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FADE IN: NOAPTE, O CAMERĂ CU O SINGURĂ PERSOANĂ, IOANA 

1. ACASĂ, TENTATIVA DE SUICID 

Ioana, supraponderală, cu figura răvășită. 

Navighează pe Facebook, pe profilul lui Dumitru, dar nu e 

evident numele lui. 

Începe să plângă. 

Scrie ultimele cuvinte ale unei scurte scrisori de adio de 

la viață. Pune punct. 

Deschide o cutie de medicamente, își toarnă pe gât, cade la 

pământ. 

 

FADE IN: SPITAL 

2. SPITALUL 

O scenă, la spital, în care medicii o fac să vomite. 

 

 

FADE IN: ACASĂ, ZI 

3. SUNĂ O PRIETENĂ 

Ioana, la telefon, ascultă câteva secunde. 

IOANA 

Ai dreptate, nu m-am gândit la asta. O să 

îl sun. Trebuie să fac ceva. Pa! 

Închide telefonul, ia o pauză. 

Camera se îndreaptă spre fereastră, dar se întoarce spre 

Ioana. 

Ioana formează un număr. Ecranul se împarte, în stânga 

Ioana, în dreapta Dumitru. 

IOANA 

Salut, Dumitru! 
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DUMITRU 

Bună, Ioana! 

IOANA 

Nu am mai vorbit de mult. Nu mai suport 

singurătatea. De când ne-am despărțit, 

trec prin tot felul de stări. Am făcut o 

criză acum 2 zile. 

DUMITRU 

Ce să zic? Îmi pare rău de tine, dar între 

noi doi nu mai e nimic. Ai grijă de tine! 

IOANA 

Mai dă-mi o șansă. 

DUMITRU 

Îmi e și rușine să ies cu tine în public. 

(Închide telefonul) 

Ioana închide și ea telefonul. 

Deschide laptopul, e deja pornit. 

Google.com. 

Scrie pe ecran "rețete sănătoase pentru a slăbi echilibrat" 

 

FADE IN: ACASĂ, ZI 

4. A SE SLĂBI! 

3 cadre, "după o lună" "după 3 luni" "după 6 luni". 

În fiecare cadru e doar Ioana pe cântar, e din acela, 

clasic, și se vede cum tot scade greutatea. Are și un punct 

roșu, o greutate ideală, pe care o atinge la fix la 6 luni. 

 

FADE IN: ÎNTÂLNIREA FINALĂ 

5. MONSTRUL ÎNCETEAZĂ SĂ MAI FIE MONSTRU CÂND ÎL IUBEȘTI 
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DUMITRU 

65 kg? (sau cât arată cântarul acum) Da, e 

ceva, 6 luni, mă bucur pentru tine. 

IOANA 

E prima dată în 6 luni când ne vedem, și 

atât ai de zis, că te bucuri pentru mine? 

DUMITRU 

E nevoie de mai mult de atât, nu ajunge că 

ai slăbit. 

IOANA 

Dă-mi un exemplu. 

DUMITRU 

De exemplu, corp tonifiat. 

IOANA 

Atât? 

DUMITRU 

Sunt unele lucruri pe care nu le poți 

schimba. 

IOANA 

Cum ar fi? 

DUMITRU 

Înălțimea. Sau abilitatea de a vorbi 

convingător. Sau frumusețea. Sau succesul 

în carieră. 

IOANA 

De unde vin lucrurile astea? Nu mi-ai zis 

niciodată că nu sunt suficient de 

frumoasă, că vorbesc prost, că n-am 

succes. 

DUMITRU 

Pretențiile mele cresc. 
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IOANA 

Ciudat e că cresc doar după ce ating o 

țintă. Când eram cu tine, mi-ai zis să îmi 

caut un job mai bun. Am făcut asta. Mi-ai 

zis că sunt grasă și te-ai despărțit de 

mine din cauza asta. Am slăbit. Acum, 

criterii cât un munte. 

DUMITRU 

Mi-a fost greu să îmi imaginez cum ai 

arăta slabă. Când ai slăbit, mi-am dat 

seama că nu e suficient. La fel, când ai 

avut jobul acela de programator. Pentru 

mulți, ar fi fost o realizare. Când l-ai 

atins tu, părea ceva simplu de atins. 

IOANA 

De ce crezi că, orice aș face nu sunt 

suficient de bună pentru tine? 

DUMITRU 

N-ai fost niciodată. 

IOANA 

Nu mi-ai zis asta la prima întâlnire. 

DUMITRU 

Atunci ar fi fost și ultima. Uite, îți 

propun ceva - dacă ajungi project manager 

și alergi un maraton în timp bun, reluăm 

discuțiile. 

Ioana se ridică de la masă, lasă niște bani pe masă, și se 

îndepărtează. 

 

FADE IN: ACASĂ, ZI 

6. PUNCT ȘI DE LA CAPĂT 

Intră pe profilul de Facebook al lui Dumitru, block. Intră 

în contacte pe telefon mobil. Block. 

Intră pe sentimente.ro, la pagina de profil. 
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Scrie "Sunt o persoană naivă". Șterge. Pauză. 

Scrie "Îmi caut echilibrul emoțional, după cel al 

trupului". Punct și dă Enter. 

FADE OUT: IOANA DIN EXTERIOR, APOI CAMERA MERGE SPRE GEAM 

THE END 


