Screenplay

APLAUZE VĂ ROG!

Screenplay by Daragiu David Levi
Story by Păcurar Diana and Cristina Pandrea
Black screen
Se aud aplauze slabe În intensitate
FADE OUT TO:
INT. TEATRU - SEARA
Sunetul aplauzelor creşte treptat în intensitate. Actorii
sunt aliniaţi pe scenă, ţinându-se de mâni, pregătindu-se
pentru plecăciunea de final. Cadrul larg, se apropie de
chipul ROXANEI, aceasta exprimând o bucurie imensă, în timp
ce se uită cu extaz la feţele colegilor ei dar şi la cele
din public.
CUT TO:
INT. TEATRU - CABINA DE MAKE-UP - SEARA
ROXANA este în cabina ei personală, pe scaun, în faţa
oglinzii. Îşi aprinde o ţigară, închide ochii şi se scufundă
încet în scaun. Uşa se deschide în spatele ei şi se aud
bătăi din palme evazive, ironice şi un buchet de trandafiri
negri este aruncat pe masa din faţa ei. Ea deschide brusc
ochii, şi, înainte de a vedea înfăţişarea bărbatului
(DETECTIVULUI), cadrul se afundă în fumul de ţigară expirat
de ea, şi în ceaţa care se formează, se deschide un nou
cadru.
FADE OUT TO:
INT. TEATRU - CASTING - BIROU - ZI
ROXANA se află într-un birou, în faţa DIRECTORULUI
TEATRULUI, care fumează, stând pe spate şi care ţine în mână
un dosar cu CV-ul ROXANEI.
DIRECTORUL TEATRULUI
Hm...Impresionant CV. Impresionantă
ambit, ie. Es, ti elevă?
Continuă să răsfoiască paginile dosarului.
(CONTINUED)

CONTINUED:
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ROXANA
Da! Am atas, at copii ale carnetului
de elev.
DIRECTORUL TEATRULUI
Aaaa. Văd acum! S, tii că doar dacă
es, ti elevă ît, i pot oferi acest rol.
Îi zâmbes, te părintes, te, mai aruncă o privire în dosar, îl
închide s, i se uită peste ochelari la ea.
DIRECTORUL TEATRULUI (CONT’D)
Deci vrei să devii actrit, ă..De ce?
ROXANA
(Zâmbes, te copilăres, te s, i îs, i
adună privirile)
Pentru că vreau să fiu aplaudată!
DIRECTORUL TEATRULUI
(Râde)
Gata! M-ai cucerit! Activitate
extraşcolară ai, cu dicţia stai
bine. Mai avem puţin de lucrat la
atitudine şi eşti perfectă! Ai
rolul! Dar ai grijă! Repetit, iile
încep dimineat, a s, i se încheie
seara! Sper că es, ti cons, tientă de
acest aspect!
Cadrul se schimbă începând cu ultimile cuvinte ale
directorului şi este filmată cum intră şi iese din teatru de
două ori. A doua oară iese seara. Cadrul se mută pe un
perete ajungând în biroul DIRECTORULUI LICEULUI în care
învată ROXANA.
INT. ŞCOALĂ - BIROUL DIRECTORULUI LICEULUI - ZI
MAMA ei stă pe scaunul din fat, a biroului, încordată, cu
geanta în brat, e şi cu paltonul abia descheiat.
DIRECTORUL LICEULUI
Doamnă. ROXANA absentează foarte
mult. Noul regulament nu îmi
permite să îi motivez absent, ele. Am
decis împreună cu colegii din
consiliul profesoral că nu va mai
avea dreptul la educaţie în această
instituţie, ca urmare a
precedentelor întâmpinate de
profesorii săi. Drept pentru care
în mod irevocabil, am decis
(MORE)
(CONTINUED)
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DIRECTORUL LICEULUI (cont’d)
exmatricularea ei. Eu s, tiu că îs, i
urmează visele, e fantastic ceea ce
face! Dar s, coala nu trebuie deloc
neglijată. E clasa a 12-a, iar
bacalaureatul e aproape.
MAMA
Vă rog, domnule DIRECTOR. Nu există
soluţie pentru astfel de situaţii?
Trebuie să existe!
DIRECTORUL LICEULUI
(Se uită îngrijorat la ea. Îs, i
strânge buzele, prives, te în
jos. O t, intes, te din nou cu
privirea s, i zice dând din cap)
Îmi pare rău. O vom exmatricula.
CUT TO:
INT. HOL ÎNTUNECAT - APARTAMENTUL ROXANEI - SEARA TÂRZIU
ROXANA ajunge în faţa uşii apartamentului. Deschide încet
uşa şi se îndreaptă spre bucătărie. La masă stau ambii
părint, i. MAMA are o atitudine umilă. TATĂL, beat şi cu
sprâncenele încruntate, ţine în mână o sticlă de bere. MAMA
are ochii înlăcrimat, i, iar TATĂL o aplaudă ironic.
TATĂL
Bravo!!!
ROXANA
(Îl prives, te ostil, s-a
săturat să îl vadă aproape tot
timpul beat)
Da? Pentru ce?
Se as, ează la masă.
TATĂL
Cum adică pentru ce???
Loves, te cu pumnul în masă.
TATĂL (CONT’D)
Ît, i dau eu t, ie teatru!!!! ”zda
măsii!!!
Se ridică în picioare şi o ia de păr.

(CONTINUED)
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TATĂL (CONT’D)
Es, ti exmatriculată!!! Numai bine ai
rămas pe mâna mea!!!
MAMA
Nu o lovi!!!
Sare s, i ea în picioare.
TATĂL
Lasă-mă femeie în pace!!!
Îi dă drumul ROXANEI şi dă în vânt cu mâna după MAMĂ.
TATĂL (CONT’D)
Îi arăt eu ei daca nu vrea să
înt, eleagă cu vorba bună!
ROXANA prinde ocazia şi fuge din bucătărie, îşi ia
ghiozdanul cu care a venit în mână şi iese grăbită din casă.
TATĂL
Hei!!! Hei!!! Unde pleci??? Las’ că
vii tu înapoi şi îţi arăt eu
teatru!
INT. SCARA BLOCULUI - SEARA TÂRZIU
ROXANA coboară repede scările şi iese pe uşa blocului.
EXT. STRADĂ - ÎN CONTINUARE
Fuge o bucată de drum şi în timp ce fuge, apar flash-uri cu
DIRECTORUL LICEULUI, „S, tii că doar dacă es, ti elevă ît, i pot
oferi acest rol.” şi cu TATĂL ei, „Las’ că vii tu înapoi şi
îţi arăt eu teatru!”. Se aşează pe o bordură.
ROXANA
(Îşi scoate telefonul din
buzunar cu mâinile tremurânde.
Vocea îi este disperată)
Alo...ANDREI, ANDREI, te rog să mă
ajuţi. Am fugit de acasă, nu am
unde să merg, nu am unde să dorm,
te rog ANDREI, ajuta-mă...nu mai am
pe nimeni.
ANDREI
Linişteşte-te. Hai la mine. Stai
aici o vreme şi apoi vedem noi cum
o scoatem la capat. Hai...te pup.

5.
INT. CASA LUI ANDREI - DIMINEAŢA
ROXANA încă doarme. ANDREI intră în camera ei cu o ceaşcă de
cafea.
ANDREI
Hai! Hai frumoaso că e dimineaţă!
ROXANA se trezeşte încet, iar ANDREI se aşează lângă ea
sprijinindu-se de perete sau de spatele patului. Bea o gură
din cafea şi pune ceaşca pe noptieră.
ANDREI (CONT’D)
ROXANA, tu eşti fetiţă deşteaptă şi
ştii că orice pe lumea asta se
plăteşte, nu?
ROXANA
(Îşi ridică capul din pernă şi
se uită la el)
Adică?
ANDREI
Adică...
Îi ia o şuviţă de păr şi o răsuceşte între degete.
ANDREI (CONT’D)
Îmi eşti datoare. Te-am ajutat şi
acum e timpul să-mi plăteşti!
Deseară avem treabă. Hainele le ai
în dulap. O să îţi vină perfect.
ANDREI se ridică din pat, iese din cameră şi în dreptul
uşii, se opreşte ca şi cum şi-ar aminti ceva.
ANDREI (CONT’D)
Ah, şi...să nu cumva să te gândeşti
să fugi! Aşa e cel mai bine pentru
amândoi!
EXT. STRADĂ - NOAPTE
ANDREI o ţine de braţ pe ROXANA şi o împinge înainte.
ANDREI
Hai odata! Şi stai dreaptă ţi-am
zis! Aşa e cel mai bine pentru
amândoi.
O maşină se opreşte lângă ei. Şoferul coboară geamul. ANDREI
dă mâna cu el, deschide portiera şi o împinge pe ROXANA în
maşină.
(CONTINUED)

CONTINUED:

6.
ANDREI (CONT’D)
(Îi şopteşte dur la ureche)
Să fii cuminte!

INT. MAŞINA BĂRBATULUI - NOAPTE - ÎNCEPUT DE PLOAIE
În tot acest timp, ROXANA are ochii înlăcrimaţi, este
încordată, buzele îi tremură incontrolabil. Stă pe scaunul
din dreapta, cu capul plecat. BĂRBATUL se apropie de ea,
începe să o mângâie pe picior. Îi dă părul la o parte. Se
apropie de gâtul ei. ROXANA găseşte un briceag sub
schimbătorul de viteze şi, profitând de neatenţia lui,
reuşeşte să-l fure, apoi brusc, se retrage.
BĂRBATUL
Ce pula mea??? Nu eu te-am
plătit??? Hai fii cuminte şi fă-ţi
treaba!
EXT. STRADĂ - NOAPTE - PLOAIE
ROXANA îl scuipă, deschide repede uşa şi iese din maşină,
ţinând strâns în pumn briceagul furat. BĂRBATUL iese şi el
din maşină, o prinde şi face acelaşi lucru. O plezneşte, şi
o scuipă. BĂRBATUL intră înapoi în maşină şi pleacă în
trombă.
BĂRBATUL (CONT’D)
Morţii măsii...de curvă împuţită!
ROXANA este pe jos. Se sprijină pe coate, plângând în
hohote. ANDREI vine înfuriat, aplaudând-o ironic. O ridică
în picioare şi o ţine cu faţa spre el strângând-o de umeri.
ANDREI
Ce ţi-am spus eu ţie măi?!?! Nu
ţi-am spus să fii cuminte că aşa e
mai bine pentru amândoi?!?!
ROXANA îşi ridică privirile din pământ, se uită la el în
ochi cu o ură nebună. Îşi deschide rapid cuţitul briceagului
cu ambele mâini, apoi îl înjunghie în stomac, dând drumul
briceagului de oroare. Privirea lui ANDREI îngheaţă, după
care cade în genunchi. ROXANA fuge pe marginea străzii, dar
nu ştie unde se află şi ce să facă. Frântă de oboseală, de
tristeţe şi de vina ce-i apasă greu pe suflet, se opreşte
din alergat şi continuă se meargă plângând înnăbuşit,
sprijinindu-se de zidul unei cladiri, după care se
prăbuşeşte pe genunchi într-o baltă, plângând în hohote. O
maşină opreşte lângă ea şi o claxonează. Îşi închide
ochii...se uită în jur şi îşi dă seama că nu mai are ce să
facă şi urcă în maşină.

7.

INT. MAŞINA SPONSORULUI - ÎN CONTINUARE
Îşi deschide paltonul şi se apropie de bărbat.
SPONSOR
Stai cuminte, ROXANA! Nu vreau
nimic de la tine. Te cunosc. Te-am
văzut la teatru, la repetiţii. Ai
un talent fantastic, fetiţo. Nu
ştiu cum ai ajuns în situaţia asta,
dar te voi ajuta să ajungi acolo
unde meriţi...Hai..şterge-ţi
lacrimile. De mâine vei fii o altă
persoană...Bine ROSE?
CADRU LUAT DIN SPATELE MAŞINII, ÎN DREPTUL ŢEVII DE
EŞAPAMENT.
Maşina se îndepărtează, lăsând în urma sa un fum gros.
DISSOLVE TO:
INT. NOAPTE. TEATRU - CABINA DE MAKE-UP
Totul se petrece în slow motion. Fumul se dispersează. În
timp ce rememorează, privirea ROXANEI este aţintită în gol.
IMAGINEA SE FOCALIZEAZĂ MAI ÎNTÂI PE CHIPUL DETECTIVULUI,
APOI SLIDE PE LEGITIMAŢIA/INSIGNA LUI CARE ÎI ESTE ARĂTATĂ
ROXANEI.
ZOOM IN FINUŢ ŞI FOCALIZARE PE OCHIUL ROXANEI, CARE SCAPĂ O
LACRIMĂ, ÎN TIMP CE SIRENELE POLIŢIEI CRESC ÎN INTENSITATE.
BLACKOUT
SFÂRŞIT.

