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Prefață

Când cineva dispare fără urmă, e clar că „viața bate
filmul”, și cu toții am văzut destule filme. Pe mine unele
m-au fascinat, altele m-au amuzat și multe m-au intrigat,
dar nu atât de tare cât a făcut-o dispariția jurnalistului
timișorean Iosif Costinaș în iunie 2002. Și nu numai pe
mine, ci pe toți colegii din breaslă. Pe orice fir am fi mers
în investigație, nu aflaserăm absolut nimic. Era frustrant,
dar era adevărul gol goluț: suntem mici. Nici măcar 9/11-ul
din 2001 nu ne-a intrigat așa de mult pentru că nu era
atât de aproape de noi, era peste ocean. Cu Bebe, că așa
îi spuneam toți lui Iosif Costinaș, am povestit, am fost la
bere, i-am cerut păreri. Era așezat, bonom și modest. Și
avea un simț al umorului ieșit din comun. Dispariția lui
ne-a lăsat mască pe toți și nici în ziua de azi nu știm exact
ce s-a întâmplat, doar supoziții. Probabil că nici nu vom
ști pentru că orice jurnalist trebuie să se obișnuiască cu
ideea lui Socrate mai devreme sau mai târziu: „Știu că nu
știu nimic și nici măcar asta nu știu”. Doar un scenarist sau
un scriitor de romane știe totul. El creează o lume fictivă
așa cum își dorește, iar cititorul nu face altceva decât să
primească ceea ce i se dă și să se bucure. Fiecare film care
iese pe piață prezintă o nouă viziune a cuiva asupra lumii.
Toate diferite și toate gândite și imaginate inițial de un
scenarist.
Dar cine este scenaristul? Hmm, la întrebarea asta
mie îmi este chiar greu să răspund pentru că nu am făcut
această muncă decât pe jumătate. Nu s-a făcut încă niciun
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film după scenariile mele. E drept că am lucrat în multe
televiziuni și că am scris diverse scenarii pentru diferite
programe, dar un film în adevăratul sens nu am realizat
încă. Iar cele cândva docudrame pierdute deja în negura
timpului nu mai contează.
Scenaristul este cel care vede filmul cu ochii minții
înainte să-l vadă și ceilalți. Îl vede în timp ce-l scrie și este
fascinat de el. Nu mai mănâncă și nu se mai odihnește
până nu „îl dă gata”, pentru că ideile sunt ca trenurile în
gară: vin și pleacă. Nu este o mare deosebire între un scrii
tor de romane și un scenarist. Amândoi visează cu ochii
deschiși, în timp ce mâinile aleargă grăbite pe taste. Și,
ca orice artist, și scenaristul vrea să-și vadă cu ochii visul
împlinit: vrea să stea confortabil pe un fotoliu și să se uite
relaxat la filmul scris de el.
Scenaristul este cel care reușește sau nu să coopteze
în lumea lui imaginată și alți oameni la fel de talentați:
regizori, directori de imagine, editori de montaj, actori,
scenografi, și lista poate continua pentru că vedem cu
toții că genericul oricărui film este foarte lung. Dar de la
scenariu la film e un drum imens pe care nu toți scenariștii
îl pot parcurge. Cum să convingi lumea că scenariul tău
este bun? Cum să faci rost de bani pentru scenele în care
se rostogolesc mașinile în aer sau se deplasează navele
în spațiu? Cum să plătești atâta muncă? Unde să găsești
producătorul de film care va face el în locul tău toate
astea? Și cine poate ști de la început cum o să iasă filmul?
Mihai Mănescu, un profesor foarte talentat de la care
am învățat cum se scriu scenariile, spunea în cadrul Școlii
de Duminică organizată de UNATC că „după un scenariu
bun poate să iasă un film bun sau unul prost, însă după
un scenariu prost nu poate să iasă decât un film foarte
prost”. Iată cum totul pornește de la scenariu: musai
trebuie să fie bun, musai trebuie să vadă cineva în el ceva
valoros acolo.
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Dar câte scenarii bune nu mor în fașă? De obicei
scenariștii sunt timizi, interiorizați, și poate că nici nu cred
prea tare în ei înșiși. Și de aici intervin o serie de blocaje.
Scenariul rămâne în sertar. Ești scenarist pe jumătate: l-ai
scris, dar nu s-a făcut film după el. Dar până când?
Am scris acest scenariu acum mai bine de 15 ani și știu
că l-am dat la citit în stânga și-n dreapta. Numai feedbackuri bune din partea tinerilor sau a celor cu un spirit foarte
tânăr și câteva care pur și simplu m-au demoralizat. Problema era că nu găseam bani ca să facem filmul. De obicei
scenariștii se pot reorienta și pot scrie scenarii cu foarte
puține personaje și cu acțiunea în interior. Cu un buget mai
mic, dar măcar faci filmul. Dilema asta o aveam mereu și
eu. Ce pot face? Cum pot simplifica această poveste? Și de
fiecare dată răspunsul era același. Nu pot. Asta este povestea și gata. Până când, într-o noapte, am avut un vis.
Creasem un scenariu pentru o poveste care se filma în spațiu. Nava spațială plutea la câteva sute de metri de locul
unde ne aflam și ne pregăteam să ne andocăm și apoi să ne
desprindem de pe Terra. Eram aproape o sută de oameni:
vreo treizeci de actori celebri, printre care se afla și Maia
Morgenstern, vreo trei directori de imagine cu camere de
filmat bengoase și fixate de corp, microfoniști, producători, scenografi, tot stafful. Ce m-a entuziasmat în vis nu a
fost grandoarea imaginii de ansamblu și nici locul în care
ne aflam, ci starea emoțională pe care o trăiam atunci:
eram împlinită, îmi vedeam visul cu ochii. Am căutat-o pe
Maia Morgenstern în vis și am sărit în brațele ei. Eram scenaristul filmului, iar dumneaei m-a strâns puternic la piept
și m-a întrebat: „Ești sigură că vrei să faci filmul ăsta?”,
„Da”, am spus eu umilă. Apoi a mai adăugat: „Păstrează-ți
modestia și gândește întotdeauna la scară mare”. „Think
big”, m-am dat eu mare și mi-am promis asta solemn. Apoi
m-am uitat în sus și am văzut imaginea perfecțiunii. Eram
sub o navă atât de complexă pe care nici măcar în SF-urile
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de care sunt fascinată nu o văzusem și care ne ducea să
filmăm în spațiu. Încă nu s-a făcut așa ceva, gândeam eu
cu mândrie în vis. „Sunt primul scenarist care filmează în
halul ăsta.”
Apoi m-am trezit cu o puternică durere de cap. Oare
ce-o fi vrând să spună visul? Două lucruri diametral opuse
se învrăjbeau în capul meu: imaginea aceea a perfecțiunii
și îndemnul: „fii modestă în continuare!” Știu că modestia
și perfecțiunea nu prea fac casă bună în lumea noastră.
De aici și durerea de cap. Cum poți să știi că ai un scenariu
perfect și să rămâi modest?
Visul ăsta a fost o temă de gândire pentru mine multe
luni. Oricât ai dori să atingi perfecțiunea, nu poți. Unde
mai pui că nimic nu e nou sub soare? Până într-o zi în care
am descifrat tâlcul visului. Nu există scenariu perfect, nu
există roman perfect, întotdeauna se poate mai bine.
Mai bine acționezi din modestie și îți arăți opera, așa im
perfectă cum e, și accepți că nu ești invincibil, că nu ai
inventat chibritul și nici roata, și o scoți la lumină. Altfel ră
mâi un anonim care se străduiește să atingă perfecțiunea.
Modestia constă tocmai în faptul că poți să te arăți așa
cum ești și, poate, în sinceritatea și vulnerabilitatea ta, îi
vei da gata pe toți. Sau nu. Dar aici, la „sau nu”, intervine
modestia ta, modestia pe care mi-a arătat-o actrița Maia
Morgenstern în vis. Știu că mă rugasem înainte să mă culc
să mi se arate un semn cum să fructific acest scenariu la
care țin.
Apoi, Diamantul Negru a fost citit de prietenul și
regizorul Dan Doroftei care a spus că lui i-a plăcut foarte
mult, doar că nu știe de unde ar putea face rost de bani,
dar că s-ar încumeta să facă filmul. Și pentru că lunile
treceau și nu găseam bani, mi-a pus într-o zi întrebarea de
aur pentru care îi mulțumesc din toată inima: „De ce nu
publici tu o carte cu povestea asta? E foarte interesantă,
iar tu scrii bine.” Hmmm, iar frământări, asta înseamnă
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că trebuie să-l scriu din nou, sub forma unui roman de
data asta. Până într-o zi când o colegă mi-a spus că fiica
ei desenează bine și mi s-a aprins o idee: un scenariu cu
desene ar fi ceva surprinzător. Ar fi un film pe hârtie. Asta
e și nou, și vechi, și modest, exact cum se cerea în vis.
Îi mulțumesc Biancăi Mocanu care a stat o vară
întreagă cu burta pe scenariul meu, l-a citit și l-a recitit și
l-a desenat, adică i-a făcut un decupaj regizoral ca la carte.
Ar putea lucra cot la cot cu un regizor de film. E foarte
talentată, știe scenariul pe de rost și zice că e cool.
Bine, dar unde publicăm cartea? Până când, mergând
într-o librărie, am văzut sigla editurii Brumar pe o carte
care mi-a atras atenția și mi-am amintit cum împreună
cu Loredana Tîrzioru făceam contra cronometru, de
azi pentru ieri, caiete program pentru Teatrul Național
din Timișoara. Unele au ieșit adevărate capodopere ale
timpului, eram amândouă tare mândre de ele. Eu le scriam
și ea le ilustra cu o grafică fermecată. A rămas la fel de
pasionată și azi, așa că nu mă sfiesc să-i mulțumesc pentru
că și-a rupt din timpul ei să-mi citească scenariul și să se
uite pe desenele Biancăi. M-a sunat și mi-a spus chiar așa:
„uite, Melania, mie îmi place ideea unei astfel de cărți, dar
tu mă știi pe mine că am gusturi mai ieșite din comun, hai
să o scoatem.”

13

Secvența 1
Exterior/curtea unui spital/după‑amiază
În curtea unui spital de boli psihice, o femeie tânără își
caută disperată copilul. Se uită prin toate tufișurile, prin
căsuța din parcul amenajat pentru copii, se uită speriată
chiar și pe sub fiecare bancă. Nu vede decât pacienți
indiferenți sau rude ale acestora care nu se sinchisesc să o
ajute să‑și găsească copilul. Din când în când îl strigă, gâtuită
de emoție, din toți plămânii.

TÂNĂRA: Tudoooor! Tudoooor! Unde te‑ai ascuns? Hai la
mama! Te rooog, nu te mai prosti! Tudoooor!!!?
La un moment dat, o femeie se oprește din legănatul
ei și‑i arată cu mâna o direcție. Tânăra se îndreaptă grăbită
într‑acolo. După câteva minute de căutări disperate, apare
un bărbat între două vârste, cu el în brațe. Femeia îl smulge
speriată din brațele bărbatului.
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BĂRBATUL: Nu te speria, domnișoară, că nu‑i fac nimic
rău! L‑am găsit la bufetul spitalului. Am vrut să‑mi iau
un suc, trebuia să mă răcoresc, e insuportabil de cald
aici!
TÂNĂRA (tremură în glas): Mulțumesc, domnule, mulțu
mesc, m‑am speriat rău, rău de tot, nici nu știu cum
l‑am scăpat din ochi. De regulă nu obișnuiește să
plece de lângă mine.
BĂRBATUL: Puștiul suferă de autism, nu‑i așa? Îi recu‑
nosc dintr‑o mie. În celulă la mine am unul care e vlăj‑
gan mare și nu vorbește cu nimeni.
Tânăra își dă seama că bărbatul e un deținut și începe
să se simtă stânjenită. Apoi aruncă privirea în jos și vede că
bărbatul are degetele de la picioare mutilate, iar degetele
mici chiar lipsă. Face un pas în spate.
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BĂRBATUL: E vina mea că nu m‑am prezentat (întinde
mâna), mă cheamă Florin, dar toată lumea îmi spune
Diamantul Negru.
FEMEIA (speriată): Pe mine mă cheamă Kara. (cu un gest
de politețe mecanic) Încântată de cunoștință!
Kara își ia copilul de mânuță și dă să plece, însă bărbatul
o apucă de mână și o ține pe loc.

DIAMANTUL NEGRU: Nu‑ți fac nimic nici ție, nici copi
lului, nu mai fi așa de speriată! Am impresia că te știu
de undeva, ai o mutriță tare cunoscută…
KARA: Oooo, viii… (ezită puțin)… ți se pare! Poate mă
confunzi cu altcineva…
DIAMANTUL NEGRU (sigur în glas): Să știi că și eu am
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fost autist ca și fiul tău… E drăguț săracul de el, cine
îl vede?
Kara se smucește din strânsoarea brațelor lui și de data
asta este și mai hotărâtă să‑și ia la revedere.

DIAMANTUL NEGRU (se străduiește să pară de încre
dere): Ohhh, stai!… Te‑am văzut la televizor. Prezen‑
tai o emisiune de știri parcă. Dar de la o vreme nu te
mai văd pe sticlă. Ce s‑a întâmplat? Te‑au dat nemer‑
nicii ăia afară?
KARA (cu o bucurie ușor vizibilă pe chip): Da, am avut
emisiunea aia de știri la care nu se uita nimeni. Nu
era, oricum, cine știe ce de capul ei. Și da, m‑au dat
afară, dar a fost și vina mea…
DIAMANTUL NEGRU (îi pune mâna întinsă pe umăr și se
uită direct în ochii ei cu un aer sfătuitor): Ascultă, Kara!
Niciodată să nu mai spui că‑i vina ta. Niciodată! Auzi?
Acum unde ești, frumoaso, că ești tare frumoasă,
știai?
KARA (timidă): De ceva timp scriu…
DIAMANTUL (o întrerupe): Nu, nu‑mi spune, că știu! Știu!
Știu! Scrii la ziarul Fulger. Ăla nou care a apărut de
ceva timp în oraș. Am citit ceva scris de tine, dar nu
se compară cu ce ai putea tu să scrii. Sau mai bine
zis cu ce informații aș putea să te servesc eu ca să
începi și tu să scrii articole pe care să le ia și alții în
seamă. Apropo, te superi dacă îți scriu și eu, la redac‑
ție? O scrisoare, două, așaaa… din când în când… ca
să nu te plictisești și să‑ți populezi universul tău de
reporteriță cu ceva inedit.
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KARA: Mai vorbim, acum trebuie să plec! La revedere!
DIAMANTUL NEGRU (cu un zâmbet șăgalnic pe chip):
La revedere, dragă! Și nu uita, ți‑am salvat copilul!
Îmi rămâi datoare!
Kara își ia copilul în brațe și pleacă. Deținutul rămâne pe
loc și o urmărește cu privirea.

Secvenţa 2
Interior/redacţie de ziar/noapte
În redacție sunt deschise toate monitoarele pe știri
pe diverse canale de televiziune. Kara răsfoieşte nervos în
mormanul de scrisori care o înconjoară pe birou şi în jurul
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scaunului. Ea caută ceva, un mic detaliu, ceva de subliniat,
întorcând foile pe toate feţele, şi, pentru că nu găseşte ceea
ce caută, lucrul ăsta o irită peste măsură. Între timp sună
telefonul şi aceasta ridică receptorul cu un gest mecanic.

KARA: Da!
BONA COPILULUI: (se aude foarte slab) Ce faci, măi Kara,
de ce nu vii odată acasă? Ce s‑a mai întâmplat? Ăsta
mic nu a vrut să mănânce mai nimic toată ziua şi iar
s‑a tot legănat de m‑a băgat tare în sperieţi. (și sune‑
tul se aude din ce în ce mai slab şi cu intermitenţe)
KARA: Nu mai stau mult, încercaţi să‑l adormiţi…!
(și aici se aud doar bombănelile bonei impacientate, cu
întreruperi)
KARA: Am avut azi mai mult de lucru, dar vă zic că de
mâine o să lucrez mai puţin…
BONA (vorbind peste Kara): Să vii mâine să‑ţi iei copilul,
eu nu‑l mai şterg la cur, mie mi s‑a acrit să stau cu
toţi mucoşii, ai spus că încerci să termini şi tu mai
repede azi, sunt şi eu bătrână şi bolnavă şi nu mai pot
să rezist aşa… până la unu noaptea! Ei, mama naibii,
dar până când…?
Lumina unui trăsnet îşi face intrarea tăios în încăpere
şi întrerupe curentul electric preţ de câteva secunde.
Se întrerupe şi convorbirea telefonică. Apoi luminile se
reaprind. Kara răsuflă uşurată şi preocupată, dar cu o mină
vinovată caută curioasă în continuare în mormanul de scri
sori, mai subliniază câte ceva pe ele, deschide între timp şi
calculatorul şi dă un search pe google și copiază un cuvânt
dintr‑o scrisoare, deschide sertarul, scoate lupa şi vede pe
o altă scrisoare acelaşi cuvânt ciudat, scris mult mai mic și
camuflat într‑un desen cu un trandafir.
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