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VII. MAIONEZA (II)
(fragment de roman)

Lucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian Bâgiu

Cadru exterior: Eleºteu îngheþat pe care aleargã dezordonat
un cocker spaniol auriu, urmãrind fãrã prea mare succes o
veveriþã (care nu e spaniolã ºi e roºcatã). Fond muzical: Edward
Grieg: Peer Gynt – The Hall of the Mountain King, sau orice alt
marº (rãmâne la latitudinea regizorului). Dupã-amiazã, cer
senin.

Tãiat la:
Cadru interior: Glisare lentã a focalizãrii camerei dinspre

holul de la intrare al conacului –  un brad uriaº de Crãciun, cu
nenumãrate cutii savant împachetate ºi încã nedesfãcute,
lumini multicolore care pâlpâie în ritmul marºului – cãtre
sufrageria plinã de personaje în care e o dinamicã absconsã  a
miºcãrii în spaþiu (fiecare pare a pregãti câte ceva, dar altceva
faþã de ceilalþi. Unii pot muta farfuriile tocmai aranjate de alþii).

Tãiat la:
Plan detaliu: Iza ºi Eva în bucãtãrie, faþã în faþã, ocupate cu

decorarea unui tort impresionant. Fiecare are în mânã  câte un
tub cu friºcã, pe care îl þine ca pe o armã, gata de atac.

Transfocalizare subitã: Pe acordul final din marº cockerul
realizeazã un salt mortal ºi aterizeazã sec peste veveriþã. În
acelaºi moment din cele douã tuburi þâºneºte friºca (în culori
distincte: alb ºi roºu).

EVA: Inimioare?
IZA (o þintuieºte cu privirea fãrã sã spunã nimic).
EVA (îi surâde cald ºi începe sã decoreze tortul. Nu sunt

inimioare): Tristan pare teribil de încordat în ultima vreme, nu
crezi?

IZA: Nu mi-am dat seama, dar fãrã îndoialã cã vei fi ºtiind
mai bine. Aveþi numeroase proiecte comune de ceva vreme.

EVA (se opreºte o secundã din decorare, pare a medita la
aflarea unui rãspuns potrivit, dupã care începe a aºterne o
serie de inimioare de jur împrejurul tortului): Dar Iza dragã, ºtii
bine cã Tristan nu mã intereseazã sub acest aspect. Credeam
cã am lãmurit definitiv acest amãnunt.

IZA (rotindu-se în jurul tortului a ajuns la seria de inimioare
a Evei. Se opreºte o secundã, pare a cãuta rãspunsul potrivit,
dupã care continuã cu manevrarea tubului de friºcã): Vãd cã
te pricepi foarte bine la bucãtãrie, Eva. Felicitãri. Nu lãsai
impresia.

EVA (a ajuns din nou în faþa seriei de inimioare. Constatã
cã acestea au fost între timp strãpunse de câte o sãgeatã. Îi
aruncã o privire rãzboinicã Izei ºi continuã): Iar tu faci minuni
în arta decorãrii, Iza dragã. Mulþumesc, am avut un maestru
de excepþie. ªtii, Iza, e uimitor ce pofte nebãnuite trezesc
cercetãrile îndelungate asupra unor amãnunte lingvistice ale
evului mediu…

Fond sonor: Giacomo Meyerbeer – Coronation March (From
The Act IV of The Prophet). Pe acest fond sonor Iza ºi cu Eva
continuã a decora tortul învârtindu-se mereu în jurul sãu,
imaginea derulatã repede astfel încât sã sugereze filmul mut

de odinioarã. Gesticuleazã animat, par a se confrunta,
îndreaptã adeseori ameninþãtor tuburile cu friºcã una cãtre
cealaltã pânã ce la final se împroaºcã reciproc din abundenþã
cu friºcã.

Plan detaliu de final: Tortul aflat într-o harababurã de
nedescris. Focalizare imagine: inimioarã albã strãpunsã de
sãgeatã roºie.

Tãiat la:
Plan detaliu: Poetul ºi Mo în faþa bradului de Crãciun. El,

înfãþiºare boemã ºi dezordonatã, pântec proeminent, barbã
bogatã, pipa fumegândã în colþul gurii, un pas în spatele tinerei.
Ea, excesiv de aranjatã, pantaloni albi mulaþi, curea latã,
strãlucitoare în jurul bazinului, cizmuliþe negre strânse pe
pulpe, mijlocul descoperit apetisant, decolteu adânc, sânii
rotunzi jumãtate atrãgând inerent privirea, pãrul negru prins
sub o banderolã albã, cercei sferici argintii, rimel puternic, de
un negru adânc, asemenea ojei ºi a ochilor.

POETUL (puþin înãlþat peste umãrul tinerei, cercetându-i
pe furiº decolteul): Superb aranjament, am putea spune, Mo.
O încântare hedonicã a simþurilor în preajma acestei nopþi
când miracolele prind contur.

MO (admirând bradul): Da, m-am strãduit mult sã iasã ceva
frumos.

POETUL: ªi pe bunã dreptate pot spune cã te-ai întrecut
pe tine însãþi.

MO: Totuºi ceva nu e în regulã. Nu vrei sã îmi dai o mânã
de ajutor?

POETUL: ªi douã, cu cea mai mare plãcere. Unde anume?
MO (privind insistent cãtre vârful îndepãrtat al bradului):

Mi-e teamã cã va trebui sã mergem sus. Crezi cã eºti capabil sã
adopþi o poziþie periculoasã? Vom fi nevoiþi sã facem puþinã
echilibristicã.

POETUL (cu ochii strãlucind, pufãind cu sete): Mo dragã,
sunt încredinþat cã noaptea aceasta unicã meritã întreg efortul.

Fond sonor: Ludwig van Beethoven – March of Turks (From
The Incidental Music to A. von Kotzebue’s The Ruins of
Athens). Pe acest fond sonor imagine derulatã mult mai repede
decât normal, asemenea filmului mut de odinioarã: cei doi
aduc o scarã, se caþãrã pe ea, pe rând, încearcã sã ajungã la
steaua din vârful bradului, nu reuºesc. În cele din urmã urcã
scãrile cãtre etaj cu intenþia de a ataca problema din alt unghi.
Plan detaliu: Mo întingându-se în gol cãtre vârful bradului;
poetul o þine strâns pentru a nu aluneca. Focalizare imagine:
mâna poetului aºezatã ferm pe sânul tinerei.

Tãiat la:
Plan detaliu: Tristan ºi burlacul în bibliotecã. Amândoi þin

în mâini câte o carte ºi un pahar într-o posturã de capã ºi
spadã. Sunt armele unui duel universitar postmodern în
desfãºurare. Armura: frac ºi papion.

TRISTAN: Colega, nu pot sã cred cã susþii aºa ceva.



BURLACUL: Nici eu cã eºti de pãrere contrarã, dragul meu.
TRISTAN (agitând ca suprem argument cartea cãtre

preopinent): Prin urmare cuprinsul acestui volum este inferior
celui din mâna ta?

BURLACUL (fluturând elevat cartea din mâna sa, ca pe un
evantai): Toþi cititorii englezi sunt fãrã îndoialã de acord cu
mine. Metoda expusã în aceste pagini este infailibilã. Cea din
acele pagini este o naivitate puerilã.

TRISTAN (bea cu sete din pahar ºi citeºte câteva rânduri):
Colega, baþi câmpii. Indubitabil autorul meu este superior
drãguþei dumitale doamne, care nu rãmâne decât o diletantã.

BURLACUL (se încruntã, rãsfoieºte paginile, bea cu sete):
Dragul meu, diletantã e cam mult spus. Te rog sã retractezi, în
numele gentileþei.

TRISTAN (un moment de meditaþie): Bine, colega, retractez.
Mã luase valul. Însã modul ei de expunere este viciat de practici
neortodoxe. Prea mult exotism, improvizaþie niþel în exces.

BURLACUL (un pas brusc în faþã, întinde ameninþãtor
paharul): Ha! Ia te uitã! Dragul meu, nu þi-ai fãcut bine lecþiile.
Autorul tãu e cam conservator ºi când se bagã singur într-o
fundãturã greu de explicat apeleazã prea puþin convingãtor la
ceea ce nu poate fi calificat decât abracadabrante argumente
fanteziste.

TRISTAN (face ºi el un pas în faþã): Iraþionalul e parte
integrantã din lumea noastrã.

BURLACUL: Exotismul, asemenea.
Focalizare imagine: Burlacul ºi Tristan confruntându-se cap

în cap, priviri ameninþãtoare prin ochelari.
TRISTAN: Propun un duel.
BURLACUL: Accept. Alege câmpul de luptã, arma ºi muniþia.
TRISTAN: Peluza, lopata ºi zãpada.
BURLAUL: De acord. Martori?
TRISTAN: Fãrã?
BURLACUL: Perfect. Durata?
TRISTAN: Cel care cade primul acceptã cã metoda celuilalt

e infailibilã.
BURLACUL: Dragul meu, nu am nici un dubiu. Hercule

Poirot e numãrul unu iar Sir Arthur Conan Doyle, o relicvã a
trecutului.

TRISTAN: Colega, vei suferi o înfrângere categoricã.
Sherlock Holmes este infailibil iar Agathe Christie, o doamnã
cumsecade, dar în retragere.

BURLACUL: Vom vedea.
Focalizare imagine: cele douã cãrþi ºi paharele alãturi pe o

mãsuþã. Crima din Orient Express versus Câinele din
Baskerville.

Plan exterior: Domeniul din jurul conacului, troienit intens,
vãzut de la mare înãlþime, imaginea apropiindu-se încet de
siluetele celor doi universitari care degajeazã într-o perfectã
harababurã zãpada pe un viscol teribil. Fond sonor: Modest
Mussorgski – A Night on the Bald Mountain. Imagine derulatã
repede, pentru a se putea vizualiza progresele celor doi dueliºti:
Tristan ºi burlacul înlãturã dezordonat, la întâmplare zãpada,
realizând un amplu labirint pe tot întinsul domeniului.

Focalizare imagine: Feþele celor doi, cu straturi de gheaþã
pe ochelari ºi pe sprâncene, cãutând rãtãcite ieºirea din labirint.

Imagine de ansamblu: veveriþa pe vârful conacului urmã-
rind atentã, ridicând dintr-o sprânceanã, situaþia nou creatã.

Tãiat la:
Cadru interior: Feminista singurã în sufragerie privind avid

cãtre masa pe care totul se gãseºte într-o perfectã ordine. Fond
sonor: Hector Berlioz – Hungarian March (From The Damna-
tion of Faust). Pe acest fond sonor, imaginea, iniþial staticã ºi
apoi câteva secunde normalã începe a fi derulatã mai repede
decât firesc, în timp ce feminista schimbã dispunerea din faþa
farfuriilor a cartonaºelor pe care sunt înscrise numele invitaþilor.
Operaþiunea trebuie repetatã la nesfârºit, sugerând o
harababurã totalã a aprecierii poziþiei fiecãrui cartonaº. Dese
reveniri asupra deciziei anterioare. Pe acordul final, primplan:
faþa surâzãtoare, satisfãcutã de rezultat, ochi strãlucitori.

Focalizare imagine: un cartonaº þinut ferm în mâini, cu
nume indescifrabil. Primele litere sunt Au.

Tãiat la:
Plan interior: Sânziana în faþa unei oglinzi.

Tãiat la:
Plan interior: Pepelea în faþa unei oglinzi.
Fond sonor: Tchaicovsky – March (From the Nutcracker

Suite).
Alternanþã de planuri pe acest fond sonor. Sânziana se

gãteºte frumos, îºi aranjeazã o panglicã ºi o fundiþã la o rochiþã
fantezistã, de culoare roz, în pãrul lung ºi cârlionþat îºi prinde
o inimioarã iar la final îºi întinde pe mâini mãnuºi fine, liliputane,
albe. Pepelea îºi încheie nasturii unei cãmãºi albe cu mânecuþe
volante, se chinuieºte sã îºi prindã un papion negru la gât, îºi
îmbracã fracul, îºi ataºeazã un ceas minuscul cu lanþ de aur.
Gesturile celor doi copii intenþioneazã sã imite cu seriozitate
ritualul oamenilor maturi.
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Transfocalizare imagine: Pepelea ºi Sânziana fiecare în faþa
computerului deschis la yahoo messenger. Are loc urmãtorul
scurt schimb de replici:

pepe: sunt gata.
sanzi: si eu. capitanul neacsu?
pepe: pregateste masina pentru misiune.
sanzi: perfect.
pepe: codita?
sanzi: pe moment plecat in misiune.
pepe: perfect. plec acum.
sanzi: bine. te astept.
Intercalare primplan: Pepelea îºi aranjeazã pe cap jobenul.

Sânziana îºi deseneazã pe obraz o aluniþã.
Tãiat la:
Cadru interior: uºa de la intrare a conacului. Focalizare imag-

ine: un clopoþel auriu agitat care scoate un sunet cristalin.
Fond sonor: liniºte apãsãtoare. Clopoþelul zãngãneºte din nou,
cristalin. Fond sonor: liniºte de mormânt. Clopoþelul agitat
nervos, zãngãneºte cât se poate de cristalin. Fond sonor: târºâit
alene de picioare. Apare mergând extrem de încet poetul boem,
pufãind din pipã. Are de jur împrejurul gâtului, revãrsatã pe
pieptul lat, betealã strãlucitoare, multicolorã, din bradul de
Crãciun, sugerând ghirlandele florale ale hawaienilor. În mâna
stângã poartã, fireºte, un pahar jumãtate gol. Deschide uºa. În
cadrul acesteia: preºedintele ºi cãpitanul Neacºu, între ei prima
doamnã, iar în faþa ei Pepelea. Fiecare bãrbat poartã în mânã
câte un buchet superb de flori (preºedintele – camelii roz,
cãpitanul Neacºu – zambile roºii, Pepelea – crini portocalii).
Fond sonor: primele acorduri (ºi doar acestea) din Giuseppe
Verdi – March from the Act II of Aida. Apoi moment de liniºte
stânjenitoare. Invitaþii din exterior surâd cald. Poetul pufãie
încruntat.

POETUL (sec): Aloha.
PREªEDINTELE (scurtã ezitare, apoi improvizând un spirit

de glumã): Primiþi cu colinda?
MO (lipseºte din cadru, doar vocea): Who is it, dear?
POETUL (îºi scoate pipa din colþul gurii, întoarce capul ºi

spune rãspicat): Niºte trãsniþi cu colinda. S-au costumat ca
familia prezidenþialã. Aratã foarte caraghios, parcã ar face o
fotografie de grup cu bodyguard.

MO (voce, lipseºte din cadru): English, dear, I do not
understand.

POETUL (revine asupra invitaþilor cu feþe cam plouate):
Îmi pare rãu, sunt monarhist (dupã care închide sec uºa).

Focalizare imagine: clopoþelul auriu agitat, scoate un sunet
cristalin. Fond sonor: liniºte apãsãtoare. Clopoþelul zãngãneºte
din nou, cristalin. Fond sonor: liniºte de mormânt. Clopoþelul
agitat nervos, zãngãneºte cât se poate de cristalin.

MO (se aude cum coboarã vertiginos scãrile ºi apare grãbitã
în cadru; poartã în mâini douã globuri argintii): I’m coming,
I’m coming, have a little patience.

Deschide uºa. În cadrul acesteia aceeaºi dispoziþie, doar
cã bãrbaþii au schimbat florile între ei (preºedintele – zambilele
roºii, cãpitanul Neacºu – crinii portocalii, Pepelea – cameliile
roz). Fond sonor: primele acorduri (ºi doar acestea) din
Giuseppe Verdi – March from the Act II of Aida. Apoi oaspeþii
încep imediat sã cânte cu elan (cãpitanul Neacºu e basul vocii
a doua):

CVARTETUL PREZIDENÞIAL: Am plecat sã colindãm /
Dom’ Dom’ sã-nãlþãm / Când boierii nu-s acasã / Dom’ Dom’

sã-nãlþãm / C-au plecat la vânãtoare / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm /
Sã vâneze cãprioare / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm / Cãprioare n-au
vânat / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm / Au vânat un iepuraº / Dom’
Dom’ sã-nãlþãm / Sã facã din pielea lui / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm
/ Veºmânt frumos Domnului / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm.

MO (a urmãrit încântatã, cu sufletul la gurã, întregul
spectacol): That was great! Wonderful! Too bad I can’t
understand the lyrics. Unfortunately the house owners don’t
seem to be indoors. What could I do? Here you are.

Mo împarte câte un glob preºedintelui ºi cãpitanului
Neacºu, primei doamne îi oferã, dupã un moment de ezitare,
propriii cercei globulari, iar lui Pepelea îi revine o monedã de
cinci penny. Dupã care uºa este închisã sec.

Tãiat la:
Plan interior: Poetul ºi Mo în mijlocul a nenumãrate accesorii

pentru bradul de Crãciun. Mo se întinde peste balustradã cãtre
vârful pomului.

POETUL (privind plin de interes cãtre fesele tinerei): Where
were you, dear Mo?

MO (uitându-se cãtre etajele inferioare): There were some
odd looking fellows, singing carols. One of them seemed to
be their bodyguard. They must have got the wrong door. But
I handled the situation pretty good.

POETUL (lipit de tânãrã, încercând la rându-i sã atingã
vârful bradului): Oh, I am sure you can handle anything just
fine, dear.

MO: However we won’t get far enough this way.
POETUL: I am close enough, dear.
MO: This doesn’t help too much, does it?

Tãiat la:
Plan interior, focalizare imagine: clopoþel auriu foarte agitat

care scoate un sunet teribil de cristalin. Fond sonor: liniºte
apãsãtoare. Clopoþelul zãngãneºte din nou, strident de cristalin.
Fond sonor: liniºte de mormânt. Clopoþelul mai sunã o datã,
timid, foarte vag cristalin. În cadru apare feminista. Deschide
surâzãtoare uºa. Fond sonor: primele acorduri (ºi doar acestea)
din Giuseppe Verdi – March from the Act II of Aida. Membrii
trioului masculin al cvartetului prezidenþial au schimbat între
ei buchetele de flori (preºedintele – crini portocalii, cãpitanul
Neacºu – camelii roz, Pepelea – zambile roºii).

PREªEDINTELE: Dacã nu vã e cu supãrare, vã rugãm
frumos, ne puteþi spune dacã aceasta este reºedinþa unde
locuiesc Tristan ºi Isolda?

PEPELEA: ªi Sânziana.
FEMINISTA: Dar desigur, vã aºteptam cu nerãbdare! Totul

este pus la punct pentru a vã primi cu toatã ospitalitatea!
Cei trei îºi privesc buchetele de flori ºi apoi încep sã le

schimbe între ei fãrã o logicã aparentã.
CÃPITANUL NEACªU (roºu de stânjenealã, revenit în

posesie cameliilor roz, le întinde stângaci feministei):
Doamnã…

FEMINISTA (le acceptã ºi îl priveºte ºãgalnic):
Domniºoarã…

PRIMA DOAMNÃ: Credeþi cã putem totuºi intra?
EVA: Oh, desigur, mã iertaþi, restul sunt ºi ei pe aici pe

undeva.
Tãiat la:

Plan interior, focalizare imagine: clopoþelul sunând cristalin
dar anemic, o singurã datã. Uºa se deschide brusc. Fond sonor:
vâjâitul sinistru al viscolului. În cadrul ei douã siluete sfrijite,
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pline de zãpadã ºi gheaþã, sprijinindu-se în lopeþi, incapabile
sã rosteascã un cuvânt, clãnþãnind teribil din dinþi ºi tremurând
straºnic, cu mâinile întinse cãtre intrare.

PREªEDINTELE: Sãrmanii oameni. Dragã, ce le-am putea
da?

PRIMA DOAMNÃ (un moment de reflecþie dupã care
acþioneazã hotãrât ºi le aºeazã în mâini cei doi cercei, urmatã
imediat de preºedinte ºi de cãpitanul Neacºu cu globurile):
Ne pare rãu, dar stãpânii nu-s acasã.

PEPELEA: Au plecat la vânãtoare.
CÃPITANUL NEACªU: Dom’ Dom’ sã-nãlþãm.
Uºa se închide sec. Tristan ºi burlacul se privesc

înmãrmuriþi. Uºa se deschide brusc.
PEPELEA: Am uitat ceva (le aºeazã în palmã cei cinci penny).

Crãciun fericit!
Uºa se închide imediat.

Tãiat la:
Plan exterior: imagine de ansamblu: Pãmântul vãzut din

cosmos. Fond sonor: Modest Mussorgski – A Night on the
Bald Mountain. Imaginea este focalizatã tot mai aproape,
globul terestru se apropie iniþial încet, apoi tot mai vertiginos,
din când în când în cadru se interpun scurt diferite obstacole:
un asteroid pe care este întrevãzut fulgerãtor un omuleþ verde
care se uitã încruntat la o cutie goalã de coca-cola, o navetã
spaþialã ce are desenatã pe caroserie steagul Statelor Unite
(în cabinã pilotul este un bãrbos mãsliniu cu turban – scurtã
interferenþã peste fondul sonor a unei rugãciuni musulmane
în care se distinge clar numele arab omonim al zeului creºtin),
o pãturã densã de nori, apoi camera se opreºte subit când un
vultur pleºuv se lipeºte brusc de lentilã. Pasãrea îºi revine
scuturând din cap ameþitã, priveºte atent în camerã ºi rosteºte
cu un accent englez impecabil: „I do beg your pardon, my
mistake, sir”, dupã care se îndepãrteazã fâlfâind cu un aer
snob. Camera îºi reia pierderea vertiginoasã din altitudine pânã
ce se opreºte definitiv deasupra labirintului troienit din curtea
conacului. Noapte. Cer înstelat. Lunã plinã. Urlet lugubru de
lup carpatin.

Tãiat la:
Prim-plan: veveriþa oprindu-se din alergatul prin labirint ºi

înãlþând atentã dintr-o sprânceanã.
Tãiat la:

Prim-plan: Codiþã oprindu-se din alergatul prin labirint,
adunându-se ghemotoc în sine, coada covrig, botul pe labe,
scânceºte înfricoºat.

Tãiat la:
Plan interior: imagine de ansamblu: sufrageria cu masa

aflatã într-o ordine desãvârºitã. Oaspeþii aºezaþi cuminþi pe
locurile lor, figuri cam plouate. Imaginea focalizatã asupra
câte unei perechi dupã cum urmeazã: Tristan ºi burlacul alãturi,
în halate de casã, tremurând ºi clãnþãnind din dinþi (singurul
sunet care se aude în încãpere). Poetul boem ºi preºedintele
alãturi, þepeni, pãrând complet ignoranþi în ceea ce priveºte
prezenþa celuilalt, preºedintele având în faþa farfuriei un
cocktail în care troneazã steguleþul cu stema statului, poetul
acelaºi cocktail, dar steguleþul sãu are stema regalã. Eva ºi Iza
alãturi, ambele cu pãrul înfãºurat în prosop, scrutând intens
ºi încruntat cartonaºele din faþa lor. Între ele pe masã crinii
portocalii. Prima doamnã ºi Mo alãturi (Mo poartã din nou
cerceii globulari argintii…). Feminista ºi cãpitanul Neacºu
alãturi, ea extrem de surâzãtoare, el dinamic ºi îmbujorat

asemenea unei statui de cearã. Buchetul de camelii roz într-o
vazã între cei doi. Sânziana ºi Pepelea alãturi, foarte frumoºi,
foarte cuminþi, foarte încântaþi. Pepelea poartã o zambilã roºie
la reverul smochingului. Sânziana una în pãr. Uºa sufrageriei
se deschide brusc ºi instantaneu intrã fondul sonor:
Mendelssohn-Bartholdy – Wedding March from The Music to
William Shakespeare’s. Pe uºã apare acelaºi actant care în
capitolul anterior interpretase rolul stewardului Noa ºi care
acum împinge triumfal, pe o mãsuþã cu roþi, tortul imens,
îngropat complet într-un strat gros de friºcã îndelung ornat
(peste aranjamentul originar pare a fi trecut temeinic un
tsunami astfel încât rezultatul seamãnã izbitor cu turbanul
personajului). Omul ºi tortul parcurg amplu, marþial,
ceremonial, încãperea, sub privirile deconcertate ale mesenilor,
mai puþin ale celor doi copii, amuzaþi peste mãsurã. Odatã
ajuns în capul mesei, Noa ridicã protocolar mâna dreaptã,
marºul se întrerupe brusc, fondul sonor simulând zgârierea
subitã a unui disc, ºi imediat lumina se stinge abrupt, încãperea
fiind învãluitã într-o beznã adâncã, similarã situaþiei
primordiale, anterioare evenimentului cosmic ce poartã numele
unui ceas amplasat pe turnul unei  clãdiri din centrul Londrei.

MO (voce nedumeritã): Is this part of the script?
POETUL (voce încântatã): Cine ºtie, poate e o tentativã de

asasinat!
NEACªU (voce alarmatã): Domnule Preºedinte, ar fi precaut

sa vã pãrãsiþi dispunerea cunoscutã în spaþiu. Sã derutãm
adversarul.

PREªEDINTELE (voce calmã): Domnule cãpitan, mi-e
teamã cã adversarul se aflã deja în imediata mea proximitate.

BURLACUL (clãnþãnind din dinþi): Dacã e parte din scenariu,
sã îmi spunã ºi mie cineva care ar fi replica mea, habar nu am.

TRISTAN (clãnþãnind din dinþi): Imediat am sã mã uit. Are
cineva o brichetã mãcar?

SÂNZIANA (voce entuziastã): Tati, sã aprindem artificiile ºi
lumânãrile din brad!

EVA (voce nesigurã): Sper cã cel care îmi linge piciorul sub
masã e Codiþã.

IZA (voce retoricã): ªi tu? Totuºi nu avem decât un câine.
POETUL (voce egalã): Am sã încerc sã mai prepar un

cocktail antirepublican. Mai doreºte cineva?
PREªEDINTELE (voce resemnatã): În condiþiile date,

amendãm constituþia. Sã fie dublu.
PRIMA DOAMNÃ (voce pragmaticã): Dar e ridicol. Sã ne

spunã cineva din regie cât mai trebuie sã stãm degeaba la
masã pe întuneric.

FEMINISTA (voce ezitantã): Am o idee.
TOÞI (în cor): Care?
FEMINISTA (voce ezitantã): Nu ºtiu însã dacã se potriveºte.

E o copilãrie.
TRISTAN (voce categoricã): Oricum rãmâne între noi, nu

va ºti nimeni.
FEMINISTA (voce rugãtoare): Promiteþi?
BURLACUL (voce nerãbdãtoare): Colega, ne-ai fãcut pe toþi

curioºi. Orice ar fi e mai bine decât sã aºteptãm pe întuneric
indicaþiile regiei.

EVA (voce convingãtoare): Va rãmâne o poveste secretã
din culisele turnãrii filmului.

POETUL (voce marþialã): Iar eu promit sã nu mai scriu
poeme cu pitulici.

FEMINISTA (voce hotãrâtã): Bine atunci. Ce-ar fi sã ne jucãm

prozã



de-a v-aþi ascunselea?
SÂNZIANA ºi PEPELEA (voci entuziaste): Iupiiii!!!!!!
CODIÞÃ (voce câineascã): Ham ham!
RESTUL (tãcere).
NEACªU (voce neconvingãtoare): Aº avea o obiecþie…
FEMINISTA (îl întrerupe grãbitã, voce care nu admite

obiecþii): Dragul meu, îmi vei spune mai târziu.
POETUL (voce poeticã): Dacã cineva doreºte sticla de

whisky sã numere pânã la zece apoi sã mã caute. Eu unul am
plecat, dragilor.

Un moment se aude distinct clinchetul unei sticle ºi paºii
grãbiþi ai poetului ieºind din încãpere. O secundã de liniºte
absolutã. Imediat apoi se distinge un iureº nemaipomenit,
scaune trase de la masã în grabã, clinchet de veselã, paºi
grãbiþi alergând haotic, miºcare nedesluºitã în spaþiu, apoi
tãcere.

BURLACUL (voce ezitantã): Tristan dragule, fie-þi milã, toate
astea sunt parte din scenariu?

Liniºte.
BURLACUL (voce nesigurã): Tristan?
Liniºte.
BURLACUL (voce care implorã): Tristan? Hei, voi, oricare?
Liniºte.
BURLACUL (voce resemnatã): Ei, presupun cã e clar cine

trebuie sã îi caute pe ceilalþi. Unu, doi, trei, patru, cinci, ºase…
Vocea burlacului se aude tot mai estompat ca fond

sonor, continuând numãrãtoarea. Camera de filmat se
apropie lent de bucãtãrie, unde, la flacãra unei lumânãri,
Noa serveºte o felie de tort, citind cu interes scenariul
filmului.

Focalizare imagine, instantaneu rotund în mijlocul
ecranului, sugerând deopotrivã lentila camerei de filmat
precum ºi o fotografie atemporalã, în sepia: chipul lui
Noa zâmbind cu subînþeles, face complice cu ochiul
spectatorului.

Tãiat la:
Plan exterior: conacul învãluit în beznã la ale cãrui ferestre

se vãd apãrând ºi dispãrând flãcãrile unor nenumãrate
lumânãri. Imagine alb-negru.

Fond sonor: Tchaicovski – Swan Lake Ballet Suite.
Tãiat la:

Plan interior (cu acelaºi fond sonor care va continua pe
tot parcursul dinamicii mute a personajelor ºi cu aceeaºi
imagine alb-negru ce va rãmâne constantã): debaraua de sub
scãrile care duc la etaj. Tristan în faþa unei lumânãri. Se
deschide uºa iar în cadrul acesteia apare Eva costumatã
asemenea actriþelor dintr-o producþie Warner Brothers a anului
1923. Eva spune ceva. Priviri speriate, gesturi de protest din
partea lui Tristan. Pe ecranul negru apar inscripþionate într-un
patrulater cu arabescuri replicile dintre cei doi, de fiecare datã
ca urmare a unor gesturi semnificative care urmãresc sã
exprime dialogul purtat între parteneri. Filmul mut al
începutului de secol.

– T– T– T– T– Tristan, pot sa ma ascund alaturi de tine?ristan, pot sa ma ascund alaturi de tine?ristan, pot sa ma ascund alaturi de tine?ristan, pot sa ma ascund alaturi de tine?ristan, pot sa ma ascund alaturi de tine?
– Eva draga, ºi daca vom fi gasiti împreuna?– Eva draga, ºi daca vom fi gasiti împreuna?– Eva draga, ºi daca vom fi gasiti împreuna?– Eva draga, ºi daca vom fi gasiti împreuna?– Eva draga, ºi daca vom fi gasiti împreuna?
– Vom spune ca lucram la un nou proiect– Vom spune ca lucram la un nou proiect– Vom spune ca lucram la un nou proiect– Vom spune ca lucram la un nou proiect– Vom spune ca lucram la un nou proiect

l ingv is t ic  dedicat  s tudier i i  a f ixe lorl ingv is t ic  dedicat  s tudier i i  a f ixe lorl ingv is t ic  dedicat  s tudier i i  a f ixe lorl ingv is t ic  dedicat  s tudier i i  a f ixe lorl ingv is t ic  dedicat  s tudier i i  a f ixe lor
gramaticale univoce în limbile aglutinante.gramaticale univoce în limbile aglutinante.gramaticale univoce în limbile aglutinante.gramaticale univoce în limbile aglutinante.gramaticale univoce în limbile aglutinante.

– Eva, dar este o idee excelenta!– Eva, dar este o idee excelenta!– Eva, dar este o idee excelenta!– Eva, dar este o idee excelenta!– Eva, dar este o idee excelenta!

Cei doi se sãrutã entuziast cuprinºi de un autentic elan
lingvistic.

Plan detaliu: conturul buzelor Evei imprimat pe gulerul
cãmãºii lui Tristan.

Plan interior final stop cadru: Cei doi, aglutinaþi într-o
îmbrãþiºare profesionalã, ridicã romantic-pasional câte un
picior. Cadrul se restrânge focalizat-centripet pe flacãra
lumânãrii dispusã în centrul ecranului pânã la a rãmâne cadru
complet negru, beznã temeinicã (imaginea rotundã devine un
cadru circular tot mai redus, apoi un punct luminos, care apoi
dispare complet).

Tãiat la:
(Imaginea revine treptat din acelaºi punct unde s-a

restrâns anterior, cadrul porneºte centrifug din centrul
ecranului, unde este acum fãclia unui sfeºnic, pânã la a
înfãþiºa):

Plan interior: Poetul ºi preºedintele în bibliotecã; încãperea
conacului are însã un aer vetust; multe cãrþi legate în piele,
pergamente, hrisoave, incunabule, litere chirilice ºi titluri
înflorate savant. Transfocalizare a camerei asupra câtorva
tomuri, printre acestea putând fi identificate Învataturile luiÎnvataturile luiÎnvataturile luiÎnvataturile luiÎnvataturile lui
Neagoe Basarab catre fiul sau TNeagoe Basarab catre fiul sau TNeagoe Basarab catre fiul sau TNeagoe Basarab catre fiul sau TNeagoe Basarab catre fiul sau Teodosieeodosieeodosieeodosieeodosie     ºi Istoria ieroglificaIstoria ieroglificaIstoria ieroglificaIstoria ieroglificaIstoria ieroglifica,
dar, atenþie, ambele apãrute sub egida Academiei Române.
Poetul costumat asemenea monarhului absolut al evului mediu
întunecat (varianta bizantinã), despot luminat de sfeºnicele ºi
torþele dispuse din abundenþã jur împrejurul camerei. Poartã
o mantie lungã ce atârnã pe jos, cu volãnaºe ºi guler de blanã,
pe cap o coroanã de aur masiv încrustatã cu stema
domneascã (bour, pajurã sau altã vieþuitoare heraldicã). În
mânã o cupã imensã cu vin. Preºedintele costumat asemeni
cetãþeanului francez care a colaborat entuziast la restaurarea
arhitecturalã a unei anume cetãþi dezafectate, într-o dimineaþã
însoritã a zilei de paisprezece iulie a sfârºitului de secol al
XVIII-lea. Pe masã, alãturi de acesta, o ghilotinã în miniaturã.

Imagine alb-negru cu umbre ºi penumbre, atmosferã
apãsãtoare, misterioasã, plinã de sugestii sumbre ºi  adevãruri
aflate sub pecetea tainei. Feþele celor doi vor fi relevate sau
ocultate pe rând prin intrarea sau ieºirea dintr-un con favorabil
de luminã sau întuneric (vezi Marlon Brando în Apocalypse
Now). Preopinenþii poartã un dialog în care sunt relevate douã
perspective ireconciliabil antinomice asupra orânduirii socio-
politice. Acest amãnunt este sugerat prin apariþia preþ de o
secundã, în mijlocul ecranului, a inscripþiei

Vox populi Vox populi Vox populi Vox populi Vox populi ========== Vox dei  Vox dei  Vox dei  Vox dei  Vox dei (exceptie tragediile antice)

Poetul  întinde peste umãr cupa.
Plan secundar: silueta discretã a cãpitanului Neacºu, în

costumaþie de paharnic, ce presarã în cupa cu vin un praf
misterios.

Plan detaliu: amestecul produce o reacþie chimicã
efervescentã ºi spumoasã.

Plan detaliu: în cupa argintatã este încrustatã cu deosebitã
mãiestrie imaginea artisticã a unui craniu uman cu douã
femururi încruciºate sub bãrbie.

 Prim-plan luminat: figura plinã de augustã bunãvoinþã
zâmbitoare a monarhului.

prozã



prozã

- Cetatene, sa închinam aceasta cupa a- Cetatene, sa închinam aceasta cupa a- Cetatene, sa închinam aceasta cupa a- Cetatene, sa închinam aceasta cupa a- Cetatene, sa închinam aceasta cupa a
prieteniei ca însemn sacru al iubirii divineprieteniei ca însemn sacru al iubirii divineprieteniei ca însemn sacru al iubirii divineprieteniei ca însemn sacru al iubirii divineprieteniei ca însemn sacru al iubirii divine
pe care slavitul domn o are fata de robii saipe care slavitul domn o are fata de robii saipe care slavitul domn o are fata de robii saipe care slavitul domn o are fata de robii saipe care slavitul domn o are fata de robii sai
dreptcredinciosi.dreptcredinciosi.dreptcredinciosi.dreptcredinciosi.dreptcredinciosi.

Preºedintele îl scruteazã crunt, priveºte cu neîncredere
cupa întinsã de monarh, se scotoceºte prin buzunarele tunicii
revoluþionare ºi în cele din urmã se întoarce puþin în spate,
face un semn, apare imediat figura cãpitanului Neacºu în
costum Armani original, care deschide o casetã din lemn de
mahon. Preºedintele alege un trabuc al cãrui capãt îl reteazã
cu dexteritate utilizând ghilotina miniaturalã. Introduce
trabucul în gurã, cãpitanul Neacºu îl aprinde prompt, cu o
brichetã metalicã, ºi dispare înapoi în conul de umbrã, lãsând
caseta deschisã pe masã, alãturi de ghilotinã. Preºedintele
trage adânc un fum în piept ºi rosteºte zâmbind larg:

- Inaltimea Voastra, sa ne desfatam fumand- Inaltimea Voastra, sa ne desfatam fumand- Inaltimea Voastra, sa ne desfatam fumand- Inaltimea Voastra, sa ne desfatam fumand- Inaltimea Voastra, sa ne desfatam fumand
aceste trabucuri ale pacii ca însemn alaceste trabucuri ale pacii ca însemn alaceste trabucuri ale pacii ca însemn alaceste trabucuri ale pacii ca însemn alaceste trabucuri ale pacii ca însemn al
dragostei pragmatice pe care poporul loialdragostei pragmatice pe care poporul loialdragostei pragmatice pe care poporul loialdragostei pragmatice pe care poporul loialdragostei pragmatice pe care poporul loial
o are fata de augustul Vostru cap încoronat.o are fata de augustul Vostru cap încoronat.o are fata de augustul Vostru cap încoronat.o are fata de augustul Vostru cap încoronat.o are fata de augustul Vostru cap încoronat.

Tãiat la:
(în aceeaºi manierã tehnicã a imaginii centripete-

centrifuge):
Plan interior: în capul scãrilor care coboarã la subsolul

conacului apare burlacul, cu scufie pe cap, cu o lumânare în
mânã, îmbrãcat în cãmaºã de noapte lungã ºi largã (a se vedea,
în funcþie de reminiscenþele livreºti ale scenografului, Conu’
Leonida, Père Goriot sau George Bush jr. pensionar þi
somnambul cãutând optimist reºedinþa lui Osama bin Laden).
Un câine fantezist-macabru, sculptat în lemn, posibil
aparþinând curentului gotic (întrucât colþii nu se rezumã la a
se înºira pe doar douã maxilare) pãzeºte marþial intrarea.
Burlacul îºi întinde gâtul în întuneric ºi pare a întreba ceva.

- Hei, voi, e vreo fiinta vie acolo jos?- Hei, voi, e vreo fiinta vie acolo jos?- Hei, voi, e vreo fiinta vie acolo jos?- Hei, voi, e vreo fiinta vie acolo jos?- Hei, voi, e vreo fiinta vie acolo jos?

Ascultã atent, nici un rãspuns. Începe a coborî precaut
cãtre subsol. Ajuns aici rãmâne nemiºcat privind îndelung un
dulap imens care are la mijloc o cheie auritã, lucratã în stil
baroc. În lemn este încrustat, în stil rococo, într-un idiom neo-
romanic flexionar,  un dicton optimist, încurajator, tonic, re-
confortant, potrivit incursiunii subpãmântene a protagonistului:

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.

Ezitant, tremurând, cuprins de o genuinã emoþie esteticã,
eroul întinde mâna, rãsuceºte cheia ºi deschide uºile imense.

Prim-plan: figura imobilã, tâmpã, a burlacului, care pare a
privi ceva fãrã a pricepe ceea ce vede. Se întoarce lent ºi
scruteazã flacãra lumânãrii, dupã care întinde podul palmei
deasupra flãcãrii. O retrage imediat scuturând-o ºi suflând de
zor cãtre mâna arsã. Priveºte din nou cãtre conþinutul
dulapului, iar mimica feþei (colþurile gurii strâmbate în jos,
sprâncenele ridicate) ºi gestica (ridicare a umerilor) sugereazã
ceva de genul „mã rog, aºa sã fie, de ce nu, la urma urmei, eu
ce pot sã spun, mã las pãgubaº”. Lasã lumânarea în dulap,
închide uºile.

Tãiat la:

Plan interior: dulapul  în care se aflã un schelet uman, cu
scufie pe cap (similarã cu a burlacului), ce þine în mâini o carte
pe care pare a o citi cu nesaþ la flacãra lumânãrii.

Plan detaliu: Cartea þinutã artistic între falange, se distinge
clar titlul ediþiei princeps: William Somerset Maugham –
Cakes and Ale or the Skeleton in the Cupboard.

Tãiat la (în aceeaºi manierã centripet-centrifugã):
Plan interior (se renunþã, pentru aceastã scenã, la imaginea

alb-negru): un budoar roºu cu baldachin rubiniu care acoperã
un pat intim, în formã de inimioarã purpurie, deasupra cãruia
se aflã dispusã, pe tavan, o oglindã veneþianã (cu rame,
desigur, viºinii).

Prim-plan: Mo ºi Eva, faþã în faþã, figuri filmate din profil.
Ochii ambelor protagoniste strãlucesc neprihãnit-lasciv;
întreaga þinutã lasã impresia unei inocente concupiscenþe
(sugestia poate fi conferitã ºi de faptul cã eroinele, deºi
îmbrãcate elegant, decent, cu mult bun gust, au preferat, totuºi,
articole vestimentare sumare – de nuanþe roºietice, rubinii,
viºinii ºi purpurii, natural asortate – care evidenþiazã din plin
nenumãratele curbe ºi linii ale pãrþii superioare, mediane ºi
inferioare ale anatomiei a douã exemplare feminine de Moº
Crãciun în anii sprinþarei tinereþi). Dialog imaginar-telepatic,
întrucât buzele eroinelor se întredeschid doar pentru a fi
umezite uºor cu limba, dar fãrã a articula nimic (în urma lecturii
poeziei blagiene ºi stãnesciene, Mo ºi Eva preferã necuvintele,
dialogul mut al revelaþiilor cântului fãrã glas).

-  I have been waiting for this moment for so long!-  I have been waiting for this moment for so long!-  I have been waiting for this moment for so long!-  I have been waiting for this moment for so long!-  I have been waiting for this moment for so long!
- Am asteptat acest moment de atata vreme!- Am asteptat acest moment de atata vreme!- Am asteptat acest moment de atata vreme!- Am asteptat acest moment de atata vreme!- Am asteptat acest moment de atata vreme!

Prim-plan: un sãrut ezitant, stânjenit, stângaci, ingenuu.
Transfocalizare: imaginea, în oglinda suspendatã, a unei

îmbrãþiºãri voluntare, pasionale, îndemânatice, de o dulce
perversitate.

Tãiat la:
Plan exterior: suprafaþa îngheþatã a heleºteului de pe

domeniul conacului. Clãdirea se distinge undeva în fundal,
fantomatic, la ferestrele sale apar ºi dispar aleatoriu luminiþe
stinghere (cu excepþia unei camere aflate la etajul superior
care în mod ostentativ rãmâne constant luminatã în roºu
intens, deºi imaginea este alb-negru). Sânziana ºi Pepelea
patineazã desãvârºit, în ritmul fondului sonor - Tchaicovski –
Swan Lake Ballet Suite. Copiii sunt costumaþi în conformitate
cu scenografia baletului. Scurt dialog în momentul în care se
opresc preþ de câteva secunde faþã în faþã.

– Sanzi, de Anul Nou nu-i asa ca vii la mine?– Sanzi, de Anul Nou nu-i asa ca vii la mine?– Sanzi, de Anul Nou nu-i asa ca vii la mine?– Sanzi, de Anul Nou nu-i asa ca vii la mine?– Sanzi, de Anul Nou nu-i asa ca vii la mine?
Vine si nenea regele William, da’ asta e secretVine si nenea regele William, da’ asta e secretVine si nenea regele William, da’ asta e secretVine si nenea regele William, da’ asta e secretVine si nenea regele William, da’ asta e secret
de stat, sa nu mai spui la nimeni.de stat, sa nu mai spui la nimeni.de stat, sa nu mai spui la nimeni.de stat, sa nu mai spui la nimeni.de stat, sa nu mai spui la nimeni.

– Pepe, nu stiu daca pot, la mine de Anul– Pepe, nu stiu daca pot, la mine de Anul– Pepe, nu stiu daca pot, la mine de Anul– Pepe, nu stiu daca pot, la mine de Anul– Pepe, nu stiu daca pot, la mine de Anul
Nou mama zice ca vine o barza, dar asta eNou mama zice ca vine o barza, dar asta eNou mama zice ca vine o barza, dar asta eNou mama zice ca vine o barza, dar asta eNou mama zice ca vine o barza, dar asta e
secret de tot, nici tati nu stie.secret de tot, nici tati nu stie.secret de tot, nici tati nu stie.secret de tot, nici tati nu stie.secret de tot, nici tati nu stie.

– Sanzi, avem loc si pentru nenea William si– Sanzi, avem loc si pentru nenea William si– Sanzi, avem loc si pentru nenea William si– Sanzi, avem loc si pentru nenea William si– Sanzi, avem loc si pentru nenea William si
pentru barza, asa ca poti sa vii.pentru barza, asa ca poti sa vii.pentru barza, asa ca poti sa vii.pentru barza, asa ca poti sa vii.pentru barza, asa ca poti sa vii.

– Bine Pepe, am sa vad ce spune mami.– Bine Pepe, am sa vad ce spune mami.– Bine Pepe, am sa vad ce spune mami.– Bine Pepe, am sa vad ce spune mami.– Bine Pepe, am sa vad ce spune mami.

Copii continuã sã patineze.
Tãiat la (centripet-centrifug):

Plan interior: Burlacul, la ultimul etaj, cu aceeaºi cãmaºã
de noapte, cu aceeaºi scufie, cu altã lumânare, privind fix ºi
gânditor, nehotãrât, cãtre pod. Începe sã urce, precaut. Ajuns



prozã

Cele douã femei aruncã la gunoi compoziþia ºi deschid
frigiderul.

Tãiat la (centripet-centrifug):
Plan interior: Luminã difuzã. Fãrã fond sonor. Imagine alb-

negru. Regizorul secund (Noa, desigur…), cocoþat stingher
pe un scaun suspendat, de recuzitã, înconjurat de camere de
filmat, reflectoare, cu o portavoce în mânã în care strigã
supãrat:

REGIZORUL SECUND: Tãiaþi, tãiaþi. La naiba, unde sunteþi
cu toþii? Unde aþi dispãrut? Ce e harababura asta? Vreau o
copie a scenariului. Tãiaþi ºi o luãm de la capãt. Mã aude
careva? E cineva acolo? Oricine?

Nu rãspunde nimeni. Liniºte totalã pe platou. Moment de
incertitudine. Dupã o vreme se aud zgomote ciudate, cineva
se deplaseazã repejor prin platou, apoi zgomotul înceteazã.

Stop cadru final: un spot de luminã se aprinde brusc.
Veveriþa ºi Codiþã, aºezaþi pe picioarele din spate, în faþa lui
Noa, aºteptând cuminþi, întrebãtori, cu sprâncenele ridicate,
indicaþiile de regie.

Grand nu

în pod, cerceteazã atent în toate pãrþile, plimbând amplu
lumânarea. Nimic suspect. Deodatã, în capãtul foarte
îndepãrtat, este luminat inexplicabil  un dulap imens – ºi doar
acesta – cu un spot de luminã focalizat.

Prim-plan: figura circumspectã a burlacului, ridicã dintr-o
sprânceanã, ciucurele fesului atârnã lângã ureche imitând un
glob din bradul de Crãciun. Gest ºi mimicã ce exprimã ceva de
genul „nu am încotro, o luãm de la capãt”.

Tãiat la:
Plan interior: Burlacul în faþa dulapului. Pe uºile acestuia

este inscripþionat, în acelaºi stil rococo, un mesaj misterios:

Beware. The property of C. S. LewisBeware. The property of C. S. LewisBeware. The property of C. S. LewisBeware. The property of C. S. LewisBeware. The property of C. S. Lewis

Burlacul întinde mâna, deschide dulapul, care e plin de
haine. Figurã nedumeritã. Ezitant, oarecum dezamãgit,
scormoneºte printre haine, apoi pãtrunde cu totul între ele ºi
în spatele garderobei nimereºte peste o creangã de brad. În
urma sa se închid brusc uºile.

Tãiat la:
Plan exterior: pãdure deasã de conifere, zãpadã troienitã;

burlacul rãzbate buimac dintre brazi, complet echipat:
lumânarea în mânã, cãmaºã de noapte, fes, desculþ. Priveºte
foarte atent împrejurimile, scruteazã fix lumânarea, dã din cap
a „ce sã-i faci, asta e” ºi stinge sec flacãra lumânãrii. Moment
de indecizie cu privire la direcþia nimeritã. Intenþioneazã sã o
ia înspre stânga, dar se opreºte brusc, zãrind ceva, stupefiat.
În cadru apare veveriþa, alergând, Codiþã imediat în spatele ei,
urmãrind-o. Animalele se opresc în faþa burlacului ºi par a-l
studia îndelung, dupã care se uitã una la alta ºi par a schimba
unele impresii

- Se pare ca a mai intrat unul în dulap.- Se pare ca a mai intrat unul în dulap.- Se pare ca a mai intrat unul în dulap.- Se pare ca a mai intrat unul în dulap.- Se pare ca a mai intrat unul în dulap.
- Mda. Altul care l-a citit doar pe T- Mda. Altul care l-a citit doar pe T- Mda. Altul care l-a citit doar pe T- Mda. Altul care l-a citit doar pe T- Mda. Altul care l-a citit doar pe Tolkien.olkien.olkien.olkien.olkien.

Universitarii astia, niste închipuiti.Universitarii astia, niste închipuiti.Universitarii astia, niste închipuiti.Universitarii astia, niste închipuiti.Universitarii astia, niste închipuiti.
- Ei, nu avem încotro, trebuie sa ne ocupam- Ei, nu avem încotro, trebuie sa ne ocupam- Ei, nu avem încotro, trebuie sa ne ocupam- Ei, nu avem încotro, trebuie sa ne ocupam- Ei, nu avem încotro, trebuie sa ne ocupam

de el.de el.de el.de el.de el.
- Mda, asa se pare. Sir- Mda, asa se pare. Sir- Mda, asa se pare. Sir- Mda, asa se pare. Sir- Mda, asa se pare. Sir, if you please, do follow, if you please, do follow, if you please, do follow, if you please, do follow, if you please, do follow

us.us.us.us.us.

 Prim-plan: figura perplex-terifiatã a burlacului.
Tãiat la (centripet-centrifug):

Plan interior: Isolda ºi prima doamnã în bucãtãrie. ªorþ,
bonetã etc. Preparã de zor un sortiment de mâncare, fiecare
taie, cu deplinã dexteritate, diferite ingrediente, multe legume.
Atmosferã de muncã asiduã. Isolda scoate ouãle din frigider.
Prima doamnã le sparge, separã albuºul de gãlbenuº. Isolda
adaugã în castronul cu gãlbenuºuri o linguriþã de muºtar ºi
începe sã amestece de zor. Prima doamnã adaugã din când în
când ulei. La un moment dat se opresc ºi privesc dezolate
cãtre rezultat.

- Am mai putea adauga smantana, sarea si- Am mai putea adauga smantana, sarea si- Am mai putea adauga smantana, sarea si- Am mai putea adauga smantana, sarea si- Am mai putea adauga smantana, sarea si
piperul.piperul.piperul.piperul.piperul.

- Iza draga, mi se pare ca ar fi inutil. Am- Iza draga, mi se pare ca ar fi inutil. Am- Iza draga, mi se pare ca ar fi inutil. Am- Iza draga, mi se pare ca ar fi inutil. Am- Iza draga, mi se pare ca ar fi inutil. Am
impresia ca maioneza asta se taie.impresia ca maioneza asta se taie.impresia ca maioneza asta se taie.impresia ca maioneza asta se taie.impresia ca maioneza asta se taie.

- La naiba, s-a taiat. Si salata nu poate fi- La naiba, s-a taiat. Si salata nu poate fi- La naiba, s-a taiat. Si salata nu poate fi- La naiba, s-a taiat. Si salata nu poate fi- La naiba, s-a taiat. Si salata nu poate fi
servita fara maioneza. O luam de la capat?servita fara maioneza. O luam de la capat?servita fara maioneza. O luam de la capat?servita fara maioneza. O luam de la capat?servita fara maioneza. O luam de la capat?

- Nu avem incotro.- Nu avem incotro.- Nu avem incotro.- Nu avem incotro.- Nu avem incotro.


