de anii mei: Big fire in 

University of Hawaii, striga. Nu era nor, fum negru, am pozat ceva. Mergea să înoate, ha amândoi, 

hai, m-a luat într-o fugă, unguroaică, n-a fost, îi place aici că vremea e same,same, same. În Omul 

fiinţă necunoscută, zic, se spune că pentru cei din clima asta se suportă mai greu schimbarea (ce cu 

Vichy – să fi fost Claudel?) Shirley salutase pe rând peste zece inşi anunţându-i de foc. Hilton, cinci 

turnuri, Sheraton, peşte cu zece dolari la Sandwich, îmi arată plaja şi rămâne cu amici, ai câtelea. 

Îi ştie şi o ştiu toţi pe chestia înotului zilnic, mi s-o întâmpla şi mie. Trecând podul peste canal: 

palmierii ăştia (din mari ghivece) azi i-au pus, în cinstea venirii tale. Pe tema focului, şi eu că e 13, 

marţi, azi mi-a murit mama – şi ai ei sunt morţi. A venit aici din Chicago fiindcă e such a beautiful 

city. 

Cercetarea Charlot-Baciu m-a făcut să văd de ce trebuia să vin aici, nu prea clar, poate mai încolo. 

 

107. INT. CORT imens (shamiana). Nunta în satul keralan a ajuns la a doua zi. 6 străini sunt 

invitaţi. 

 

MOBY 

I think I might sing the "Star Spangled Banner" or 

"America, The Beautiful". 



COLLEGE BOYS 

"America Sucks!"  

 

MOBY 

I'm starting to get tired of hearing that almost daily. They have no idea of what they speak. If they 

said, "George Bush sucks" or "your government sucks"....I would agree. But America is a concept, 

an experiment and most of all....its people. We are the nation with people from every other nation as 

well as our Indigenous People. We are the nation with the most immigration applications in the 

world each year. Those kids would move to America and suck off the teat of the American Corporate 

world in a heartbeat.....as several million Indians are doing right now. They were wearing clothes 

with corporate logos of American Companies. They learned English from American teachers. 

So....fuck 'em. If America allowed everyone who wanted to immigrate to our country in the country, 

we'd have a larger population than China.  

 

108. EXT. AUTOCAR, Buenos Aires. Vizante, urcând cu o altă participantă la conferinţă. -  Copilul 

ţi-e american, - sunt din SUA, - eşti americancă, - sunt chinezoaică americancă,  do you miss 

China, -  no, - do you like Buenos Aires?, - is very beautiful, - New York, - I hate New York, - why, - 

is very dirty, all a mess, prefer Beijing, I did school there, - Olimpic Hotel is like Hilton here, - 

somehow, - I stayed at seventh floor.   

 

109. INT. HAMPTON INN, New Orleans.  

 

CORINA (pe mail) 

Sun-o pe mama când ajungi în New Orleans. 

Sun-o imediat ce ajungi. 

VIZANTE 

(telefonează Virginicăi) 

VIRGINICA 

Ligia i-a spus fetei. 

VIZANTE 

Ce? 

VIRGINICA 

Cu mama de carne şi mama de suflet. 

VIZANTE 

Se întâmpă, n-o lua aşa. 



VIRGINICA 

Şantaj. 

VIZANTE 

Închidem ochii şi uite că nu e orfană. 

VIRGINICA 

Ce zice bărbatu-său? 

VIZANTE 

Ce e treba lui? 

VIRGINICA 

Nici zestre nu i-am dat. 

VIZANTE 

Iote că era fata lui Mosor îmbrăcată-n curu' gol... 

VIRGINICA 

Mereu mă culc la 4. 

VIZANTE 

The meaning of the night. 

VIRGINICA 

Maximum ride. 

VIZANTE 

Sunaşi cu accent de revoluţie egal Katrina 

Plimsot. 

 

110. INT.  HAMPTON INN , New Orleans, în RESTAURANT, ospătarul  ridică farfuriile de plastic 

de pe mese. Femeile citesc şi înfulecă, el le întreabă ce citesc şi le ţine o conferinţă. La costum. O fi 

nebun. Grasa-l ascultă. O înnebuneşte. Alt roman. Ce filme. Last point.  

 

OSPĂTARUL 

May I take that plate, Sir.  

VIZANTE 

Thank you.  

OSPĂTARUL 

With pleasure, Sir.  

VIZANTE 

(sieşi) 

Katrina din Carpaţi.  



 

111.  EXT. NEW ORLEANS. Mirela şi Mălina, prietenele Corinei,  l-au adus pe Vizante la CAFE 

DU MONDE, în grădină. Acum şapte ani le-a murit tatăl. O mai au pe mama lor şi fratele mic, 

Mihai, care şi ei vor veni.   Beau cola, apă, de mâncare, câte o gogoaşă (Vizante avusese dinner la 

Hampton Inn). Vorbesc  vreo trei ore româneşte.  

 

VIZANTE 

Din punctul desprinderii de limbă am fi o 

generaţie.  

MIRELA 

Nu, noi vom muri pe româneşte. 

VIZANTE 

Tragic e să-ţi moară tatăl, chiar dacă te faci, în 

consecinţă, americancă. 

MIRELA 

Mi-a plăcut mai mult la Londra, dar acolo nu 

puteam deveni englezoaică şi să-i aduc pe-ai mei. 

Sunt români pe aici, o s-o înveţe pe mama 

engleză. Românii, după ce sunt spălaţi de 

incultura gazdelor şi se vede cine şi cum sunt, 

intră direct în top. 

VIZANTE 

Dă, Doamne! 

MĂLINA 

Vorbesc frumos, dar dincolo sunt goi. N-au umor, 

se scobesc în dinţi de faţă cu tine. N-au 

prejudecăţi. Şi universităţile, de ce, adică, le pun 

automat peste ale noastre? 

VIZANTE 

La noi nu mai are loc Eminescu, iar fără el 

România n-are sens. 

MIRELA 

Asta cam aşa e.  Da’ Creangă, Blaga, Nichita?  

VIZANTE 

Caragiale conduce România. 



 

112. INT.NEW ORLEANS,  EXPOZIŢIE-mamut de carte. The end of the world is coming, our lives 

are the rivers, the Bush agenda invading the world, Rousseau’s dog, snow fire sword the game o 

silence, under the wolf, under the dog, a million nightingales, blacker than a thousand midnights, 

sleeping beauty.  Emin Pasha, Eminent Domain, why is Romanian language unusual, what was the 

Iron Guard? A Country of Mothers. Secret Daughter. – I search for my mother’s face in the mirror 

and I see a stranger – It was my own reflection I had seen in the window the woman I thought was 

my mother she was me. 

 

113. INT./EXT. ASHRAM, Kerala. Moby părăseşte yoga.  

MOBY:  I will probably have to go through the 14-day massage series as I'm not 25 anymore and 

the accidents I had in Romania were a little more serious than I thought....I didn't have to do 

Kalaripayattu in Romania.   

I quit the yoga class for "ideological reasons". The type of yoga the instructor was teaching was 

very "preachy" and he talked about eliminating all desires of the body so you can end the cycle of 

death and rebirth....blah, blah, blah. He's a thin man about 65-70 years old and has been a 

bachelor all of his life. Those things might work for him but I think it's not something that a person 

with my make-up can embrace.....maybe when I'm 70 years old I might "evolve" to that way of 

thinking :-) I have to mention that the yoga class isn't a part of the kalari training. In the 

Kalari....we are warriors! )  

 

114. INT. APARTAMENTUL  familiei Vizante. El, gata de plecare la tren, aduce Coranul din 

bibliotecă şi o roagă pe Virginica să-l îmbrace. 

 

VIZANTE 

Ceasul nostru merge cu zece minute înainte, era 

să plec la 10:30, cât arătau acele.  

VIRGINICA 

Încă zece minute. 

VIZANTE 

Pune şi integrame. 

VIRGINICA 

Lângă ceas, ăl luminos.  

VIZANTE 

Iau Coranul. 



VIRGINICA 

Nu-l iei. ( îl duce la spate; se privesc )  

VIZANTE 

Nu mă poţi opri. 

VIRGINICA 

Mi-e frică. 

VIZANTE 

N-ai de ce. 

VIRGINICA 

Rămân stresată. 

VIZANTE 

Înseamnă că vrei să-l citeşti tu, să mă stresezi 

tu,să-l ai în casă. 

VIRGINICA 

Asta ne înverşunează. Nu-l iei. 

VIZANTE 

Ţi l-am dat să mi-l îmbraci, să nu se vadă, nu să 

mi-l iei. 

VIRGINICA  

( răsfoind ) 

Parcă nu  se vede pe pagini. ( Sună telefonul, 

Cora, de la revedere. Lipeşte cu scoci 

îmbrăcătura şi-i dăcartea ). Acum pot să ţi-l las. 

VIZANTE 

Lasă-mi-l. 

VIRGINICA 

Uite-l. 

VIZANTE 

Ba n-am ce citi. 

VIRGINIA 

Ia ziare. 

VIZANTE 

Nu merită. 

VIRGINICA 

Biblia. 



VIZANTE 

Nu. 

VIRGINICA 

Vasile Lovinescu 

VIZANTE 

S-a făcut musulman. ( Pune Coranul în bagaj, o 

îmbrăţişează pe Virginica şi iese, ea îl strigă ) 

VIRGINICA 

Telfonul, ambasadorul Algeriei. 

VIZANTE 

Oui, Votre Exellence, je part pour Iassy. 

SE ABDULAH 

Bon voyage. Notre ami indien, Surender, est parti 

aussi, a Varsovie. Il a lesse pour vous on cd. 

VIZANTE 

Merci, Abdulah. 

ABDULAH 

On se verra. Au revoir!  

VIZANTE  

( închizând şi adresându-se Virginicăi ) 

Onorată instanţă, Qur’an-ul l-am luat de la 

expoziţia Conferinţei Asociaţiei Bibliotecarilor 

Americani  din New Orleans, între cuvântările 

trilateralistei Madelain Albright şi a Laurei Bush. 

Am tot respectul pentru Ibrahim-Abraham-

Brahma, Sulaiman-Solomon, Mariam.  Toate 

sunetele îngenunchează în Faţa Sa. Abia cobisei 

şi mă  

întorseşi să vorbesc cu un musulman. Ciao.  

 

115. INT. FENOMEN, AUDITORIUM. 

STRĂNEPOATA LUI MUREŞAN:  Andrei a murit în 1863 tânăr, 48 de ani  şi ceva. Era o fire 

destul de întunecată, un extrus, singura ieşire a fost la vestea adunării de la Blaj. În noaptea aceea 

a scris Un răsunet. Dimineaţa a dorit să-i găsească o melodie, şi-a dat seama că înfăcărează. S-au 

întâlnit - vărul era protopop de la Sf. Treime, un cântăreţ de 17 ani pe post de magnetofon. Au ales 



Din Sânul Maicii Mele, şi-a potrivit versurile în tempo de marş. Ca să nu-i prindă, s-au dus pe 

Tâmpa şi au cântat. Tot de tuberculoză a murit şi Andrei. A fost un fel de congestie cerebrală. Cred 

că a fost cam nebun. Astăzi Alzeimer şi nu zice nimeni că e nebun  

 

116. INT.FENOMEN. Audio-video.  Avem în direct pe Cora, expatriot român în Olanda: 

Trăiesc de 16 ani cu un olandez .El vrea asa - fara casatorie. Acum si eu vreau la fel. Locuim si 

lucram in ambele tari. 

La mine in tara el este tratat foarte bine. La el in tara "sint acceptata " pentru ca sint partenera lui. 

Toti vorbesc despre straini ( traiesc intre ei deci nu se pot ascunde de mine) ca de niste "looser-

i".Oficial sint foarte joviali -extremismul este pedepsit de lege aici , dar in sinea lor sint foarte 

rasisti. 

Cind ma duc undeva cu partenerul meu sint bine tratata , dar unde ma duc singura se uita "chioris" 

la mine. 

Partenerul meu imi spune mereu sa spun peste tot ca sunt romanca sa vada ca nu toti romanii sint 

tigani/hoti etc.dar... 

Am avut chiar surpiza ca un medic olandez sa refuze sa imi faca o mica operatie - desi eram 

programata - deoarece m-am dus singura. Mi-a spus ca nu opereaza romani ( nu am cetatenie 

olandeza si nici nu mai vreau sa o am). Dupa ce a venit partenerul meu , m-a operat. 

Cind vorbesc englezeste ( si vorbesc perfect) toti imi fac reverente si ma intreaba cum este la mine 

in STATE. Daca vorbesc romaneste - sau prost olandeza , se uita la mine ca la un C.... 

Nu sint prea multi romani pe aici ca sa spui ca noi ne-am creat o proasta imagine ( este frig -nu 

poti dormi pe strada, deci tiganii s-au dus in tari mai calde, plus limba foarte dificila) 

Dar asa sint olandezii in realitate. 

Din afara crezi ca sint cel mai tolerant popor din Europa Din interiorul lor constati cu totul 

altceva. 

Noi am intrat in UE pentru ca ei aveau nevoie de sclavi. 

Chiar daca nu ar exista faradelegile unor tigani si/sau Romani , va asigur ca tot asa am fi tratati. 

INSIST Romanilor trebuie sa li se spuna ca trebuie sa ne construim tara noastra si sa nu asteptam 

minuni din emigrare. 

Eu am momente cind sint foarte fericita ca ma intorc in "tiganie" cum spun olandezii Romaniei. Cel 

putin este tara mea si nimeni nu imi poate spune ca sunt "tolerata". 

Presa si TV-ul din Romania trebuie sa inceteze sa inoculeze tinerilor si nu numai ca se vor realiza 

numai in strainate. Este fals- numai daca sint virfuri o vor face, altfel vor fi doar mici functionari 

fara drept de promovare. (Cora) 

 



117. INT.  FENOMEN. La telefon, regele romilor."Se vorbeşte tot timpul de Holocaustul evreilor şi 

rromii sunt daţi la o parte. Nu ştiu dacă un evreu valorează mai mult decât un rrom şi invers. Toţi 

suntem oameni (...). Este o discriminare ca romii să nu fie incluşi în categoria victimelor 

Holocaustului. Atât evreii, cât şi rromii au suferit şi au murit în acele lagăre de exterminare". 

(Florin Cioabă) 

 

118. INT. FENOMEN. Exprimarium.  Dom’ profesor, da’ nu-nţeleg ce spuneţi. Dumnezeu ţi-a dat 

zile, eu îţi dau ani de puşcărie. Dacă închide ochii, zici că e mort de o săptămână. Eu dacă nu beau 

2-3 litri de vin, nu gândesc. Ce mă fascinează: inteligenţa omului. Hrana mea este elevul. Cine te-a 

făcut căpitan? Poţi să fii urât, dar un estetician al urâtului. Am la procese, la 5 îmi beau cafeaua. 

Te scarpini în nas la proces? La proces mă scarpin în cur. Borfaşii au imaginaţie de stă mintea-n 

loc. În România nu există dreptate. Pe cine a urât Dumnezeu l-a făcut pedagog. Eul este simţirea 

integrităţii personale în decursul dezvoltării psihice. Exilul sterilizează, Noica. Ţiganii lui Budai 

erau românii. Lătrau şi nu-i asculta nimeni. De ce au dispărut lichenii din oraş? Pentru că au o 

structură neselectivă, înghit toate otrăvurile, n-au clorofilă. 

 

119. INT/EXT. (Afişaj fotografiat de Moby la intrarea unei companii parcă în căutare de americani. 

Real, scuze)  

It has been brought to our attention by several officials visiting our office in Romania that offensive 

language is commonly used by our Romanian speaking staff. Such behavior, in addition to violating 

our policy, is highly unprofessional and offensive to both visitors and staff. 

All personnel will immediately adhere to the following rules: 

1. Words like "futui, în pula mea, pula" and other such expressions will not be tolerated or used for 

emphasis or dramatic effect, no matter how heated a discussion may become. 

2. You will not say "si-a bagat pula" when someone makes a mistake, or "s-a cacat pe el" if you see 

someone being reprehended, or "baga-mi-as", when a major mistake has been made. All forms and 

derivations of the verb "a se caca" and "a se fute" are utterly inappropriate and unacceptable in 

our environment. 

3. No project manager, section head or administrator under any circumstances will be referred to as 

"pula de om, cacanaru' or boul". 

4. Lack of determination will not be referred to as "pulalau" nor will persons who lack initiative be 

referred to as "muiangiu". 

5. Unusual or creative ideas offered by management are not to be referred to as "porcarii". 

6. Do not say "futu-ti mata" if somebody is persistent; do not add pula mea, if a colleague is going 

through a difficult situation. Furthermore, you must not say "am pus-o" (refer to item 2) nor "o sa 



ne-o traga" when a matter becomes excessively complicated. 

7. When asking someone to leave you alone, you must not say "du-te-n pula mea" or should you 

ever substitute "May I help you?" with, "ce pula mea vrei?". 

8. Under no circumstances should you ever call your elderly industrial partners "bosorogi 

împutiti". 

9. Do not say "ia mai mereti-n pula cu cacatu' asta" when a relevant project is presented to you, nor 

should you ever answer "futu-te-n cur" when your assistance is required. 

10. You should never call partner representatives as "boul dracului" or "tâmpitu' ala". 

11. The sexual behavior of our staff is not to be discussed in terms such as "pizdulica buna, 

futaciosu' "or "homalau' lu' peste". 

12. Last but not least, after reading this note, please do not say "ma sterg la cur cu textul asta". Just 

keep it clean and dispose of it properly.  

 

120. INT. CAMERA Saminei, Stockcholm, SUFRAGERIA familiei Rana, Bucureşti, video-audio, 

Samina confesându-se Virginicăi. Rămânem în exil. 

 

SAMINA 

Când eşti ‘suedeză’ e una şi când eşti ‘româncă’ e 

altceva!  

VIRGINICA 

Tu, Teodorina, fiică-ta. 

SAMINA 

Ea are cetăţenie suedeză dar spune că e româncă. 

Prin America e mai simplu şi se pare că şi pe la 

Londra. Ea ştie engleză şi suedeză. Deci nu poate 

fi vorba decât de ţări cu astfel de  limbi. 

VIRGINICA 

Nu de România. 

SAMINA  

M-am îmbolnăvit de nervi la întoarcerea acasă şi 

nu puteam lucra în servicii şi-mi dădeam demisia 

şi multe alte abateri şi nebunii Mano-Depresive. 

Am fost foarte nefericită. Nu mă simţeam bine 

acolo ca şi acum fiidncă sunt foarte 

impresionabilă şi simt toate durerile lumii în 



inima mea şi nu pot apoi dormi noaptea şi le sar 

în ajutor şi complic familia mea şi fac acte 

necugetate şi dau banii toţi deşi nu avem decât 

pensii modeste etc. etc.   

VIRGINICA 

De nivel suedez... 

SAMINA 

 Ia gândeşte-te un pic la cei din România. Ia du-te 

să vezi ce prăpăd este de mi-am dat haina de pe 

mine când am văzut în plină iarnă o ţigancă în 

picioarele goale şi dezbrăcată cu un copil în braţe. 

I-am simţit frigul ei şi m-am impresionat foarte 

tare şi m-am dezbrăcat şi am îmbrăcat-o pe ea 

făcând o reală pomană pentru cei dragi! Aşa am 

rămas eu acum fără paltonul meu îmblănit şi fără 

pulover.   

VIRGINICA 

Îmbrăcaţi-i pe cei goi... 

SAMINA 

Ca să zic aşa în România sunt toţi drogaţi fiindcă 

foarte mulţi iau benzodiazepine. Dacă ai 

cunoştinţe la farmacie (dar şi fără cunoştinţe), le 

poţi cumpăra fără reţete de la doctori psihiatrici 

(ca şi în America, de altfel, unde mi le cumpăram 

fără probleme). 

VIRGINICA 

Din ce în ce mai bine. 

SAMINA 

 Mă simt rău de mică şi de foarte tânără. Eu pe 

mine nu m-am înţeles. Cum să mă înţeleagă alţii? 

Deci, Timi este un erou care a supravieţuit tuturor 

intemperiilor de i-a mirat pe suedezi.   

VIRGINICA 

Doar e diplomat 

SAMINA 



Iată nişte versuri ale unui poet din Bucureşti: Eu 

sunt nebun, Ei sunt cuminţi, Mie nu-mi plac 

nevestele lor, Lor nu le place iubita mea…etc.etc. 

VIRGINICA 

Trist! 

SAMINA 

 Am crezut că am scăpat şi când colo au venit 

valuri mai mari peste mine şi m-au dus cu poliţia 

fiindcă eu nu mai vroiam să mă tratez şi să fiu 

internată în spital. Dar mă puteam sinucide, ceea 

ce mi-a trecut prin cap (Dumnezeu să mă ierte, 

fiindcă viaţa şi crucea mea sunt la El şi trebuie s-

o duc până la capăt. Nemaivorbind ce ar marca-o 

pe Teodorina care e tot mai îngrijorată din pricina 

mea şi a stărilor mele din ce în ce mai grave). 

VIRGINICA 

Eşti bine acum. 

SAMINA 

Eu nu funcţionez şi am prins un fel de fobie de 

oameni şi petreceri.  

VIRGINICA 

Până la urmă, Teodorina nu vrei să se mărite. 

SAMINA 

E mai bine ca în Suedia cu formula sambo 

(căsătorie fără acte) sau căsătorie la distanţă 

(sarbo), adică stau la două adrese (bărbatul la una 

şi femeia la alta şi se întâlnesc când au chef unul 

de altul). Sau ai un prieten şi nu stai cu el tot 

timpul. 

VIRGINICA 

Tu te-ai măritat bine. 

SAMINA 

Am fost foarte nefericită şi mereu singură, 

măritată cu mine însămi. Eu sunt bucuroasă că 

Teodorina s-a întors în Europa, după 6 ani de 



Hollywood şi Los Angeles şi New York şi este la 

Londra. Ştiind limba engleză îi este mai uşor ca la 

Paris. De la Londra poate veni simplu şi ieftin 

aici, la Stockholm. A fost acum câteva luni la noi 

să ne vadă şi vorbim permanent la telefon (mobil) 

şi ne scriem emailuri. Am să-ţi trimit unele în 

engleză să vezi ce splendori îmi scrie şi lui taică-

so. Este extrem de credincioasă şi foarte, foarte 

strălucitoare la minte şi  foarte şarmantă şi 

prietenoasă. Şi ea e cetăţeană suedeză şi e 

împreună cu suedezele, fiindcă româncele, din 

păcate, nu ajung pe unde umblă suedezele. Şi mai 

trece multă apă pe Dunăre şi multe generaţii până 

ajung ca suedezele. 

VIRGINICA 

Cum dă Dumnezeu. 

SAMINA 

 Aşa e viaţa mea de mano-depresivă 

nediagnosticată o jumătate de secol.   

Sunt sinucideri în lanţ.   Serotoninul lipseşte, aşa 

de rău te simţi încât îţi poţi pune capăt zilelor, eşti 

mort de viu. Să n-avem vorbe!    

 

121. INT./EXT, ASHRAM, Kerala. Moby, rămas fără cameră. 

MOBY: My video/still camera is broken. No idea how it happened or when it happened. I just get a 

blank screen. Soooo....I will probably have no more video or photo documentation of my stay here 

in Kerala unless I can get some of my colleagues to let me put some of the pictures they've taken on 

a CD that I can take home.....or DVD for video. I think they are all kind enough to share with me....I 

just need to ask politely.  

 

122. INT. FENOMEN, AUDITORIUM. Seminar – dodii şi brainstorming 

 

 Dintre toate temele realismului şi libertăţile scriitorilor, una ar fi: cum se poate spera să se 

retrăiască experienţe creatoare ale culturilor mari şi mici prin lectură şi meditaţie? Opriţi ca vasul 

zugrăvit/Pe-o zugrăvită mare (Samuel Coleridge); Sufletul îi este obosit de orice, numai de credinţa 



în Dumnezeu şi de iubirea arzătoare pentru om nu este obosit (Thomas de Quincey); Hercule 

preschimbat în rândunică (Paul Valery); În braţele zeilor am crescut (Johann Christian Friederich 

Holderlin); Mi-e uneori ruşine ce slabi suntem în lume (Alfred de Vigny); Negru soare – melancolia 

(Gerard de Nerval).Lev Tolstoi a vrut să-şi dea pământul oamenilor. A fost în România. Războiul şi 

pacea există între francezi şi ruşi, război condus de Napoleon. Ana Karenina este simbolul 

feminităţii dincolo de libertate.Când iei opiu, îţi lucesc obrajii. Baudelaire, Edgar Poe îl imită pe de 

Quincey. Bogăţia unei naţiuni e dată de suma viciilor ei. Vicioşii sunt concurenţi ai vindecătorilor. 

Cea mai tuberculoasă ţară era Anglia. Laudamum a fertilizat literatura. Crima se consumă cel mai 

mult în filme, unde o crimă e mai frumoasă decât alta. Nu Raskolnicov face crima, ci ortodoxia, 

ruşii, Dostoievsky. Rhyme – Rima marinarului din vechime. Puşcăria literaturii, râsul în puşcărie, 

perversiune. Păcatul în literatură se transformă în viciu, ne face părtaşi la o anumită 

mântuire.Ahimsa-isihia. Ce zic la atâţia oameni?   

Auzi, bădie, când te-ai dus la CC, al dracului de nu te gândeai la căpitan?  

Nefericirea e calea spre opera genială, viaţa noastră e o karma, un sens divin sau unul demonic. 

Uitarea limbii în exil – Şi uit câte puţin latina (Ovidiu). Temele în traducere se degradează. 

Tragedie braziliană – Manuel Bandeira – traducere de Maria Carâp. Irepresibila dorinţă de a 

împărtăşi lucruri dure. Ironia modernităţii: dominante mai mult decât dominate. Altă poezie 

tradusă de d-na Carâp este „Jose”.  

Analiza este mama tuturor literaturilor. „Sunt nebun că m-am dezbrăcat de nebunie” (Pound). 

Nebunia e sfântă. „Nici nu-mi închipuiam că moartea poate doborâ atât de mulţi” (T.S.Eliot). 

Sădirea cadavrului. Eugenio Montale, poeme scurte-poeme lungi, distincţia e structuralismul, 

„carnea de soare devorată”. La aceste ţărmuri erau dorinţele copilului, „ţâşnet de lăstuni, 

vagabonzi”, poem dumnezeiesc. Montale nu are tristeţea lui Leopardi, este aproape de Dante.  

Sfinţenia şi perfecţiunea literară se întâlnesc la Grigorie de Nazianz, Ioan al Crucii. Religiosul e 

dedus din literatură. Dante, un păcătos, a ajuns la perfecţiune prin geniul literar. Dumnezeu este un 

subiect infinit.  

  Statuia este un dans împietrit. Socrate compară dansatoarea cu o flacără. Dansatoarea lui 

Hercule este o rândunică. 

 ...Cei care trăiesc cu adevărat în viaţa întunecată a sufletului, dar nu ştiu, nu cred, nu vor să ştie, 

nu vor să creadă, privesc viaţa omului credincios ca fiind noche oscura del alma...Prin cuvintele 

Papei, prin lucrurile pe care le învăţ la acest curs şi la altele şi prin slujba mea şi elevii mei, în 

fiecare zi şi noapte parcă mă schimb, sunt alta. Sunt oare mai bună? 

 

In sfarsit, dupa 20 de ani, am reusit sa-mi implinesc visul meu legat de India. Am participat la 

Diwali Dinner Party la restaurantul Agra Palace din Bucuresti unde am cantat si eu o melodie. Am 



mers acolo cu dorinta de a canta 3-4 melodii. Emotiile au fost mari. La prima aparitie nu am reusit 

sa arat tot ce pot. Speram ca voi reusi la a doua, dar din pacate, a doua aparitie nu a mai existat, 

nu pentru ca indienii nu ar fi dorit, ci pentru ca acolo a fost prezenta si o anume doamnă care a 

transformat petrecerea de Diwali in propria petrecere. Artistii romani nu au mai avut loc.   

 Jung a zis că dacă în antichitate cea mai nenorocită ţară a dat lumii mântuitorul, mâine ne va 

putea salva un negru, şi iată-l pe Obama. 

În '89 eram militar în termen. Am luat o permisie să merg în Piaţa Universităţii (să văd cu ochii mei 

acei huligani). Am luat bastoane de la alţi militari în termen. 

Un ahimsak adevărat este cel care salută moartea liniştit, rămâne calm în orice îmrejurare, se 

fereşte să ucidă, vede miezul lăuntric al lucrurilor şi îşi dă chiar propria sa viaţă pentru a converti 

inima oponentului la non-violenţă. Dacă un ahimsak nu poate face faţă unei persoane violente, 

atunci el nu este cu adevărat o persoană non-violentă. Lord Ram, Vardhaman Mahavir, Mahatma 

Buddh, Guru Nanak, Kabir, Mahatma Gandhi.  

 

plină  lumea de morţi înviaţi, goală de vii nemuritori 

nici fericit, nici furios, reflectează la eliminarea karmei 

jainii nu sunt de acord că lumea e creată de dumnezeu 

omul ascende cucerindu-şi sinele inferior, ahimsa şi karma 

 

În tradiţia sud-indiană, dacă moare soţul unei femei tinere, primul bărbat cu care are voie să se 

căsătorească este fratele mamei, unchiul ei.  

Mei, da tu la tine, nu vrea liniste?Tu razboi si cand pierzi, vrea pace. Tu cam umbli imbracata in 

mireasa! Io crede ca tu, k u rva straina! Tu nu roman. Asa bre?  

Never, ever answer a cell phone while it is being RECHARGED! 

Iubeşte uşile de intrare, ai oricând ce vedea. 

  Muros invisibles de la consciencia. La morte de las identidades. La memoria e fuente de la vida.   

Aceeaşi educaţie pentru furnică şi pentru elefant.   

Am simţit de mult că se duce, simţeam ceva, că vine ceva, când a plecat în Ecuador. Ne-au chemat 

ca s-avem de unde ne întoarce. Am cunoscut nişte meschini de mi-am tras palme.  

A scos pistolul şi l-a împuşcat în celulă, l-a rugat pe Dumitru să semneze proces verbal că a sărit la 

el la gât şi dădea semne de turbare. Pe barbă nu pot să scriu.  

 

O problemă este o poveste foarte scurtă care se termină cu o întrebare la care noi copiii trebuie să 

raspundem cu mintea noastră, câinele latră lângă la bloc pentru că avem portar, luna dispare 

pentru că e singură. 



Irisul la normali se estompează în contact cu lumina, la nebuni se lărgeşte   

Mă ocup cu scrisul paralel. Autostudiu. There is a growing ability to kill more people.   

 

 Nani-nani, omenire. Orice microrobot îşi poate căuta victima.   

 

Mai deschide o uşă, acolo era pivniţa, plină de trupuri de oameni. Deodată numai ce aude 

împuşcând, chiuind, şuierând – veneau ei. Ea ce să facă de frică? S-a băgat între trupuri.  

 

 Corupţia  împiedică fanatismul. Lenin n-a fost corupt, Hitler n-a fost corupt, Brejnev a fost corupt 

şi a fost mai bun. 

 

Dacă pleci, îţi pierzi adevărurile proprii. Exilul se face dinainte. Am fost la aceeaşi armă cu 

Dostoievski. Vând exil în SUA şi Israel.  

 

Ajută-l, doamne. Nu ştie decât că e american şi a dat o Dacie peste el. Cum o fi dat el peste 

România.Am căzut eu, mai ales Ileana.  De unde atâta Indie? La soră-mea la ţară cu tine, fără 

engleză, apă caldă, în alienare cu prune, schimbi ziua cu noaptea, să nu răspunzi, să nu ne iei 

capul.    

Rohmanii blajini aduc de sub fundul mării cerul. Sub rohmani trăiesc oameni chemaţi duşmani. Sub 

duşmani, oameni cu cap de porc, îmbrăcaţi ca domnii. Parcă de n-am avea noi pâne nu ni-ar da 

Dumnezeu? Sculaţi voi, morţilor, să intrăm noi, viii. Pe uşile acelea ies sufletele când nu mai sunt 

păcătoase; uşile se deschid singure şi singure se închid.  

 

123. INT. VIZANTE, ÎN PAT, ce-a visat (sau nu). La o conferinţă, în străinătate, sau înăuntru, ne 

strângeam într-o încăpere, aşezaţi în fotolii şi ascultându-ne, eu îl auzeam pe Grigore Popa, între 

alţii, la costum cu cravată, apoi, separat, pe Noica, parcă nu-i întrebam destul, iar vrând să-mi 

spună Noica unde mă plasează printre discipolii lui, mi-a răspuns o femeie, un medium prezentabil, 

în genul lui: la mijloc.     

Am intrat în sala mare. Lume elegantă. Am fugit. Apare regele. M-am aruncat cu faţa la pământ, 

am simţit şocuri electrice. Regele de n-o fi fost tata.  

 În aceste condiţii, să vină martorul. Mâna pe biblie.   Pârâtul o lovea pe soţia sa şi îi vorbea urât, 

venea şi băut. Vă uitaţi la mine. Precizez că suntem vecini. Copil cu boală incurabilă. Prin 

mulţimea sărăcăcioasă a judecătoriei, regele s-a dovedit Ţop. Mulţime regească şi judecătorească, 

nu te joci cu judea.   

Deschidem şedinţa. Suntem într-o sală de judecată. Nu mai vorbiţi odată cu instanţa, că n-aţi 



înţeles nimic. Probă, domnu' avocat, expertiză  serologică. Închideţi uşa, domnu' jandarm. 

Înăuntrul termenului de cinci zile. 

Cu fata, în tren. Am coborât într-o gară să merg aproape la o gazdă, nu ştiu ce să iau. Am uitat să 

mă întorc. Am pierdut trenul. N-aveam bani să plătesc gazda. I-am explicat, făceam feţe-feţe. A 

apărut fata şi s-a rezolvat.  

 

124.  INT. FENOMEN. (Subiect de) scenă (reală). Un barbat din Simleu Silvaniei a impuscat din 

neatentie, in picior, o femeie care ii ceruse sa-i impuste cainele turbat.  

"Am fost sesizati ca o femeie de 40 de ani din comuna Valcau de Jos a fost impuscata accidental de 

catre un barbat, de 32 ani, din Simleu Silvaniei. Din primele verificari, politistii au stabilit ca 

femeia, stiind ca tanarul detine o arma de vanatoare, l-a rugat sa-i impuste cainele, intrucat este 

turbat.  

Din neatentie, barbatul a impuscat-o in picior pe femeia respectiva, avand acum dosar penal", a 

spus purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Salaj, citat de Mediafax. 

Barbatul este acum cercetat pentru vatamare corporala din culpa si uz de arma letala fara drept. 

Desi avea permis de posesie a armei, el nu avea dreptul sa o foloseasca in comunitati. 

Rana femeii a fost curatata si s-a administrat vaccin antitetanos, viata sa nefiind in pericol 

 

125. EXT. OVIDIU conduce FORD-UL, la volan, lângă fiică-sa, Delia. Nevastă-sa Corina şi socrii 

Virginica şi Vizante, în spate. Delia: Vă depăşi un BMW. Vizante, aparent, Virginicăi: S-a scris să 

nu-i se fărâme oasele.  Flaut. Delia: Trecuşi de Oppel. Vizante: Dărâmă templul şi îl zideşte din nou 

în trei zile, templul trupului său,  înviază, nu templul înălţat în 46 (nu 48) de ani. Delia: Peugeot. 

Cum să nu fi depăşit Dacia cu  Ford-ul nostru? 

 

126. EXT. PLAJĂ. ZONA CORTURI. Lumea plecată la baie. Vizante scrie sub umbrar. Voce (VO): 

„Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mărturisitori”. Scrie: Un Ford alb, intrând pe plajă încă în viteză şi evitând 

un Renault roşu, pornit spre uscat, doboară un cuplu cu braţele pline de crini. Peste ţipetele şocate 

(soka-sloka), se suprapune aceeaşi voce: „Harul cel dumnezeiesc v-a umbrit în chip minunat, 

Sfinţilor”. Fraze de muzică  gregoriană, bhakti şi din Grieg. Dintre corturi, Virginica scrutează 

înaltul. 

 

MAI MULŢI 

Criminalule! 

Buluceală în jurul „mirilor” căzuţi, la care se alătură şi soferul, sub huiduieli. 

 



127. EXT. PLAJĂ. La câţiva metri, sub umbrar, Ovidiu îi operează Corinei un coş pe degetul mare 

de la picior. Femeia urmăreşte cu privirea un fluture, o rândunea, pescăruşul înot, întorcând mental 

valul concentric  în sârmă ghimpată . 

 

CORINA 

Pescăruşul înota, rândunica flutura, fluturele 

rândunea. 

 

La doi paşi, Delia se prăvăleşte peste rezemătoarea scaunului, încă un genunchi julit.  

 

ELEMER 

Nu vă supăraţi, domnule, sunt ţânţari? 

DELIA 

(ridicându-se) 

Uite, mamă, ţânţari, înţeapă şi în ciorapi. 

ELEMER 

Până anul trecut nu erau.  

OVIDIU 

Ce ziceţi de accident? 

ELEMER 

Puteau să-şi termine nunta la catedrală. 

DELIA 

Sau la moschee. Genunchiul meu!  

 

128. EXT.  PARAPANTA urcă la 1500, 3000, furată la 10 000 m de adrenalina cleptomană a norilor. 

  

  CORINA (lui Ovidiu) 

Acrofob, dar te-ai mutat la 9. Ţi-ai tăiat şi 

unghiile. 

 

129. INT. CATEDRALĂ. Papa recită din Eminescu. Din cupolă, de pe schela-parapantă, Elemer se 

prăbuşeşte. 

 

130. EXT. PLAJĂ. Pescăruşul pe mâna dreaptă. Veveriţa vine spre pescăruş.   Pescăruşul-veveriţă. 

Fulgerul zigzaghează norul, atrage  fierul ceasului.  Trăznetul carbonizează pe Vizante, scenă  



ascunsă de Virginica (şi de ea şi de el şi de ei).  Delia şi părinţii ei, Corina şi Ovidiu, coboară 

salvator, apucându-se de remontat umbrarul.   Cum vine furtuna, rău de tot.   Furtună de nisip.  It's 

good to be out of the rain. Am făcut yoga în Marea Neagră, am spus şi Tatăl Nostru. 

 

DELIA 

Disaster has no respect. 

VIZANTE 

Aşa a murit bunicul Ibsen, carbonizat. 

OVIDIU 

(întorcându-şi ochii de la schelă) 

Nu paralizat? 

DELIA 

(mai ales bunicului) 

Wake up call. 

CORINA 

Hai, repede, să facem baia respectivă, pe rând. 

VIZANTE 

Oslo la rând. 

DELIA 

Fiordul Dracula. 

VIZANTE 

Brazi mulţi, norvegieni puţini. Îţi faci de 

lucru,Delia, şi  însemni o rună pe zăpadă. 

CORINA 

(întorcându-se dinspre umbrar) 

Femeile nordului. 

 Femeia mării, Hedda Gabler. Nora –   

Nora nu îşi ia copiii, argumentând că ea, fiind o 

neadaptată, i-ar creşte la fel. Dar nici o mamă nu 

gândeşte aşa. 

OVIDIU 

(sfârşind montajul umbrarului) 

Avem misiunea să ne torturăm reciproc. 

CORINA 

Între copil şi principiu, Brand alege principiul. 



OVIDIU 

Da, însă noi suntem umani. 

DELIA 

 Nora, Nora (O casă de păpuşi),  

Soarele, soarele (Strigoii).                                                                                                                           

 

131.  EXT. PLAJĂ. Nivelatorii bisericilor de nisip pe patru şi pe două roţi. Iola japoneză mai uşoară 

decât principiul lui Arhimede. Canibalii susţin că japonezii sunt cei mai gustoşi (lipsă de gust?)  

 

 VIZANTE 

 

biserici de nisip 

arată-mi-se chip 

şi azi să înfirip 

 

cine-a dărâmat nisipul 

bisericii înaripu-l 

pas de pescăruş sticlete în pluş 

 

cine-a reversat clepsidra 

Ştefăniţă ne la Vidra 

pas de pescăruş sticletele hidra 

 

cine-a împânzit Olanda 

zidul lui Vivekananda 

pas de pescăruş sundarya skanda 

 

cine salto Hanuman a 

în nirvana la Ravana 

pas de pescăruş Ramayana yana 

 

pas de pescăruş cu vântul 

Machiavelli Selinuntul 

au mahatma au mormântul 

 



biserica se trasase 

cu brăzdarele de oase 

brazda pescăruş terase 

 

132. EXT. ÎN MARE, Vizante scufundându-se în yoga. Salutul soarelui. 3000 de mâini, vreun 

kilometru jumate non stop. Încă 3000 de mâini, brass. Fraza muzicală a lui Chinmoy.  

 

Fata (Delia) spre baia „respectivă”. 

Vizante, mergând distrat pe alee, abia mai apucă să vadă cum vine din faţă  în viteză  spre el un 

Bugatti. 

 

133. EXT. ŞOSEA.Ovidiu conduce. Dvd Andrieş. Trec de Pescăria Beatrice. Feteşti. Biserică în 

schele. 50 cisterne.  


