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Fatigue may also play against you
You lack strength
And you give up
And you become all that you have never wanted to be.
A failed being
Then you close the door
And look behind you for the last time
You lie down and close your eyes
And this thing
This light that summarizes what you have been
A simple expression of life
And that you hate more than anything
Insists again and again
And then you die
You die as a deliverance
With your life behind you
Life behind
Because life
You never really liked it anyway
Did you?
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You want to be rid of it
But the thing persist
Like a tattoo
A pattern that won’t go away.
You feel it continually
Incessantly
You don’t know really
If it’s inside you or in the room around
You definitively don’t know
And then your whole life
Whatever you do
Whatever you achieve
Is permeated
By this pervasive impression
That something
Or someone
Has access to your intentions
And one day you want to make a decision
But you keep having that biter feeling
That you never act alone.
That you don’t have the freedom of expression you should have
And this thing,
This imprint that never reaches your brain
And that you cannot even grasp
Or analyze
Is just the imprint of something bigger
Stronger than you.
This thing
This claw
That mark will never penetrate you.
It will make a gap between who you are and who you should really be.
Then time goes by
And you still don’t get rid of this thing
Because you lack courage
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 Sami No
I don’t

 Examiner You know
 Sami Yes I know

I am sorry
I don’t regret
But I am sorry
For his family
My family.

 Examiner What about the fence?
 Sami The fence is still here.

In our hearts
It will never die.

23.

VOICE FROM THE FENCE

Sometimes on a sunny day you look intensively at something
You insist
And then you close your eyes
And you keep seeing that thing for a while
Like a print of what you were looking at
This thing continues to be there on your retina
For a while
And then it disappears
And that thing has never been recorded in your brain
The same effect occurs on your skin
Or the inside of your body
The same with the space around you
It can be visited and inhabited
You resist
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22.

 Examiner Tell me about the fence Sami?

Sami appears on the screen.

 Sami We all agreed that nobody will leave the fence
It’s was a commitment
Dani had to make some decisions.

 Examiner What kind of decisions?
 Sami He had to prove that he was really committed to the fence.

Dani was,… from the beginning … the boss.
 Examiner The boss?
 Sami Yeah. He was really cool…
 Examiner What happened?
 Sami He was very smart you know…

Then,
He didn’t want to be the boss anymore.
Everybody was very confused, you know.
We did a lot for him
We were very committed to his ideas
The ideas of the fence
Ideas of freedom, and all this staff, you know
He made us think that we were something else…
Different
That we could go beyond our limites.
And suddenly, just like that…
He started to say that all this was a game.
That everything was a big joke.
He used us, you know
Our money
Our time
Our trust
And for what?
For nothing
All of it was lies

 Examiner Do you regret?
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Cuvânt înainte

Proiectul Say  it now! este câștigător al unui grant EEA, oferit de Norvegia, 
Islanda, Lichtenstein și Guvernul României. Proiectul Say  it  now! este în 
egală măsură o cercetare, un act artistic și un demers civic, având la bază o 
serie de ateliere cu tineri din patru licee timișorene care au conturat, prin 
exercițiile, scenele pe care le-au creat și discuțiile pe care le-au avut, sche-
ma de creație a unei noi piese de teatru, scrise în tandem de dramaturgul 
Mihaela Michailov și Marcelino Martin Valiente. Acest text a fost mon-
tat la Teatrul Național cu actorii români Flavius Retea, Ana Munteanu,
Bogdan Spiridon și Colin Buzoianu.

Faptul că teatrul nu vorbește niciodată pentru sine, ci întotdeauna pentru 
ceilalți este o realitate. Această realitate a fost prima piatră dintr-un zid pe care 
Teatrul Național din Timișoara, România și Compania „B. Valiente” din Oslo, 
Norvegia l-au dărâmat. Proiectul Say it now! este exact ceea ce și-a propus 
prin titlu, iar spectacolul a transpus atât de fidel această idee, încât autorii lui 
i-au dat același nume. Cei 30 de adolescenți care au participat la workshop-ul 
Say it now! au avut șansa să vorbească despre acele lucruri pe care le tac de 
obicei. Ei au spus, atunci, iar piesa Say it now! spune acum că tinerii au nevoie 
să știe că vocea lor contează, că părerile lor contează. Că avem nevoie să ne 
ascultăm cu adevărat unii pe ceilalți și să încercăm să avem încredere unii în 
ceilalți. Că nu putem fi cu adevărat oameni întregi, fără a încerca să fim zeii 
propriei adolescențe.

Proiectul – piesa, spectacolul și cartea - Say it now! reprezintă o platformă 
de comunicare, un spațiu deschis. O întâlnire a tinerilor cu ei înșiși, o întâlnire 
a generațiilor, un bun prilej de refl ecție asupra tuturor acelor lucruri care ne 
separă în mod fals.

Codruța Popov
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Dani was bleeding and everybody hit him
I was the last one to hit him
Everybody encouraged me
I hit Dani with my foot in his face
Twice
I saw his mouth bleed
At this moment I hated him so much
You know
And then I ran away.

 Dad I am so sorry son
 Sami I am so sorry dad

Mom?
 Mom Sweetheart?
 Sami I love you
 Mom I love you, too

I love you so much.
 Sami I want to be a good son for you
 Mom You will, I promise you
 Sami I will do all that you and dad want
 Dad Oh! My son

Now you are back!
 Mom He’s back now

Yes, he’s back!
 Sami I am your son

Your prodigy
 Mom Yes you are!

You are!
 Dad (Showing the dog)

We will be together again!!!
 Sami YES!
 Mom My son! My beautiful son!



134

 Mom She looks at Dad
I think that things were clearer after our separation

 Examiner To dad
And you?

 Dad I think that the whole thing has been hell.
I would so much like to turn back time. With 
all I know today, I would do it better.

 Examiner Like what?
 Dad The fence, … I would like to understand 

more about what this fence was.
 Examiner Please, we agreed not to speak about the fence anymore.
 Dad Yes, but I think that all the trouble begun with the fence.
 Sami Dad?
 Dad Yes son?
 Sami You know how it was with Dani?
 Dad Yes
 Sami I was there.

I was there all the time
 Dad You were there.
 Sami Yes I was there

I saw everything.
We were playing this game, the fence.
The fence was to be the most special and smart guy.
We had to imagine ourselves as different than we were 
really.
Then, came Dani
Dani didn’t follow the rules
He just made fun of the game
He was spoiling all our fun
The others begun to spit on him
Calling him a whore and stuff,
You know
Dani should have left
But instead
He went crazy against them
Then one of us threw Dani’s head against the wall
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You always want more control
And then… more limitations

 Dad What?
Without me in this house
Everything would be a disaster
Real chaos
So shut up!

 Mom Crying
That’s unfair …
You are so unfair.

 Dad I did what I had to do…
I am a father
I have to act as a father
That́ s you wanted me to do!!!

Suddenly the conference stops.

21.

 Examiner (Very calm)
You can see all the work we have done together.
Sami? What do you think?

 Sami I think it’s great.
 Examiner You think it’s great?
 Sami Yes, how my father is trying to convince 

us he has been a good father.
 Examiner You don’t feel sorry for him?
 Sami Yes I feel sorry

Today I feel sorry
 Examiner To the parents

And you how do you feel today?
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Mom appears on screen as part of the skype conference.

 Mom Hi Sami
 Sami Hello mom
 Mom It’s been a long time now.
 Sami Yes mom
 Mom I hope you are doing well with your new teachers
 Sami Yes mom

I am doing very well
 Mom You know that a lot of viewers are 

waiting for you to appear again.
 Dad Mom don’t, please
 Mom A lot of young people, but also older

Thousands are missig you.
 Dad Mom that’s enough
 Mom They love you Sami

A lot of people love you all around the country
 Dad Interrupting

Now that’s enough!!
 Mom What he needs is to feel love around him

That’s what he needs
 Dad Blah bla bla!!!

He needs to be structured, this kid needs a good structure
That’s it. Rules!!! You understand: rules!!!

 Mom He needs to be understood, to be heard
That’s what he needs!!!

 Dad Shut up!
Shut up!!
You have spoiled him all the time
And now here’s the result!!

 Mom It’s not true
It’s not true
Fuck you!!!
This is your evil doing.
You are evil

9

Zidul este capacitatea fiecărei ființe de a se apăra de un potențial pericol. 
Zidul este energia vitală care asigură fiecăruia forță și libertate.

1.

Ai fost vreodată tăcere?
O parte a corpului care își dorește să fie tăcere?
O bucată de mână care își dorește să fie tăcere?
O bucată de cap care își dorește să fie tăcere?
O bucată de tăcere care își dorește să fie două bucăți de tăcere?

La cinci ani, mama ți-a zis să taci din gură.
Pentru că un copil bun e un copil cuminte.
Pentru că un copil deștept e un copil tăcut.
Pentru că un copil tăcut e un copil dorit.
Tu ai zis mereu: mamă, eu nu sunt deștept.
Dar mama zicea: o să fii ceea ce nu ești
Într-o zi.
Într-o zi, într-o zi, oamenii zic mereu asta
Dar apoi uită și totul devine Ziua aia.
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La grădiniță aveai lingura ta roz.

Nimeni nu voia lingura aia, pentru că era mică.
Pentru că era roz. Roz pal.
Copiii râdeau de tine.
”Prostul ! Prostul ! Îi place lingura roz”
Dar era lingura ta, și tu o iubeai.
O duceai cu tine tot timpul.
Erai copilul cu lingura. Și erai tăcut.

În clasa întâi, copii inventaseră un joc.
În jocul ăla tu jucai rolul luzărului.
Rolul unui alergător care pierde mereu cursa.

Alergi.
Alergi.
Alergi.
Și la urmă pierzi.
Mereu câștigă altcineva.
Te împiedici.
Cazi.
Plângi.
Pierzi.
Nu întrebi niciodată de ce.
Pentru că ești tăcut.
Mama ți-a zis să fii tăcut.
Pentru că băieții tăcuți sunt iubiți.
Și tu vrei să fii iubit.
Nu?

Ești în clasa a cincea și vrei să stai în ultima bancă.
De ce?
Ești tăcut.
Vrei să te joci cu lingura.
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 Dad It’s so nice to speak to you kid.
 Sami Yes, it’s nice dad
 Dad I was thinking, with your mother that it might be a 

good idea if you could come back home sometimes.
 Sami Maybe
 Dad Oh! It would be so nice!...
 Sami Dad?
 Dad Yes Sami
 Sami Do I have to stay long in this place?
 Dad Sami, my son, you know, that it’s the best institution in all 

the country
We pay a lot for it

 Sami Yes dad, I know
 Dad (Tired)

We got a new Dog now!!!
Ha!

 Sami What’s his name?
 Dad He hasn’t got a name yet

We thought, mom and I,
That you could give him a name

(Dad is nearly crying)

 Sami Dad?
 Dad Yes?
 Sami You know the fence
 Dad Yes?
 Sami It was just a game
 Dad Trying to dissimulate his emotions

A game? Yes I know, it was just a … Game…
 Sami Dad I am sorry for Dani.

I didn’t want to hurt him
 Dad Nearly crying

I know Sami, I know
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 Mom NEVER there.
 Dad Let’s ask him.
 Mom Ask him what.
 Dad Who he loves most.
 Mom This is a stupid question. All stupid 

parents ask this stupid question.
 Dad You are afraid.
 Mom Of what?
 Dad That he might love me more than he loves you.
 Mom This is stupid.
 Dad Let’s ask him tomorrow.
 Mom I will not ask him this.
 Dad I have done everything right

I have been working 75 hours a week
 Mom I saved as much money as I could
 Dad I taught my kid good values
 Mom I haven’t spoiled him.
 Dad I have always encouraged him
 Mom I have done my best
 Dad Why, then?

Why is this happenning to us?
 Mom I don’t know

20.

Dad and Sami appear on the screen as in a skype conference.

 Dad Hello, Sami
 Sami Hello, dad

11

Profesoara îți zice să citești lecția.
Spui: lecția nu e acolo.
Nu e în carte.
Profesoara îți arată lecția.
Ba nu, spui, lecția nu e în carte.
Profesoara îți arată lecția. Din nou.
Din nou. Și din nou. Și din nou.
Închizi ochii.
Când îi închizi, vezi puncte.
Sute și sute de puncte.
Albastre. Roșii. Galbene.
Profesoara îți cere să deschizi ochii.
Când predă lecția nouă.
Trebuie să te uiți în carte.
Dar cartea ta își ia zborul.
Lingura ta roz își ia zborul.
Capul tău își ia zborul.
Tu îți iei zborul.

În liceu ai note proaste.
N-o să se aleagă nimic de tine, spune mama ta.

Ai auzi asta de multe ori :
Nimic.
Nimic.
Nimic.
Îți iei placa și nu vrei să mai oprești.

Ești pe skateboard și respiri ușor.
Ai lingura roz în buzunar.
Râzi.
De ce?
Nu știi.
Ești tăcut.
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Ai 23 de ani.
Lucrezi într-o corporație.
Nimeni nu credea că ai să prinzi așa un post.

Pentru tine nu înseamnă nimic.
Lucrezi zece ore pe zi.
Plăți online - ePayments.

Șeful tău e mulțumit.
Muncești mult. Ești un angajat model.
Mama îți tot spune :
Dacă ai un post, ține-te de el
Nu-l pierde !
Modul cel mai bun de a te menține bine-mersi într-un post
E să taci
Un învingător știe să tacă.

Ai 34 de ani.
Ai o soție frumoasă și un fiu frumos
Pui la cale viitorul fiului tău
Pentru ca el să fie un învingător.
Așa cum tu ai fost un învingător.
Ai găsit cea mai bună grădiniță.
Și speri ca el să-și găsească propria lingură roz
Pentru că fiecare copil trebuie să-și găsească lingura lui.
În fiecare seară îi spui o poveste.
Îl săruți.
Îl pui în pătuț.
Și începi povestea ta preferată.
Povestea care te-a făcut ceea ce ești.
Cine ești.
A fost o dată ca niciodată un băiat. Un băiat tăcut.
Și băiețelul tău tăcut zâmbi, ca și cum în căpșorul lui somnoros se năștea
o lume nouă.
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 Dad Because you don’t tell me anything.
 Mom He doesn’t tell you anything.
 Dad You encourage him to behave like this.

What about his assignment?
 Mom He had to write about his family.
 Dad And?
 Mom And he wrote.
 Dad Good.
 Mom Do you know what he wrote?
 Dad What did he write?
 Mom My beautiful family. Dad is never

there when I need him. Mom is
sometimes there when I need her.

 Dad I want to see his assignment.

Mom shows him Sami’s paper. Dad tears it to pieces.

 Mom Why did you do that?
 Dad It’s stupid.
 Mom This is your son’s paper.
 Dad You dictated it.
 Mom What?
 Dad You told him what to write.
 Mom You despise him so much!
 Dad I despise you.
 Mom He is smarter than you think.
 Dad It is not about him. It is about you.
 Mom You take revenge on me.
 Dad Do not forget what he wrote about you.
 Mom What?
 Dad Mom is SOMETIMES there.
 Mom Yes. But you are NEVER there.
 Dad SOMETIMES there.
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The horizon is dark
Do not have any kind of illusions
Don’t hesitate
Join THE FENCE

19.

Mom and Dad

 Dad The teacher said you told him I am 
guilty Sami behaves like this.

 Mom You are
You never let him do things.

 Dad And you let him do too many things.
 Mom Like what?
 Dad All sorts. You are free, Sami. You can 

come home whenever you want.
 Mom No, I did not say that. I told him he is free.
 Dad He is free, so he can do whatever he wants.
 Mom No. He is free means he can think freely.
 Dad He is too little to think freely.
 Mom No, he is not.
 Dad It’s your fault he became like this.

It’s your fault he doesn’talk to me very much.
 Mom Because you are never there.
 Dad I am there.
 Mom His assignment as school?

Have you seen it?
 Dad What assignment?
 Mom You see. You do not know anything.
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2.

 Mama Uită-te la el!
 Tata Doamne, Doamne!
 Mama E-așa tăcut!
 Tata Foarte tăcut!
 Mama Se joacă cu căluțul.
 Tata Ce minunat e să-ți privești copilul pe căluț.
 Mama Eu i l-am cumpărat.
 Tata Ce căluț drăguț!
 Mama Mâine împlinește trei ani!
 Tata Ce zi importantă!
 Mama Ce repede trece timpul!
 Tata Crește atât de repede.
 Mama Crezi că îi e foame?
 Tata Dacă îi e foame, o să spună: mama, tata, mi-e foame!

Din spatele sticlei unde se află copilul, se aude un urlet de lup.

 Mama Cât e de inteligent!
 Tata Și n-are decât trei ani.
 Mama E cel mai bun de la grădiniță.
 Tata Imaginează-ți! A știut când s-a terminat 

Al Doilea Război Mondial.
 Mama Nu cred!
 Tata BA DA!
 Mama Nu cred!
 Tata BA DA!
 Mama Cu tine seamănă!
 Tata Și cu tine.
 Mama Cred că de la patru ani poate merge la școală.
 Tata Sigur că da.
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 Mama Am găsit cea mai bună școală!
 Tata Da?
 Mama Da. E în pădure. Va fi protejat.
 Tata Asta-i bine.
 Mama Va avea cei mai iubitori profesori. Cei mai buni 

profesori de mate, cei mai buni profesori de 
arte, cei mai buni dintre cei mai buni.

 Tata Minunat. Costă mult, dragă?

Mama șoptește ceva.

 Tata Doamne, cât e de scump!
 Mama Ba nu e.
 Tata Ba este. Costă de trei ori mai mult decât casa asta.
 Mama Merită. E un copil bun.
 Tata La zece ani îl trimitem la liceu.
 Mama La 13 la universitate.
 Tata La 17 ani va pune bazele unei corporații.
 Mama Ce corporație?
 Tata Una nouă, dragă, una nouă. Crezi că va fi fericit?
 Mama I-am cumpărat cărți despre fericire.
 Tata Da?
 Mama Sigur. Trebuie să-l instruim.
 Tata Doamne, ce deștept e! Mă duc să-l sărut de noapte bună.

Tata se duce să sărute cutia în care se află băiatul. Mama 
se duce să sărute cutia în care se află băiatul.

 Mama Somn ușor, Isus, mama și tata au grijă de tine!
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to pick up for clunkers

75 percent of what you are
is junk
petrified
your body is late
always late
and that’s what makes you angry
this constant delay
this delay your body will never regain
on time
on your time

don’t be stupid
you know all this
you know that
your blood
your tears
your saliva
your sweat
doesn’t purify you anymore
It’s just shit transformed
75 per cent of what you are
is waste
75 per cent of what you think
is fake
75 per cent of what you
live
is not there.
You have no time left
It’s about your future
Your afterlife
A new existence is waiting for you
A new deal
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You realise
That you allready know the whole shit
The point is that
you know too much
Too many things to be adaptable
When you integrate the fucking system
You think
You’re using your survival instinct
But
It’s not true
The truth is
that you are
paranoid
schizophrenic
bipolar
alzheimer
something cool.
You run
You run
And nothing is real
Except your body
Your body is behind you
Your body is 75 per cent of what you really are
And despite the fact you look at it
each fucking day in mirrors
glasses and screens
you treat it like a shit
75 per cent of your body is shit
Shit mush
you dishonored your body
because your body is not keeping up
It is not even 75 percent of the required result
It is not what you should be, it is never what you should be
Your body is lagging behind
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3.

Fiul se joacă cu o lingură roz.
Lovește ritmic tot ce îl înconjoară.

 Tata Uită-te la băiatul nostru!
 Mama Ce plin de viață e!
 Tata Care-i chestia cu lingura?
 Mama Cu lingura?

Sincer, nu știu
Dar îi place

 Tata Uită-te la el!
Câtă coordonare
Ce precizie.

 Mama Are ritmul în sânge.
 Tata Da.

În sânge.
N-are cum să ajungă un ratat cu așa un ritm.

 Mama Crezi?
 Tata Sigur că da! În viață totul e ritm

Dacă înțelegi asta
Totul e simplu ca bună ziua.

 Mama Crezi?
 Tata Sigur

Și nu se va plictisi niciodată
Tot ce va realiza, va fi în ritmul lui
Va fi un lider

 Mama Își va impune propriul ritm!
 Tata Da!

(Sami continuă să se joace cu lingura)

 Mama Ce fiu avem!
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 Tata Nu sunt prea sigur de chestia cu lingura…
 Mama E doar o fază.

Profesoara mi-a spus că
Toți copiii își aleg câte un obiect preferat
Se numește obiect de alinare
Ajută copilul să capete independență
Și încredere în sine

 Tata Da, dar are deja 10 ani!
 Mama Da…

Nu-i o problemă
Fiecare copil se dezvoltă
În ritmul propriu

 Tata Da, dar totuși
Arată cam ridicol cu lingura aia
Și e roz.
Lingura
E roz.

 Mama Care-i problema?
 Tata Dragă, e băiat !
 Mama Și ce?

E băiat, dragă.
E băiat.
Știi asta de când a venit pe lume.

 Tata Aș prefera să se joace cu o lingură albastră.
 Mama Culoarea nu e importantă

Lingura e.

4.

 Profesorul Fiul dumneavoastră -
 Mama Da -
 Profesorul E prea activ.
 Sami Sunt ok, mamă.
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Work 75 hours a week
It won’t all be sunshine
On the contrary
Things
Will not get better
Instead
It will go from bad to worse
And you’ll be in the front line
Of unemployment
Precarity
And dependence
You will be working longer
Longer than your parents
Up to 75 years
Or more
And if you are no longer efficient
They will replace you
Without a care for you
Or your family
75 per cent of your
brain capacities
will be used to produce
things you don’t need
the rest will be involved
in payments
e- payements
for things that will not give you
any kind of pleasure at all
75 per cent of what
you know
is just patterns
models
just stuff you know
And when you think you learned something
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What do you want to do with your life
Which job
Your job will occupy 75% of your existence
That’s why it’s important
Learn now
As an adult it will be harder
Much harder
Do not waste time
It’s a shame to waste your youth
You have to work
Work hard
Education is everything for you
Without degrees
You’ll be nothing
Do not fall in love with each other
Your little friend can wait
For you to finish
your studies
Education is the passport to
A position
A position in a company
Corporations do not wait for you
It’s up to you to make yourself needed
Companies do not have time for you
You represent nothing
You are nothing
And outside, in the big world
Competition is strong
Even unfair
If you do not know anyone
It will be even worse
You need to know
You must struggle
Be excellent
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 Mama Cum adică prea activ?
 Profesorul Pune prea multe întrebări.
 Sami Sunt ok, mama.
 Mama Asta e bine.
 Profesorul E obositor.
 Mama E normal.
 Profesorul E enervant.
 Mama Nu vorbiți așa de băiatul meu.
 Sami Sunt ok, mamă.
 Profesorul Poate ar trebui să-l transferați.
 Mama Să-l transfer?
 Profesorul Să-l transferați.
 Mama De ce să-l transfer?
 Profesorul Nu se integrează.
 Mama Cum adică?
 Profesorul Trebuie să-și găsească locul.
 Mama Dumneavoastră trebuie să-i găsiți locul.
 Sami Sunt ok, mamă.
 Profesorul Poate altă școală va fi mai potrivită pentru el.

Aici nu are voie să se ridice și să pună tot felul de întrebări.
Nu are voie să spună tot ce-i trece prin cap.

 Mama Ba da, are.
 Profesorul Acasă, da, nu și la școală.

A spus că temele sunt o tâmpenie.
 Mama Poate are dreptate. Temele sunt o tâmpenie.
 Profesorul Nu, nu are. Trebuie să fie cel mai bun.
 Mama Trebuie să fie cine e.
 Profesorul Nu sunteți un părinte responsabil.
 Sami Sunt ok, mamă.
 Mama Copil meu e în regulă.
 Profesorul Vă doriți un copil integrat sau un ratat?
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5.

 Profesorul Ce s-a întâmplat?
 Sami Când?
 Profesorul Știi tu când.
 Sami Nu știu. Când?
 Profesorul În ziua în care a fost agresat.
 Sami N-am văzut nimic.
 Profesorul Erai acolo.
 Sami N-am văzut nimic.
 Profesorul Unde erai?
 Sami Prin zonă.
 Profesorul Unde?
 Sami Am uitat.
 Profesorul A plâns.
 Sami Nu știu.
 Profesorul Ai spus că a plâns.
 Sami Am zis că am auzit pe cineva plângând.
 Profesorul Pe el.
 Sami N-am zis asta.
 Profesorul L-ai amenințat.
 Sami Nu l-am amenințat.
 Profesorul Prietenii tăi l-au amenințat.

De ce?
 Sami E periculos.
 Profesorul Cum adică periculos?
 Sami A distrus zidul.
 Profesorul Ce zid?
 Sami Zidul imaginar.
 Profesorul Ce zid imaginar?
 Sami Din jurul nostru.
 Profesorul E un zid în jurul nostru?
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 Examiner Sami? Could you please show us what you are staring at?

Sami is silent.
Suddenly Sami gets up from his chair and walks 

away. The screen is empty now.

 Examiner Are you at the fence now?
 Sami Yes
 Examiner How do you feel?
 Sami I’m ok, I feel very well.
 Examiner Can you describe what’s around you?
 Sami I am not allowed to tell you about it
 Examiner Why?
 Sami Sternly and bitter

Because I am not
 Examiner It’s ok Sami

It́ s ok
You can come back.
Sami is silent

18.

VOICE OVER FROM THE FENCE

Listen
Listen
It’s about your future
Do not daydream
React
Focus
75% is about listening
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 Examiner Could you betray your best friend in order to succeed?
 Sami Never
 Examiner Do you believe in God?
 Sami I don’t know
 Examiner Do you practise skateboarding?
 Sami Yes
 Examiner Are you attracted by persons of the same sex?
 Sami Maybe… I don’t know
 Examiner Do you know any prostitutes?
 Sami No
 Examiner Do you like your country?
 Sami Yes
 Examiner Do you think that you are useful to society?
 Sami I don’t know
 Examiner Would you cheat to win?
 Sami No
 Examiner Do you own a pink spoon?
 Sami A pink spoon?
 Mom Sami, remember. You did have a pink spoon.
 Sami No, I don’t remember.
 Mom You were so happy with your pink spoon.
 Sami I remember a horse, a black horse.

That’s what I remember.
 Mom The black horse, yes… and the spoon?
 Sami No, not the spoon …

Sami is silent and looking to the void

 Examiner Sami, can you show us what you are looking at?

Sami is silent
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 Sami Unul imaginar.
 Profesorul Sami, aproape l-ai omorât în bătaie pentru un zid imaginar?
 Sami Nu l-am omorât în bătaie.
 Profesorul Prietenii tăi da.
 Sami Nu eram acolo.
 Profesorul La început ai fost. De ce-ai fugit?
 Sami Pur și simplu!
 Profesorul Îți era frică?
 Sami De ce să-mi fie frică?
 Profesorul Nu știu. Îți era?
 Sami Nu.
 Profesorul Atunci de ce-ai fugit?
 Sami Nu-mi place violența.
 Profesorul Acum unde e zidul ăsta, Sami?
 Sami Peste tot.
 Profesorul Și aici e unul?
 Sami S-ar putea.
 Profesorul M-ai bate dacă ți-aș zice că nu există nici un zid?
 Sami Mi-ați zice asta?
 Profesorul Zidul nu există, Sami.
 Sami Ba există.
 Profesorul A fost ideea ta să-l bateți, nu?
 Sami Nu era de-al nostru. Încălca toate regulile.
 Profesorul Ce reguli?
 Sami Regulile noastre.
 Profesorul Zi-mi una dintre ele.
 Sami Apără zidul!
 Profesorul E posibil să rupi pe cineva în bătaie 

de dragul unui zid imaginar?
 Sami Nu din cauza zidului, ci pentru că nu crede în ce crezi tu.
 Profesorul E dreptul lui să creadă în ce vrea.
 Sami Nu și în gașca noastră.
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 Profesorul Gașca voastră se înșală.
 Sami Dumneavoastră vă înșelați.
 Profesorul Sami, vei fi exmatriculat.
 Sami Nu puteți face asta.
 Profesorul Ba pot.
 Sami Mama a zis că nu mă puteți exmatricula.

Mama a zis că plătim școala asta.
Mama a zis că pot să fac ce vreau, pentru că plătim școala.
Mama a zis că vă plătim.
Mama a zis că sunteți la dispoziția noastră.
Mama a zis că noi dăm banii, noi facem regulile.
Mama a zis să-mi construiesc ziduri imaginare.
Și dacă cineva încearcă să le dărâme, să-l distrug.
Sau să plătesc pe cineva s-o facă.
Pentru că suntem speciali.
Suntem altfel.
Și fiindcă suntem altfel.
Cine nu e ca noi, oricine încearcă să dărâme zidul, e vinovat.

 Profesorul Lucrurile nu stau așa.
 Sami Ba da. Chiar așa stau.
 Profesorul Dani ar putea să moară.
 Sami Îmi pare rău. Dar un zid e un zid. Trebuie apărat.

6.

Sami e la calculator. AN101 îi trimite un mesaj.

 AN101 Salut Sami
Ești?

 Sami Da
 AN101 Ce mai faci?
 Sami Ok
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17.

Mom, Dad and an examiner are on stage. Sami’s face is on a screen. 
The scene is divided into three parts. 1st part is a continuation of the 

story. The 2nd part takes place in the past. The 3rd in the future.

 Examiner Sami,
Have you ever seen the sea?
The ocean?

 Sami Yes
 Examiner Have you ever betrayed your best friend?
 Sami No
 Examiner Do you feel different than other people, Sami?
 Sami I don’t know… No
 Examiner Have you ever lied to your parents or your teachers?
 Sami No
 Examiner Have you ever drunk alcool?

Smoked hashisch?
Used illegal substances?

 Sami Never.
 Examiner Have you ever had sex?
 Sami No
 Examiner Have you ever tortured an animal?

A cat
A dog

 Sami Never
 Examiner Do you listen to music often?
 Sami Yes
 Examiner Are you a follower or a leader?
 Sami I don’t know
 Examiner Do you think about your future?
 Sami Sometimes.
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They give him an insistant look

 Dad Where have you been?
 Sami Where?

At school.
 Dad And after that?
 Sami With the boys at the skateboard track.

Why
 Mom We have been looking for you Sami.
 Sami …?
 Dad We saw you on the internet… doing certain things.
 Sami What are you talking about?
 Mom You were bleeding…
 Dad You killed pets… lots of them.
 Sami What! Have you been drinking…?
 Dad DON’T SPEAK TO US LIKE THAT!!!

You lied to us!
You have been showing yourself to the whole world
As a psychopat
First cutting yourself
Then torturing and killing animals.

 Sami WHAT!!?
 Mom It’s serious son, you’ve gone too far.
 Sami Scared

I haven’t done anything, anything.

Dad and Mom stand up and speak carefully.

 Dad Your parents have made a big decision now.
 Mom It’s for the best, Sami
 Dad It’s for your future

Sami looks at them worriedly.
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 AN101 Ai spus cuiva?
 Sami Ce?
 AN101 De Dani
 Sami Am vorbit cu proful.
 AN101 Și cu ai tăi?
 Sami Încă nu.
 AN101 Azi ai fost foarte curajos.
 Sami Crezi?
 AN101 Da, ai fost tare.
 Sami Nu știu…
 AN101 Ei, hai

A fost demențial, nu?
 Sami Într-un fel.
 AN101 Marfă
 Sami Da
 AN101 Ne-am distrat și-o să ne mai distrăm

Cel mai tare joc.
 Sami Nu știu dacă vreau să mai joc
 AN101 Nu te da bătut

Zidul e cu tine
 Sami Nu mă simt bine în chestia asta
 AN101 Pentru că e ceva nou

…
Sami?
Sami?
Răspunde

(Sami își închide laptopul)
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7.

 Mama Copilul nostru a muțit.
 Tata Ce?
 Mama Copilul nostru a muțit.
 Tata Cum adică a muțit?
 Mama Ce, ești prost?
 Tata Nu mă face prost.
 Mama Câteodată ești.
 Tata Cum adică-s prost?
 Mama Vezi. Ți-am zis. Și-o repet. Copilul nostru a muțit.
 Tata Adică tace?
 Mama Tace.
 Tata De când?
 Mama De azi dimineaţă.
 Tata Ok.
 Mama Ce e ok?
 Tata Am crezut că de două zile.
 Mama Dacă-i de dimineață, e ok?
 Tata Este... Nu știu.
 Mama Tu nu știi niciodată nimic.
 Tata Nu-ncepe.
 Mama Ești....
 Tata Nu-ncepe! Poate așa simte nevoia să fie.
 Mama N-a vorbit niciodată despre nevoia asta.
 Tata Poate vrea să fie singur o vreme.
 Mama Cum adică poate?
 Tata Poate, adică... poate.
 Mama Ai vorbit cu el?
 Tata Ai spus că a muțit.
 Mama Azi. Ieri vorbea.
 Tata Dormea când am ajuns acasă.
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 Mom But where?
I want my kid back
I want him back!!!

Suddenly, pictures are appearing on the computerscreen. The 
photos appear for a very short while, and then disapear.

Suddenly the screen changes color and a video appears. We 
don’t know if those are live images or if it’s a recording.

We can recognize Sami’s silhouette in an empty room. The room is 
totaly white and it’s impossible to identify where this place is.

He is walking away and at the last second we can 
see that he opens a door and goes outside.

16.

Mom and Dad sit at home in the dark. Sami 
enters the room with his skateboard.

 Sami Hello!
Is anybody here?
Hello
Mom?

Suddenly, the ligth is on.

 Sami My god, I was so scarred!
What are you doing there?

They are silent.

 Sami Come on, what’s happened?
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Revolution is coming
If you kill
You regain your freedom
Freedom
We took that from you when you were born
You must take back what’s rightfully yours
Your rights are intrinsic to your personal freedom
It is by taking your freedom that you will respect the others’ right
You do not want to be despised
You do not want to be vilified
It is through your personal commitment
Your life will regain its sense

 Mom and Dad suddenly enter Sami’s room 
while he is on screen cutting himself.

 Dad Samy! Samy! Don’t!
 Mom Samy! Stop, please! Please!
 Dad Oh my God, where are you??!!
 Mom Samy get out of there.

She begins to press the computer. Suddenly Samy disappears from the screen, 
which turns blue. Mom continues to desesperatly press on the keyboard.

 Dad Stop! Stop! He’s gone!

He stops her, holding her arm back. The computer seems to be searching.

 Mom (Desesperate)
He’s not… He’s here, somewhere, he’s inside!!!

 Dad He’s not here!
He’s somewhere else!
He is hidden somewhere
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 Mama Mereu doarme când ajungi acasă.
 Tata Ba nu.
 Mama Ba da.

I-am zis, te rog vorbește, spune-mi ce-i cu tine, 
spune-mi dacă ți s-a întâmplat ceva.

 Tata Ce i s-o fi întâmplat?
 Mama Ar putea fi orice.
 Tata Locuim într-o zonă liniștită.

Merge la o școală liniștită.
Are prieteni liniștiți.
Și părinții prietenilor lui sunt liniștiți.
Mănâncă mâncare sănătoasă.
Doarme într-un pat solid.
Are o bicicletă bună.
Se joacă într-un parc liniștit.
Dă răspunsuri liniștite.
Ce-ar putea să i se întâmple?

 Mama Cu școala asta, nici nu mai știu
 Tata Ce? Tu ai găsit școala asta

Și ne costă o avere.
 Mama Sigur a pățit ceva.
 Tata De ce zici asta?
 Mama Pentru că tace. Întreabă-l.
 Tata Ce?
 Mama De ce tace.
 Tata Nu pot să-l întreb așa ceva.
 Mama De ce?
 Tata Fiindcă-i respect tăcerea.
 Mama Și eu nu i-o respect?
 Tata Dacă-i respecți tăcerea, atunci nu-i invada spațiul personal.
 Mama Nu-i invadez spațiul.
 Tata Dar încerci.
 Mama Nu, nu încerc.
 Tata Și mie-mi invadezi spațiul.
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 Mama Ce?
 Tata Da, mi-l invadezi.
 Mama Asta-i o tâmpenie.
 Tata Ar trebui să-l lași în pace.
 Mama Ar trebui să-l ignorăm, sigur, că doar ăsta e 

modul tău de a rezolva orice problemă.
 Tata Eu nu-l ignor niciodată. Îi acord spațiu.
 Mama Ar putea să-și facă rău.
 Tata Cum adică să-și facă rău?
 Mama Mulți copii fac asta.
 Tata El nu e mulți copii.
 Mama Poate se taie pe braț.
 Tata CE?
 Mama Un prieten de-ai lui așa făcea.
 Tata Cine?
 Mama Nu mai contează.
 Tata Fiul nostru n-ar face asta.
 Mama De unde știi?
 Tata E fericit.
 Mama Doamne, ești așa de -
 Tata Am să-l întreb
 Mama Ce?
 Tata Dacă se taie.
 Mama Nu poți să-l întrebi așa ceva.
 Tata Ba sigur că pot.
 Mama E prea invaziv.
 Tata Puștii ăștia care fac așa ceva… sunt chiar inconștienți.
 Mama Nu știi cum sunt. Nu-i cunoști.
 Tata Părinții lor ar trebui să facă ceva.
 Mama Cum ar fi?
 Tata Nu știu. Ceva. Am să-l întreb.
 Mama Ce?
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You’ll have to find them
Or build them
There are manuals for that
Survival manuals
Designed by the CIA
Available on the internet
If you want to change the world you will have
To be in permanent insurrection
Those who will not be with you
Will be against you
The group will be organized
And coherent
Giving at the same time
The impression to be deconstructed
The movement must always be easily mobilized
Any and each of you must be reached
At any time
Day and night
There will be trainings
By virtual encrypted programs
Which will be available online
Each of you will be responsible
For training at least three hours a day
And all this in the utmost discretion
The slightest mistake could be fatal to you
You know that the monitoring system
The most powerful ever invented is tracking you
You are part of the insurrection
You are not heroes
But each of you is a key element of the movement
You do not have a mission
But power is given to you
The values of this society are toxic
Modern society has created losers
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(He goes out of the room)
(Mom stays in the room)

 Mom Sami…
Tell me that you are 15 and not 18

 Sami I am what you want, mom
But get out of my room

(She goes out)
(Sami closes the door)

15.

VOICE OVER FROM THE FENCE

Sami is on the screen and he’s cuting his arm with a razorblade. He 
has already cut his chest a couple of times and blood is flowing on 

his body. He doesn’t express any kind of pain or sadness. During the 
voice over below we can see that the number of viewers increases.

You do not have much time
And that’s the main problem
You have to use all the tools
Available around you
Social networks will be your platform
For advertising
But mostly the way to keep you together
Do not fail
Do not doubt
Then weapons
The weapons
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 Tata Ești ok?
 Mama L-am întrebat deja asta.
 Tata Și?
 Mama Tăcere. I-a zis ceva profesorului de matematică.
 Tata Ce?
 Mama Ceva legat de un zid imaginar.
 Tata Ce zid imaginar?
 Mama Nu știu.
 Tata Ce a zis, mai exact?
 Mama Crede într-un zid imaginar.
 Tata Unde?
 Mama Peste tot.
 Tata Aici?
 Mama Posibil.
 Tata Nu e nici un zid la noi în casă.
 Mama Unul imaginar.
 Tata Imaginar?
 Mama Da.
 Tata Și ce se întâmplă acolo?
 Mama Unde?
 Tata În spațiul protejat de zidul imaginar.
 Mama Nimeni nu știe.
 Tata Poate e un joc.
 Mama Poate.
 Tata Poate e un cod.
 Mama Poate.
 Tata Am să-l întreb. Sami?

Nu răspunde.
Ce-i cu zidul ăsta imaginar?
E un joc?
O glumă?
Un secret?
Unde e, Sami?
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L-ai văzut?
Mami și tati vor să le arăți zidul imaginar.
E înalt?
E jos?
Sami, răspunde-mi.
Sami, răspunde-mi.
Ți-e teamă de el?
Te apără mami și tati.
Ești în siguranță.
Sami, răspunde-mi!

8.

VOCEA DIN ZID

Monotonă și academică, se aude din spatele scenei; e dificil de înțeles, auzim 
o voce care se confundă cu propriul ecou. E un fel de curs despre cum să scapi 
din chingile educației. Cel ce vorbește ar putea fi un profesor de arte vizuale.

Creativitatea e ca o pagină goală.
Trebuie să-ți lași imaginația
Să se impregneze de pagină
De spațiu
De vid
Trebuie să încerci să uiți tot ce știi
Referințe
Obiceiuri
Modele
Tipare
Trebuie să ai curaj să pătrunzi în necunoscut
Necunoscutul
Acolo se află creativitatea
Încă nedescoperită
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You know that nobody is allowed in my room
Without my permission

 Mom We were worried
 Sami Worried?
 Mom Yes, we were wondering where you were
 Sami I was at school
 Dad At school?

I thought you were there

(He shows the screen)

 Sami That’s not me
 Dad Ha! It is YOU.
 Sami It’s me and it’s not
 Mom What do you mean?
 Sami I am 18 and I don’t have to explain anything to you
 Dad 18? But you are 15!!!
 Sami No dad, I am 18

Mom?
 Mom I don’t know, I don’t know anymore
 Sami What kind of parents are you,

You don’t remember how old your son is?
 Dad Listen boy

I think that we have been showing a lot of patience
And understanding with your behaviour
But this is going too far
Much too FAR

 Mom Sami…
 Sami You shouldn’t be in my room

Rules are rules
You shouldn’t be here
You taught me these rules
So please, respect them!

 Dad Ok ok we respect them
Look
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 Mom What’s the matter?
 Dad Sami, where is Sami?
 Mom Calm down

He’s on the screen
 Dad The screen?

Which screen?
 Mom Which screen?

The one in his room
 Dad You’re sure?
 Mom Yes
 Dad Let’s see

(They come into the room and look at a large computer screen)

 Dad There he is
 Mom Sami…
 Dad He is concentrating!

He is so focused!
 Mom He is so smart
 Dad How many followers?
 Mom Dear, it’s not about followers

But viewers
 Dad What do you mean?
 Mom People are constantly looking at him.

Thousands of people
 Dad He’s so smart

(Suddenly, Sami appears in the room)

 Sami What are you doing here?
 Dad Oh Sami

Where have you been?
 Sami You shouldn’t be here

It’s my room
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Să pătrunzi în necunoscut
Înseamnă să pătrunzi în imensitate
Fără să te pierzi în ea
Să ne pierdem în interstițiile
Uitării
Renunțare
Renunțare la tot ce ai învățat

La tot ce am vrut să te învățăm
De la bun început
De când ai venit pe lume.

În mintea ta
Sunt acele nivele numite
Memorie
Memoria stă de pază între
Realitate și nebunie
Dar trebuie să acceptăm uitarea
Dacă vrei
Dacă vrei să reînvii

Ești tânăr
Ești lipsit de experiență.

Dar ai o responsabilitate
Ești responsabil de tine însuți
Tu ești viitorul
Viitorul nostru
Și totul depinde de tine
De capacitatea ta de a fi liber
De capacitatea de a gândi o societate nouă
O societate pentru oameni liberi
O societate fără credite
O societate fără corupție
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O societate fără frică
O comunitate a egalității între persoane
De tine depinde totul

Pe tine ne bazăm
Am mizat totul pe tine
Și din acest motiv trebuie să o iei
De la zero
Să iei lumea de acolo unde am lăsat-o noi

Am insistat atât
Am insistat ca tu să
Te poți adapta sistemului nostru
Creat pentru tine
Azi trebuie să dărâmi sistemul ăsta
Dacă vrei să supraviețuiești
Dacă vrei un viitor
Pune totul sub semnul întrebării
Neagă toată educația
Pe care ți-am dat-o noi

Privește-te
În momentul ăsta
Vorbesc cu tine
Cuvintele mele trădează
Ceea ce avem de făcut
Trebuie să distrugi totul
Să ne lași în urmă
Pentru că noi am eșuat
N-am putut să vă facem liberi
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13.

Sami is in front of his computer. He gets a message.

 AN101 Sami?
 Sami Yes
 AN101 Have you been thinking?
 Sami Yes
 AN101 And?

…
And?

 Sami It’s scary
 AN101 Coward
 Sami It’s not true
 AN101 Wimp
 Sami No
 AN101 You’re shitting your pants
 Sami Stop it!
 AN101 Vomit
 Sami Stop it!

Suddenly a picture of Sami naked appears and disappears 
quickly on the screen. Sami is terrified. He closes his laptop.

14.

 Dad Sami! Sami!
Where are you?
Sami!!!



112

 Teacher We don’t really know what happened that day
…

 Mom What’s your advice?
 Teacher Well, the school psychologist has met Sami and,…
 Dad The psychologist? Oh my god…
 Teacher Sami seems to have double personality disorder

Usually he is Sami, I mean the real Sami
And sometimes he is someone else
He’s convinced that he is a very special kid
That he is not like the others
That he belongs to a private, …an intimate zone
Called the fence
We have a lot of problems with this concept of « The Fence 
»
Because Sami doesn’t want to describe it
He doesn’t want to talk about it
Sami has been taking some tests
One of those is to draw himself

(The teacher shows the drawings)
(Dad and Mom look at the drawings)

 Dad Oh my God! Oh my God!
 Mom Sami…
 Dad Oh my God!

My son is crazy!
 Teacher No

No
He’s not crazy
But he’s very busy
Very very busy

 Mom Is he speaking with dead people or something like that?
 Teacher No no we don’t think so

His performance on the Internet at least proves something
Your son is trying to communicate
He is trying to tell us something
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9.

 Tata Sami!
Sami!
Unde ești

 Mama Ce s-a întâmplat?
 Tata Sami

Nu știu
Unde e?

 Mama La școală
Unde ai vrea să fie?

 Tata E 8 seara
Ar trebui să fie acasă

 Mama Trebuie să fie la pian
 Tata Pianul e luni

Azi e marți
 Mama Așa e

O fi cu vreun prieten
 Tata Ce prieten?

N-are prieteni
De când cu zidul ăsta tâmpit

 Mama Ba are mulți prieteni
 Tata N-am văzut nici un prieten de multă vreme

De foarte multă vreme
 Mama Nu te stresa atât

O să se întoarcă.
 Tata Nu mă stresez

Doar îmi fac griji pentru copilul meu.
 Mama Și eu
 Tata Zidul

Zidul e
 Mama Cum adică zidul?
 Tata Poate zidul ăsta e vreo organizație periculoasă

Ca Mafia sau ceva de genul
O, Doamne! Trebuia să ne gândim mai serios la asta.
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 Mama Ți-am zis eu
Unde pleci?

 Tata Trebuie să mă duc
SAMI! SAMI! SAMI!

 Mama SAMI!
 Tata Să sunăm la poliție
 Mama Am sunat
 Tata Și
 Mama Au zis că de obicei

Copii nu ajung prea departe de casă
Părinții se stresează prea mult.
Și că puștii se întorc în câteva ore.
Și că de regulă totul se termină cu bine.
Și că mai sunt și alte cazuri.

 Tata Ce fel de cazuri?
 Mama Cazurile cele mai rele când pur și simplu fug de acasă.

Dar oricum poliția nu reacționează până 
la 24 de ore de la dispariție.

 Tata De ce ar fugi Sami de acasă?
De ce?

 Mama Nu știu
Nu știu
De noi n-a fugit niciodată

 Tata Sami!
Sami!
Doamne, unde e?

 Mama N-ar trebui să ne lăsăm copleșiți de frică
 Tata Sami!

Sami!
 Mama Nu te teme

Se va întoarce
Așa au zis polițiștii

 Tata Nu cred în ce spun polițiștii!
Ar trebui să facă ceva!
E treaba poliției să facă ceva
Să ne protejeze copilul!
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 Teacher Yes…We are investigating, trying to find
out what this means
What this spoon means

 Dad And?
 Teacher Nobody knows, but everyone is fascinated by the spoon…

I mean… Your son.
 Dad Wait, wait, wait!

You are telling me now
That my son is sitting during class hours in front of his 
computer looking at nothing
In front of thousands of people because he’s like a spoon?

 Teacher Yes sir
 Mom Sami…
 Dad But what is he looking at?
 Teacher We don’t know sir, that’s the big question

We don’t know.
But we think that’s why he has so many followers.
Because nobody knows what he is looking at.

 Dad You should do something
You know you should do something
We pay a lot of money for the education of our kid
We pay a lot

 Teacher I know sir
I am sorry
But I think your child has big problems
I already told your wife
He’s too active

 Dad Too active?
He’s too smart
Too smart for you
That’s your problem
You don’t manage to teach him anything 
because he’s too smart!

 Teacher Your child has been violent
And this is your problem, sir

 Mom He wasn’t violent
He escaped, that’s all he did
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 Teacher Well not all the time
Well, we don’t know, really

 Dad What’s he doing?
 Teacher He doesn’t do so much

He just shows up
He doesn’t move
He looks somewhere far… far away

 Dad That’s it?
 Teacher Yes
 Dad How long has this been going on?
 Teacher As I told you sir, we don’t really know

But… we think it’s been like this for a couple of months
Maybe more

 Dad You are one of the best schools in the country
Aren’t you?

 Teacher Yes… we are sir.
 Dad Yet you’re telling me that my child spends his 

whole day showing up on the internet
 Teacher Yes… I am sorry sir
 Dad And you’re telling me that you didn’t 

know anything about it
 Teacher Apparently… no sir
 Dad Apparently?

But you are his referent teacher… aren’t you?
 Teacher No… Hum… Yes sir
 Dad That’s ridiculous

You are ridiculous
The whole school is ridiculous

 Mom What do the other kids say about it?
 Teacher Hum…

They say that your son is…
Hum…
They say that Sami is like a spoon

 Dad & Mom Like a spoon?
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Că de-aia plătim taxe în țara asta!
S-avem protecție!

 Mama Polițiștii
Polițiștii

 Tata Ce-i cu ei?
 Mama Au zis.

Să mergem acasă
Că fiul nostru e sigur acolo.

 Tata Nu e.
E-n pericol.
Înțelegi?
În pericol.

10.

 AN101 Te-ai întors?
 Sami Da
 AN101 De ce?
 Sami Ai mei
 AN101 ?
 Sami Au vorbit cu poliția
 AN101 Și?
 Sami Încă nu știu
 AN101 Faci mișto?
 Sami …
 AN101 Sami?
 Sami Lasă-mă-n pace
 AN101 Pizda mă-tii

(Părinții intră în cameră)
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 Tata Sami!!?
 Sami Mda!
 Tata Unde-ai fost!!?
 Sami Cum adică?
 Tata E zece noaptea, unde ai fost?
 Sami La o petrecere
 Tata Petrecere

Marți seara?
 Sami …
 Mama Sami?
 Tata Nu ne-ai spus de nicio petrecere Sami
 Mama Sami te rog

Să nu taci acum
Spune-ne
Ce s-a întâmplat?

 Sami Nu pot să vă spun nimic
 Tata Ba ai să ne spui

Ce-i cu petrecerea asta?
 Sami …
 Tata Nu ți-am dat voie să mergi la nici o petrecere.
 Mama Are legătură cu Zidul?
 Sami …
 Tata Spune ceva, ce Dumnezeu!!!!
 Mama Te rog să nu țipi

Te Rog
 Tata Nu răspunde

Tace
Tace, futu-i!

 Mama Te rog
Sami, de ce taci?

 Sami Mă apăr
 Mama Te aperi?

De cine?
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The fence is real
Once in contact with the fence
You do not have the same needs
You do not ask for the same things
You do not show empathy with the others
You do not tell anybody where you really were
You can lie
You are allowed to be violent
You are authorized to simulate emotions
You can also speak nonsense
Do not tell anybody where the fence is
Do not tell anybody how to reach the fence
Do not tell anybody how you make the fence work
No one must copy you
You are unique
You are special
You are a kid

12.

 Dad Why?
 Teacher We haven’t managed to know that, sir.
 Dad How did you find out?
 Teacher Sami has a lot of followers.
 Mom Followers?
 Teacher Yes, lots of people look at him every day
 Mom Every day?
 Teacher I mean… constantly
 Dad You are saying that my kid shows up 

on internet all the time?
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 Mom Sami?
 Dad WHY???!!!!
 Sami …
 Mom (crying)

Oh my God, say something darling.
 Dad (He takes Sami by the arm)

Will you explain!!??
Will you!!!

 Mom Don’t!
 Dad We need an answer!!!

(He’s shaking his arm violently)
Understand!!

 Mom That́ s enough…
 Dad Answer!
 Sami …

11.

VOICE FROM THE FENCE

You will be silent
Silent for the whole world
You will not answer at all
You will just look at them
And show no feelings
Or signs of approval
Or disapproval
The only thing to do is to be silent
Silent among everyone else and especially among
All those who have reached the fence
The fence is not an imaginary room

33

 Sami De voi
De casa asta

 Tata Cum?
Ce zice?

 Mama Ce s-a întâmplat Sami?
Știi că poți să ne spui.

 Sami …
 Tata E absurd

Sami
Sami
Uită-te la mine
Uită-te la mine
UITĂ-TE LA MINE!

 Mama Are legătură cu zidul?
 Sami Nu pot să vorbesc despre zid

Nimeni nu poate
 Tata Sami

Sami, băiete, ascultă-mă
Am fost la poliție

 Sami Știu

Tata și Mama se privesc uimiți.

 Tata Ce-ai…
Știai că te căutăm?

 Sami Da
 Tata (disperat)

Cum?!!
 Mama (dezamăgită)

Sami, tu ne urmăreai?
 Sami Da
 Tata De ce?
 Mama Sami?
 Tata DE CE?
 Sami …
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 Mama Sami?
 Tata DE CE???!!!!
 Sami …
 Mama (Plânge)

Dragul meu, zi ceva, pentru Dumnezeu.
 Tata (Îl ia pe Sami de braț)

Explică-ne!!
Ne explici!!!??

 Mama Nu!
 Tata Vrem un răspuns!!!

(Îi scutură braţul cu violenţă)
Înţelege!!

 Mama Destul…
 Tata Răspunde!
 Sami …

11.

VOCEA DIN ZID

Vei fi tăcut
Tăcut pentru tot restul lumii
Nu vei răspunde nimic
Vei privi doar la ei
Fără a le arăta ce simți
Fără vreun semn de aprobare
Sau dezaprobare
Nu trebuie decât să taci
Să taci între toți ceilalți și în special între
Toți cei care au atins zidul
Zidul nu e o încăpere imaginară
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 Sami From you
From this house

 Dad What?
What does he say?

 Mom What’s the matter Sami?
You know you can tell us

 Sami …
 Dad This is completely absurd

Sami
Sami
Look at me
Look at me
LOOK AT ME!

 Mom It has something to do with the fence?
 Sami I cannot speak about the fence

Nobody can speak about the fence
 Dad Sami

Sami, listen boy.
We called the police

 Sami I know

Dad and Mom look at each other in astonishment.

 Dad What did you …
You knew we were looking for you?

 Sami Yes
 Dad (dismayed)

What?!!
 Mom (disappointed)

Sami, have you been watching us?
 Sami Yes
 Dad But why?
 Mom Sami?
 Dad WHY?
 Sami …
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 Dad Sami!!?
 Sami Hum!
 Dad Where have you been!!?
 Sami What do you mean?
 Dad It’s 22 pm, where have you been?
 Sami At a party
 Dad A party

On a Tuesday evening?
 Sami …
 Mom Sami?
 Dad You didn’t tell us about this party Sami
 Mom Sami please

Don’t be silent now
Tell us
What’s happened?

 Sami I can’t tell you anything
 Dad You will tell us now

What was this party?
 Sami …
 Dad We haven’t given you any permission to go to this party.
 Mom Is has something to do with the Fence?
 Sami …
 Dad Say something for God’s sake!!!!
 Mom Please don’t shout

Please Don’t
 Dad He doesn’t answer

He is silent
Fucking silent

 Mom Please don’t
Sami why are you silent?

 Sami I am protecting myself
 Mom Protecting?

Who from?
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Zidul e real
Odată în contact cu zidul
Nu mai ai aceleași nevoi
Nu mai ceri aceleași lucruri
Nu mai arăți empatie față de ceilalți
Nu mai spui nimănui unde ai fost cu adevărat

Poți minți
Ai voie să fii violent
Ai dreptul să simulezi emoții
Poți chiar să vorbești fără noimă
Nu spune nimănui unde se află zidul
Nu spune nimănui cum poate ajunge la zid
Nu spune nimănui cum să facă zidul să funcționeze
Nimeni nu trebuie să te copieze
Ești unic
Ești special
Ești copil.

12.

 Tata De ce?
 Profesorul Încă n-am reușit să aflăm.
 Tata De unde știți?
 Profesorul Sami e urmărit de multă lume.
 Mama Urmărit?
 Profesorul Da, pe internet, sunt oameni care îi accesează zilnic profilul
 Mama Zilnic?
 Profesorul Da… În mod constant
 Tata Vreți să spuneți că SAMI meu e pe internet toată ziua?
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 Profesorul Nu tot timpul
Adică nu prea știm

 Tata Și ce face?
 Profesorul Nu prea multe

Doar apare
Nu se mișcă
Privește undeva… în zare

 Tata Și asta e tot?
 Profesorul Da
 Tata De cât timp?
 Profesorul Cum vă spuneam, nu știm

Dar… probabil că durează de vreo două luni
Poate mai mult

 Tata Sunteți una dintre cele mai bune școli din țară
Nu?

 Profesorul Da… domnule.
 Tata Și totuși copilul meu își petrece toată ziua 

pe internet. Asta îmi spuneți, nu?
 Profesorul Da… Îmi pare rău, domnule
 Tata Și-mi mai spuneți că nu știați nimic
 Profesorul Se pare că… nu
 Tata Se pare?

Dar sunteți dirigintele lui… nu?
 Profesorul Nu… Hmm… Da, domnule
 Tata E ridicol

Sunteți ridicol
Școala asta e ridicolă

 Mama Ceilalți copii ce zic?
 Profesorul Hm. ..

Spun că fiul dumneavoastră e…
Hm…
Spun că Sami e ca o lingură

Tata și  Mama Ca o lingură?
 Profesorul Da… Încercăm să aflăm ce înseamnă asta

Ce e cu lingura
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To protect our child!
That’s why we pay taxes in this country!
To have protection!

 Mom The police
The police

 Dad What about the police?
 Mom They said

We should go home.
That our son is certainly home.

 Dad He’s not.
He’s in danger.
Do you understand?
He’s in danger.

10.

 AN101 U’r back?
 Sami Yes
 AN101 Why?
 Sami My parents
 AN101 ?
 Sami They talked to the police
 AN101 And?
 Sami I don’t know yet
 AN101 Are u joking?
 Sami …
 AN101 Sami?
 Sami Leave me alone
 AN101 Fuck you

(The parents enter the room)
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 Mom I told you so
Where are you going?

 Dad I have to know
I am going to find him

 Dad SAMI! SAMI! SAMI!
 Mom SAMI!
 Dad Let’s call the police
 Mom I did
 Dad And
 Mom They said that usually

Kids are not far away from home.
That parents are too anxious.
That kids come back in very few hours.
That usually it all ends very well.
Then, there are of course the other cases.

 Dad What kind of cases?
 Mom In the worst of the cases they just run away from home.

But anyway the police don’t react until 
24 hours after the dissapearance.

 Dad Why would Sami run away from home?
Why?

 Mom I don’t know
I don’t know
He hasn’t run from us

 Dad Sami!
Sami!
Oh my God, where is he?

 Mom I think that we shouldn’t let fear overwhelm us
 Dad Sami!

Sami!
 Mom Don’t be so afraid

He will be back
The police said so

 Dad I don’t believe the police!
The police should do something!
It’s their job to do something!
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 Tata Și?
 Profesorul Nimeni nu știe, dar toți sunt fascinați de lingură…

Vreau să spun… De fiul dumneavoastră.
 Tata Stați așa!

Deci tocmai îmi spuneți
Că fiul meu stă la computer în timpul orelor și se uită pe 
pereți
Și mii de oameni îl urmăresc, fiindcă e ca o lingură?

 Profesorul Da, domnule
 Mama Sami…
 Tata Și la ce se uită?
 Profesorul Nu știm, domnule, asta e marea întrebare

Nu știm.
Probabil că din cauza asta are atâția followeri
Pentru că nimeni nu știe la ce se uită.

 Tata Trebuie să faceți ceva
Știți că trebuie să faceți ceva
Vă plătim foarte mulți bani pentru educația copilului
Prea mulți

 Profesorul Știu
Îmi pare rău
Dar cred că fiul dumneavoastră are probleme mari
Deja i-am spus soției dumneavoastră
E prea activ

 Tata Prea activ?
E prea deștept
Prea deștept pentru voi
Asta-i problema
Nu reușiți să-l învățați nimic pentru că e prea deștept!

 Profesorul Fiul dumneavoastră a fost violent
Și asta este problema dumneavoastră, domnule.

 Mama N-a fost violent
A fugit, asta e tot.

 Profesorul Nu știm ce s-a întâmplat în ziua aia.
…

 Mama Ce ne sfătuiți?
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 Profesorul Psihologul școlii a avut deja o întrevedere cu Sami și…
 Tata Psihologul? O, Doamne…
 Profesorul Sami pare să aibă personalitate dublă

De obicei e Sami, adică Sami cel real
Și uneori e altă persoană
E convins că e un puști foarte special
Că nu e ca toți ceilalți
Că vine dintr-o zonă privată… intimă
Numită zidul
Conceptul ăsta, « Zidul » ne dă destulă bătaie de cap
Pentru că Sami nu vrea să îl descrie
Nu vrea să vorbească despre asta
Sami a dat niște teste
Într-unul trebuia să se deseneze pe sine însuși

(Profesorul le arată desenele)
(Tata și mama se uită la desene)

 Tata Doamne, Dumnezeule!
 Mama Sami…
 Tata Dumnezeule!

Fiul meu e nebun!
 Profesorul Nu.

Nu e.
Nu e nebun
Doar ocupat
Foarte, foarte, ocupat

 Mama Vorbește cu morții sau ceva de genul ăsta?
 Profesorul Nu, nu credem asta

Dar ce face pe internet sugerează ceva
Fiul dumneavoastră încearcă să spună ceva
Încearcă să ne comunice ceva.
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9.

 Dad Sami!
Sami!
Where are you?

 Mom What’s wrong?
 Dad Sami

I don’t know
Where is he?

 Mom At school
Where do you think?

 Dad It’s 20 PM
He should be at home

 Mom He probably went to his piano lesson
 Dad No, piano is on Monday

It’s Tuesday
 Mom It’s true

He must be with a friend
 Dad Which friend?

He has no friends
Since this stupid fence

 Mom Oh yes, he has a lot of friends
 Dad I haven’t seen any friends for a long time

A very long time
 Mom Don’t be so anxious

He will come back soon
 Dad I am not anxious

I am concerned about my kid that’s all
 Mom So am I
 Dad The fence

It’s the fence
 Mom What do you mean the fence?
 Dad Maybe this fence is some kind of dangerous organisation

A kind of mafia or something
Oh God! We should have taken this more seriously
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Your willingness to think a new society
A society made for free people
A society without debts
A system without corruption
A society without fear
An equal and fair community of persons
You are the ones on which everything depends now
We relied on you
Staked everything on you
And for that you must restart
From scratch
Take the world where we left it
We have insisted so much
Insisted that you had to be
Adaptable to the system we have
Made for you
But today you must overthrow all
If you want to survive
If you want a future
You must question everything
You must refute the education
That we have provided you
Look at yourself
At this moment
I am talking to you
My words betray
The task ahead
You need everything unravelled
And leave us
Because we have failed
Failed to make you free
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13.

Sami e la calculator. Primește un mesaj.

 AN101 Sami?
 Sami Da
 AN101 Te-ai mai gândit?
 Sami Da
 AN101 Și?

…
Și?

 Sami Mă sperie
 AN101 Lașule
 Sami Ba nu
 AN101 Pămpălăule
 Sami Nu
 AN101 Te caci pe tine
 Sami Termină!
 AN101 Borâtură
 Sami Termină!

Deodată, o imagine a lui Sami dezbrăcat apare și dispare 
repede pe ecran. Sami e îngrozit. Își închide laptopul.

14.

 Tata Sami! Sami!
Unde ești?
Sami!!!
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 Mama Ce s-a întâmplat?
 Tata Sami, unde-i Sami?
 Mama Calmează-te

E pe ecran
 Tata Ecran?

Care ecran?
 Mama Ei, care?

La el în cameră
 Tata Ești sigură?
 Mama Da
 Tata Să vedem

(Intră în cameră și se uită la un ecran imens de computer)

 Tata Uite-l
 Mama Sami…
 Tata Ce atent e!

Cât de concentrat!
 Mama E atât de inteligent
 Tata Câți îl urmăresc?
 Mama Dragă, nu de follower-i e vorba

Ci de accesări
 Tata Cum adică?
 Mama E mereu privit.

De mii de oameni
 Tata Ce deștept e

(Sami apare deodată în cameră)

 Sami Ce faci aici?
 Tata Sami

Unde ai fost?
 Sami Ce căutați aici?

E camera mea
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Your references
Your habits
Your models
Your patterns
You must dare to enter the unknown
The unknown
This is where creativity is
That nobody has yet discovered
To enter the unknown
Is to enter the immensity
Without getting lost
Get lost in the interstices
Of oblivion
Renunciation
The renunciation of what you have learned
Of what we wanted to teach you
From the beginning
Since you arrived in this world
In your brain
There are those layers which are called
Memory
Memory is the guardian between
Reality and madness
But we must accept forgetfulness
If you desire
If you desire your revival
You are young
And inexperienced
But you have responsibility
Responsibility for yourself
You are the future
Our future
And everything depends on you
Your ability to become free
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 Dad I will ask him. Sami?
No answer.

 Dad What is this imaginary fence?
Is it a game?
A joke?
A secret?
Where is it Sami?
Have you seen it?
Mommy and daddy would like you to show them the 
imaginary fence.
Is it tall?
Is it small?
Sami, answer me.
Sami, answer me.
Are you afraid of it?
Mommy and daddy will protect you.
You are safe.
Sami, answer me!

8.

THE VOICE FROM THE FENCE

Monotone and academic, it is heard from backstage; it is 
difficult to understand, we hear a voice that mixes with his own 

echo. It is a kind of coaching on how to escape the clutches of 
education. The speaker could be a teacher of visual arts.

Creativity is like a blank page
You have to let your imagination
Be impregnated by the page
By the space
The void
You must try to forget everything you know
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Știți că n-are voie nimeni în ea
Fără voia mea

 Mama Eram îngrijorați
 Sami Îngrijorați?
 Mama Da, ne întrebam unde ești
 Sami La școală
 Tata La școală?

Credeam că ești acolo

(Arată ecranul)

 Sami Ăla nu-s eu
 Tata Ba TU ești!
 Sami Sunt și nu sunt eu
 Mama Cum adică?
 Sami Am 18 ani și nu am ce să vă explic
 Tata 18? Ai 15!!!
 Sami Nu tată, am 18

Mamă?
 Mama Nu știu, nu mai știu
 Sami Ce fel de părinți sunteți

Dacă nu vă amintiți nici câți ani are fiul vostru?
 Tata Ascultă

Cred că am fost destul de răbdători cu tine
Înțelegători chiar,
Dar sari calul
Îl sari rău de tot

 Mama Sami…
 Sami N-aveți ce căuta la mine în cameră

Regulile sunt reguli
N-aveți ce căuta aici
Voi m-ați învățat cu ele
Așa că vă rog să le respectați!

 Tata Ok, ok, le respectăm
Uite
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(Iese din cameră)
(Mama rămâne)

 Mama Sami…
Zi-mi că ai 15 ani și nu 18

 Sami Am cât vrei tu, mamă
Numai ieși din camera mea

(Mama iese)
(Sami închide ușa în urma ei)

15.

VOCEA DIN ZID

Sami se vede pe ecran tăindu-se pe braț cu o lamă. Pe piept 
s-a tăiat deja de câteva ori și sângele îi șiroiește pe piept. 

Chipul lui nu exprimă nici durere, nici tristețe.

Nu mai e timp
Și asta e principala problemă
Trebuie să folosiți toate instrumentele
La îndemână
Rețelele sociale vor fi platforma
De promovare,
Dar în special modalitatea de a vă uni
Nu eșuați
Nu vă îndoiți

Apoi armele
Armele
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 Dad These kids who are doing this... they are really irresponsible.
 Mom You do not know how they are. You do not know them.
 Dad Their parents should do something.
 Mom Like what?
 Dad I do not know. Something. I will ask him.
 Mom What?
 Dad Are you ok?
 Mom I have already asked him this.
 Dad And?
 Mom Silent. He said something to his math teacher.
 Dad What?
 Mom Something about an imaginary fence.
 Dad What imaginary fence?
 Mom I don’t know.
 Dad What did he say exactly?
 Mom He belives there is an imaginary fence.
 Dad Where?
 Mom Everywhere.
 Dad Here?
 Mom Could be.
 Dad There is no fence in our house.
 Mom An imaginary fence.
 Dad An imaginary fence?
 Mom Yes.
 Dad And what happens there?
 Mom Where?
 Dad In the space protected by the imaginary fence.
 Mom Nobody knows.
 Dad Maybe it is a game.
 Mom Maybe.
 Dad Maybe it is a code.
 Mom Maybe.
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 Mom And I do not respect his silence?
 Dad If you respect his silence, you should not invade his space.
 Mom I do not invade his space.
 Dad You try.
 Mom No, I do not try.
 Dad You invade my space as well.
 Mom What?
 Dad Yes, you do.
 Mom This is really stupid.
 Dad You should leave him alone.
 Mom We should ignore him, yes, of course, this 

is how you deal with everything.
 Dad I never ignore him. I give him space.
 Mom He might harm himself.
 Dad What do you mean harm himself?
 Mom A lot of kids do that.
 Dad He is not a lot of kids.
 Mom He might cut his arm.
 Dad WHAT?
 Mom One of his friends did.
 Dad Who?
 Mom It doesn’t matter who.
 Dad Our son would never do that.
 Mom How do you now?
 Dad He is happy.
 Mom God, you are so -
 Dad I will ask him.
 Mom What?
 Dad If he cuts himself.
 Mom You cannot ask him that.
 Dad Of course I can.
 Mom It’s too invasive.
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Va trebui să le găsiți
Sau să le construiți

Există manuale pentru asta
Manuale de supraviețuire
Create de CIA
Care pot fi accesate pe internet
Dacă vreți să schimbați lumea va trebui
Să fiți într-o revoluție continuă
Cei ce nu vor fi cu voi
Vor fi împotriva voastră
Grupul va fi organizat
Și coerent
Dar va da în același timp
Impresia că e deconstruit
Mișcarea trebuie să poată fi ușor mobilizată
Oricare dintre voi va putea fi contactat
La orice oră
Fie zi sau noapte
Vor exista cursuri
Prin programe virtuale încriptate
Accesibile în rețea
Fiecare va fi responsabil
De propriul antrenament, cel puțin trei ore pe zi
În cea mai mare discreție
Cea mai mică greșeală v-ar putea fi fatală
Știți că cel mai puternic sistem de monitorizare
Inventat vreodată e pe urmele voastre
Sunteți parte a revoluției
Nu sunteți eroi
Dar fiecare dintre voi e un element cheie al mișcării
Nu aveți o misiune
Dar vă este dată puterea
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Valorile acestei societăți sunt toxice
Societatea modernă a creat perdanți
Vine revoluția

Dacă ucideți
Vă veți recâștiga libertatea
Libertatea
Pe care v-am luat-o la naștere
Trebuie să vă recăpătați ceea ce vă aparține de drept
Drepturile voastre țin de libertatea individuală
Dacă vă veți recâștiga libertatea veți respecta dreptul celorlalți

Nu vreți să fiți disprețuiți
Nu vreți să fiți defăimați
Prin propriul angajament
Viața vostră își va recăpăta sensul.

MAMA și TATA dau buzna în camera lui Sami, în 
timp ce, pe ecran, el se taie cu lama

 Tata Sami! Sami! Nu!
 Mama Sami! Te rog, oprește-te! Te rog!
 Tata Doamne, unde ești!!!!
 Mama Sami, ieși de acolo.

Începe să apese tastele computerului. Imaginea lui Sami dispare,
ecranul devine albastru. Mama continuă să apese disperată pe taste.

 Tata Stai! Stai! A dispărut!

O prinde de braț. Pe ecran apare iconița de căutare.

 Mama (Disperată)
Nu e… E aici, e înăuntru!!!
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 Mom What do you mean maybe?
 Dad Maybe is... maybe.
 Mom Have you talked to him?
 Dad You said he is silent.
 Mom Today. Yesterday he talked.
 Dad He was asleep when I came home.
 Mom He is always asleep when you come home.
 Dad No, he is not.
 Mom Yes, he is.

I told him: please talk, please tell me what is wrong 
with you, tell me if anything has happened to you.

 Dad What could have happened to him?
 Mom Could be anything.
 Dad We live in a safe district.

He is going to a safe school.
He has safe friends.
The parents of his friends are safe.
He is eating safe food.
He is sleeping in a safe bed.
He is riding a safe bicycle.
He is playing in a safe park.
He is giving safe answers.
What could happen to him?

 Mom I don’t know with this school any more
 Dad What? You found that school.

And it costs a fortune.
 Mom Something has definitely happened to him.
 Dad Why do you say this?
 Mom Because he is silent. Ask him.
 Dad What?
 Mom Why he is silent.
 Dad I cannot ask him that.
 Mom Why?
 Dad Because I respect his silence.
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Sami?
Sami?
Answer me (Sami closes his laptop)

7.

 Mom Our child is silent.
 Dad What?
 Mom Our child is silent.
 Dad What do you mean our child is silent?
 Mom Are you stupid?
 Dad Do not call me stupid.
 Mom Sometimes you are stupid.
 Dad What do you mean I am stupid?
 Mom You see? I told you. I repeat: our child is silent.
 Dad Silent, silent?
 Mom Silent.
 Dad Since when?
 Mom Since this morning.
 Dad Then it’s OK.
 Mom What’s OK?
 Dad I thought it was 2 days.
 Mom And if it’s since this morning it’s ok?
 Dad It is... I do not know.
 Mom You never know anything.
 Dad Don’t start.
 Mom You are....
 Dad Do not start! Maybe he needs to be silent.
 Mom He never talked about this need.
 Dad Maybe he wants some time on his own.
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 Tata Nu e aici!
E în altă parte!
E ascuns undeva în altă parte.

 Mama Unde?
Îmi vreau copilul înapoi
Îl vreau înapoi!!!

Pe ecran apar deodată imagini. Mama și tata privesc 
imaginile dezgustați, îngroziți. Pe ecran apar câteva imagini 

video. Nu știm dacă sunt live sau înregistrate.

Recunoaștem silueta lui Sami într-o cameră goală. Încăperea 
e albă, e imposibil să-ți dai seama unde anume se află. Se 
îndepărtează și, la final, vedem că deschide o ușă și iese.

16.

Acasă, MAMA și TATA stau în întuneric. SAMI 
intră în cameră cu skateboardul.

 Sami Heeei!
E cineva?
Hello
Mama?

Lumina se aprinde deodată.

 Sami Doamne ce m-am speriat!
Ce faceți aici?

Cei doi tac.



46

 Sami Haideți, ce-i?

Îl privesc insistent

 Tata De unde vii?
 Sami Cum de unde?

De la școală.
 Tata Și după aia??
 Sami Am fost la pistă cu băieții.

De ce?
 Mama Te-am căutat, Sami.
 Sami …?
 Tata Te-am văzut pe internet… făceai anumite lucruri.
 Sami Ce tot vorbiți?
 Mama Sângerai…
 Tata Ai ucis animale… multe.
 Sami Ce?! Voi ați băut ceva…?
 Tata Tu să nu vorbești așa cu noi!!

Ne-ai mințit!
Te vede o lume întreagă
Cât ești de psihopat
Întâi te tai
Apoi torturezi și ucizi animale

 Sami Ce!!?
 Mama E grav, puiule, ai mers prea departe..
 Sami Speriat

Dar n-am făcut nimic.

TATA și MAMA se ridică. Îi vorbesc calm.

 Tata Părinții tăi au luat o decizie importantă.
 Mama E spre binele tău Sami
 Tata Pentru viitorul tău

Sami îi privește îngrijorat.
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6.

Sami is in front of his computer. AN101 is sending him a message.

 AN101 Hello Sami
Are you there?

 Sami Yes I am
 AN101 How are you?
 Sami I am ok
 AN101 Did you talk about it?
 Sami What?
 AN101 About Dani
 Sami With the teacher, yes.
 AN101 Your parents?
 Sami Not yet.
 AN101 You were so brave today.
 Sami Think so?
 AN101 Yes, you were the best.
 Sami I am not sure
 AN101 Come on

It was funny isn’t it?
 Sami In a way yes.
 AN101 Cool
 Sami Yes
 AN101 We had fun and we we’ll have more fun

That’s the best game.
 Sami I don’t know if I want to play again.
 AN101 Don’t give up now

The fence is with you
 Sami I don’t feel very comfortable with this
 AN101 You don’t because its new

…
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 Teacher It is his right to believe in what he wants to.
 Sami Not in our gang.
 Teacher Your gang is wrong.
 Sami You are wrong.
 Teacher Sami, you will be expelled from our school.
 Sami You can’t do this.
 Teacher Yes, I can.
 Sami Mom said you cannot expel me.

Mom said we pay for this school.
Mom said I can do whatever I want to do because we pay 
for this school.
Mom said we paid you.
Mom said you are at our disposal.
Mom said we make the rules because we have the money.
Mom said to build up imaginary fences.
And if someone tries to pull these fences down, I have to 
destroy him.
Or pay someone to destroy that someone.
Because we are special.
We are different.
And if we are different.
Whoever is not like us, whoever tries 
to endanger the fence is guilty.

 Teacher It’s not like this.
 Sami Yes, it is. It is exactly like this.
 Teacher Dani could die.
 Sami I am very sorry. But a fence is a fence. It has to be protected.
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17.

Mama, Tata și un examinator.
Pe ecran e chipul lui Sami. Scena e împărțită în trei.

Prima parte e continuarea poveștii. A doua are loc în trecut.
A treia în viitor.

 Examinatorul Sami,
Ai văzut marea?
Oceanul?

 Sami Da
 Examinatorul Ți-ai trădat vreodată cel mai bun prieten?
 Sami Nu
 Examinatorul Te simți altfel decât ceilalți oameni, Sami?
 Sami Nu știu… Nu
 Examinatorul Ți-ai mințit părinții sau profesorii?
 Sami Nu
 Examinatorul Ai băut vreodată alcool?

Ai fumat hașiș?
Ai utilizat substanțe ilegale?

 Sami Niciodată.
 Examinatorul Ți-ai început viața sexuală?
 Sami Nu
 Examinatorul Ai torturat vreodată un animal?

Un câine
O pisică?

 Sami Niciodată
 Examinatorul Asculți muzică des?
 Sami Da
 Examinatorul Ești un adept sau un lider?
 Sami Nu știu
 Examinatorul Te gândești la viitorul tău?
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 Sami Uneori.
 Examinatorul Ți-ai trăda cel mai bun prieten pentru a reuși în viață?
 Sami Niciodată
 Examinatorul Crezi în Dumnezeu?
 Sami Nu știu
 Examinatorul Practici skate board -ul?
 Sami Da
 Examinatorul Ești atras de persoane de același sex?
 Sami Poate… nu știu
 Examinatorul Cunoști persoane care se prostituează?
 Sami Nu
 Examinatorul Îți place țara ta?
 Sami Da
 Examinatorul Crezi că ești util societății?
 Sami Nu știu
 Examinatorul Ai trișa ca să câștigi?
 Sami Nu
 Examinatorul Ai avut o lingură roz?
 Sami O lingură roz?
 Mama Sami, amintește-ți. Ai avut una.
 Sami Nu-mi amintesc.
 Mama Erai foarte mulțumit de lingura ta roz.
 Sami Îmi amintesc de un căluț.

Unul negru.
 Mama Da, căluțul negru… și lingura?
 Sami Nu, de lingură nu…

Sami tace și privește în gol
 Examinatorul Sami, poți să ne arăți la ce te uiți?

Sami tace

 Examinatorul Sami? Ne arăți, te rog, la ce anume privești?
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 Sami An imaginary one.
 Teacher Sami, you almost beat him to death 

because of an imaginary fence?
 Sami I did not beat him to death.
 Teacher Your friends did.
 Sami I was not there.
 Teacher You were in the beginning. Why did you run?
 Sami I just did!
 Teacher Were you afraid?
 Sami Why should I be afraid?
 Teacher I do not know. Were you?
 Sami No.
 Teacher Then why did you run?
 Sami I don’t like violence.
 Teacher Where is the fence now, Sami?
 Sami Everywhere.
 Teacher Is there a fence here?
 Sami There could be.
 Teacher Would you beat me if I told you there is no fence?
 Sami Would you tell me there is no fence?
 Teacher There is no fence, Sami.
 Sami Yes, there is.
 Teacher It was your idea to beat him, wasn’t it?
 Sami He was not one of ours. He broke every single rule.
 Teacher What rules?
 Sami Our rules.
 Teacher Tell me one of the rules.
 Sami Protect the fence!
 Teacher Is it possible to leave someone breathless 

because of an imaginary fence?
 Sami Not because of the fence, because he does 

not believe in what you believe.
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5.

 Teacher What happened?
 Sami What happened when?
 Teacher You know when.
 Sami I do not know when. When?
 Teacher The day he was aggressed.
 Sami I didn’t see anything.
 Teacher You were there.
 Sami I didn’t see anything.
 Teacher Where were you?
 Sami Somewhere around.
 Teacher Where?
 Sami I forgot.
 Teacher He cried.
 Sami Don’t know.
 Teacher You said he cried.
 Sami I said I heard someone crying.
 Teacher Him crying.
 Sami I did not say this.
 Teacher You threatened him.
 Sami I did not threaten him.
 Teacher Your friends did.

Why did your friends threaten him?
 Sami He is dangerous.
 Teacher What do you mean he is dangerous?
 Sami He destroyed the fence.
 Teacher What fence?
 Sami The imaginary fence.
 Teacher What imaginary fence?
 Sami The fence around us.
 Teacher Is there a fence around us?
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Sami tace
Sami se ridică deodată și se îndepărtează. Ecranul e gol.

 Examinatorul Ești la zid acum?
 Sami Da
 Examinatorul Cum te simți?
 Sami Ok, sunt foarte bine.
 Examinatorul Poți descrie ce vezi în jur?
 Sami Nu am voie să vă spun despre asta.
 Examinatorul De ce?
 Sami Tăios

Pentru că n-am.
 Examinatorul E ok, Sami

E ok
Vino înapoi

Sami tace.

18.

VOCEA DIN ZID

Ascultă
Ascultă
E vorba de viitorul tău
Nu visa cu ochii deschiși
Reacționează
Concenterază-te
75% ține de a asculta
Ce vrei să faci cu viața ta
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Ce loc de muncă vei alege
Locul de muncă îți va ocupa 75% din existență
De aceea e important
Învață acum
Ca adult va fi mai greu
Mult mai greu
Nu pierde vremea
E păcat să-ți irosești tinerețea
Trebuie să muncești
Să muncești din greu
Studiile înseamnă totul
Fără diplomă
Nu faci nimic
Nu vă îndrăgostiți unii de alții
Prietenii pot să mai aștepte
Să-ți finalizezi studiile

Studiile sunt esențiale pentru
Un post
Un post într-o corporație
Corporațiile nu așteaptă
De tine depinde să te faci indispensabil
Corporațiile nu au timp de tine
Nu reprezinți nimic
Nu ești nimic
Afară, în lume
Competiția e mare
Și nedreaptă
Dacă nu știi pe nimeni
Va fi și mai rău
Trebuie să știi
Trebuie să te zbați
Să fii cel mai bun
Să muncești 75 de ore pe săptămână
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 Mom What do you mean he is too active?
 Teacher He asks too many questions.
 Sami I am ok, mom.
 Mom That is good.
 Teacher That is tiresome.
 Mom That is normal.
 Teacher He is annoying.
 Mom Don’t talk like this about my child.
 Sami I am ok, mom.
 Teacher Maybe you should move him.
 Mom Move him?
 Teacher Move him.
 Mom Why should I move him?
 Teacher He does not integrate.
 Mom What do you mean?
 Teacher He must find his place.
 Mom You should find him a place.
 Sami I am ok, mom.
 Teacher Maybe another school will be better for him.

He is not allowed to stand up and ask all kinds of questions.
He is not allowed to say whatever passes through his mind.

 Mom Yes, he is allowed.
 Teacher At home yes, at school no.

He said homework is stupid.
 Mom Maybe he’s right. Homework is stupid.
 Teacher No, he is not. He has to be the best.
 Mom He has to be who he is.
 Teacher You are not a responsible parent.
 Sami I am ok, mom.
 Mom My child is ok.
 Teacher Do you want to have an integrated child or a loser?
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 Dad I am not sure about the spoon yet …
 Mom It’s just intermediate.

The teacher told me that kids
Prefer one object or another
The object is called a comfort object
It helps the kid gain autonomy
And self confidence

 Dad Yes but he’s already 10 years old!
 Mom Yes …

This is not a problem
Each kid has his own rhythm
Of development

 Dad Yes but still
He looks a little bit ridiculous with the spoon.
And it’s pink
The spoon
Is pink

 Mom So?
 Dad Dear, He’s a boy!
 Mom So?

He’s a boy darling.
He’s a boy.
And you know it since he came to this world.

 Dad I’d rather he played with a blue spoon.
 Mom The colour is not important

The spoon is important.

4.

 Teacher Your son -
 Mom Yes -
 Teacher He is too active.
 Sami I am ok, mom.
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Nu va fi totul senin
Dimpotrivă
Lucrurile n-au să fie mai bune
De fapt
Va fi din ce în ce mai rău
Și tu vei îngroșa rândurile
Șomerilor
Sărăcie
Și dependență

Vei lucra mai mult
Mai mult decât părinții tăi
Până la 75 de ani
Sau mai mult
Și dacă nu vei mai fi eficient
Te vor înlocui
Fără să-și bată capul
Cu tine sau cu familia ta

75 la sută din
Capacitățile tale mintale
Vor fi folosite pentru a produce
Lucruri de care nu ai nevoie
Restul are legătură cu plățile

Plăți online
Pentru niște lucruri care nu îți vor aduce
Nici un fel de plăcere
75 la sută din
tot ce știi
sunt tipare
modele
chestii pe care le știi și atât
Și când crezi că ai învățat ceva
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Îți dai seama
Că deja știi toate rahaturile astea
Chestia e că
Știi deja prea mult
Prea multe lucruri ca să mai fii adaptabil

Când te integrezi în sistemul de căcat
Crezi
Că îți folosești instinctul de supraviețuire
Dar
Nu-i așa
Adevărul e
Că ești
paranoic
Schizofrenic
Bipolar
Alzheimer
Ceva cool.

Alergi
Alergi
Și nimic nu-i real
În afară de corpul tău
Corpul tău a rămas în urmă
Corpul tău este doar 75 la sută din ceea ce ești tu de fapt.
Și, deși te uiți la el în fiecare zi în oglinzi,

Vitrine și ecrane
Îl tratezi de tot rahatul
75 la sută din corpul tău e de rahat

Rahat
Ți-ai dezonorat corpul
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3.

The son is playing with a pink spoon.
He plays rhythms on everything around him.

 Dad Look at our boy!
 Mom He’s so alive!
 Dad What’s the deal with the spoon?
 Mom With the spoon?

I don’t know really
But he likes it

 Dad Look at him!
Such good coordination
So precise

 Mom He has the rhythm in his blood
 Dad Indeed

In his blood
He can’t be a loser with such rhythm in his blood.

 Mom You think so?
 Dad Of course! Everything in life is rhythm

If you understand that
Eveything is simple and easy

 Mom You think so?
 Dad Of course

And he will never be bored
He will accomplish everything in a kind of rhythm
He will be a leader

 Mom Imposing his own rhythm!
 Dad Yes!

(Sami continues to play with the spoon)

 Mom What a son we have!
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 Mom I found the best school for him!
 Dad Did you?
 Mom Yes. The school is in a forest. He will be protected.
 Dad That is good.
 Mom He will have the most loving teachers ever.

The best math teachers, the best art 
teachers, the best of the best.

 Dad Great. Is it expensive, dear?

Mom whispers something.

 Dad Oh, my God, it is expensive!
 Mom No, it’s not.
 Dad Yes, it is. It is three times more than this house.
 Mom He deserves it. He is a nice child.
 Dad At ten he will go to high-school.
 Mom At 13 he will go to the university.
 Dad At 17 he will create a corporation.
 Mom Which corporation?
 Dad Something new, dear, something new.

Do you think he’ll be happy?
 Mom I bought him books about happiness.
 Dad Did you?
 Mom Of course. We have to train him.
 Dad Oh, God, he is so smart! I will kiss him good-night.

Dad goes to kiss the box where the boy is. Mom 
goes to kiss the box where the boy is.

 Mom Sleep well, Jesus, mom and dad will protect you!
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Pentru că nu ține pasul
Nu se ridică nici măcar la 75 la sută din rezultatele așteptate
Nu e ceea ce ar trebui să fii nu e niciodată ce ar trebui să fii
Corpul tău a rămas în urmă
Ca o rablă ce e

75 la sută din ceea ce ești
E gunoi
Petrificat
Corpul tău e în urmă
Mereu în urmă
Și asta te umple de furie
Întârzierea asta continuă
Întârzierea pe care corpul tău nu o va recupera niciodată
La timp
În timpul tău

Nu fi prost
Știi toate astea
Știi că
Sângele tău
Lacrimile tale
Saliva ta
Transpirația ta
Nu te mai purifică
E doar rahat sub altă formă

75 la sută din ceea ce ești
e rebut
75 la sută din ceea ce gândești
E fals
75 la sută din ceea ce trăiești
Nu există.
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Nu mai ai timp
E vorba de viitorul tău
De viața de apoi

Te așteaptă o nouă existență
O nouă afacere.

Viitorul se arată negru
Nu-ți face vreo iluzie
Nu ezita
Alătură-te ZIDULUI

19.

Mama și Tata

 Tata Profesoara zice că tu dai vina pe mine 
pentru cum se comportă Sami.

 Mama Chiar e vina ta.
Nu l-ai lăsat să facă niciodată nimic.

 Tata Și tu-l lași să facă orice.
 Mama Ca de exemplu?
 Tata Orice. Ești liber, Sami. Poți să vii acasă când vrei tu.
 Mama Nu i-am zis asta. I-am zis că e un om liber.
 Tata Este, de aia poate să facă ce vrea.
 Mama Nu. Liber înseamnă să gândească liber.
 Tata E prea mic pentru asta.
 Mama Ba nu e.
 Tata E numai vina ta. Din cauza ta, nici nu vorbește cu mine.
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2.

 MOM Look at him!
 DAD Oh, God! Oh, God! Oh, God!
 MOM He is so quiet.
 DAD So quiet indeed!
 MOM He is playing with a horse.
 DAD Oh, how lovely it is to watch your child play with a horse.
 MOM It’s the horse I bought him.
 DAD What a nice horse!
 MOM Tomorrow he will turn three!
 DAD Tomorrow is such an important day!
 MOM Time flies!
 DAD They grow up so quickly.
 MOM Do you think he is hungry?
 DAD If he is hungry he will say: mom, dad, I am hungry.

From the big glass where the child is, one can hear the cry of a wolf.

 Mom He is so intelligent!
 Dad And he is only three.
 Mom At kindergarten he is the best.
 Dad Imagine, dear! He was able to say 

when World War II finished.
 Mom NO!
 Dad YES!
 Mom NO!
 Dad YES!
 Mom He resembles you!
 Dad And you, of course.
 Mom I think when he’s four he can go to school.
 Dad Of course he can.
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You are 23.
You work in a corporation.
Nobody believed you would ever reach such a position.
For you it’s just nothing.
You work 10 hours a day.
You are working in online Payments – ePayments.
Your boss is happy.
You work hard. You are a good employee.
Mom keeps telling you:
If you have a position, keep that position.
Do not lose your position!
The best way to keep a position safe and sound
Is to be silent
The winner is the silent one.

You are 34.
You have a beautiful wife and a beautiful son.
You arrange the future of your son
So that he can be a winner.
As you have been a winner.
You have found the best kindergarten for him
And you hope that he will find his pink spoon
Because every child has to find his spoon.

Every single night you tell him a story
You kiss him
You put him in his bed
And you begin your favourite story.
The story that made you what you are.
Who you are.
Once upon a time there was a boy. A silent boy.

And your silent boy smiled as if in his little dreaming head a new world
was to begin.
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 Mama Pentru că nu prea ești pe acasă.
 Tata Ba sunt.
 Mama I-ai văzut tema?
 Tata Care temă?
 Mama Vezi. Nu știi nimic.
 Tata Tu nu-mi spui nimic.
 Mama El nu-ți spune nimic.
 Tata Și tu-l încurajezi.

Ce-i cu tema aia?
 Mama Trebuia să scrie despre familie.
 Tata Și?
 Mama Și a scris.
 Tata Bine.
 Mama Știi ce a scris?
 Tata Ce?
 Mama Familia mea minunată. Tata nu e niciodată 

acolo când am nevoie de el. Mama e câteodată 
pe acolo când am nevoie de ea.

 Tata Vreau s-o văd și eu.

Mama îi arată tema lui Sami. Tata o rupe în bucăți.

 Mama De ce-ai făcut asta?
 Tata E o prostie.
 Mama E tema fiului tău.
 Tata Tu i-ai dictat-o.
 Mama Ce?
 Tata I-ai zis ce să scrie.
 Mama Cât îl disprețuiești!
 Tata Pe tine te disprețuiesc.
 Mama E mai deștept decât crezi.
 Tata N-are legătură cu el. Ci cu tine.
 Mama Te răzbuni pe mine.
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 Tata Nu uita ce a scris despre tine.
 Mama Ce?
 Tata MAMA e CÂTEODATĂ acolo.
 Mama Da. Dar tu nu ești NICIODATĂ.
 Tata CÂTEODATĂ.
 Mama NICIODATĂ.
 Tata Să-l întrebăm.
 Mama Ce.
 Tata Pe cine iubește mai mult.
 Mama Asta e o prostie. Numai părinții tâmpiți 

pun asemenea întrebări.
 Tata Ți-e teamă.
 Mama De ce?
 Tata  C-ar putea să mă iubească pe mine mai mult.
 Mama Ce prostie.
 Tata O să-l întrebăm mâine.
 Mama Nu-l întreb așa ceva.
 Tata Am făcut totul ca la carte

Am lucrat 75 de ore pe săptămână
 Mama Am economisit cât am putut
 Tata I-am transmis valorile mele
 Mama Nu l-am răsfățat
 Tata L-am încurajat mereu
 Mama M-am străduit
 Tata Atunci de ce?

Ce s-a întâmplat cu noi.
 Mama Nu știu
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You want to play with your spoon.
The teacher tells you to read the lesson.
You say: the lesson is not there.
The lesson is not in the book.
The teacher shows you the lesson.
No, you say, the lesson is not in the book.
The teacher shows you the lesson. Again.
Again. Again. Again.
You close your eyes.
When you close your eyes you see dots.
Hundreds and hundreds of little dots.
Blue. Red. Yellow.
The teacher wants you to open your eyes.
When a new lesson is taught
You have to look into your book.
But your book is flying.
Your pink spoon is flying.
Your head is flying.
You are flying.

In high-school, you get bad marks.
Nothing will come of you, says your mother.
You have heard this word so many times:
Nothing.
Nothing.
Nothing.
You grab your skate board and you don’t want to stop.
You are on your board and you breath slowly.
You keep your pink spoon in your pocket.
You laugh.
Why?
You do not know.
You are silent.
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But then they forget and turn everything into that day.

In kindergarten you had your little pink spoon.
Nobody wanted that spoon because it was little.
Because it was pink. A pale pink.
Kids mocked you.
„Look at him. Stupid boy! He is fond of a pink spoon!”
But the spoon was your spoon and you loved it.
You took it with you all the time.
You were the kid with the spoon. And you were silent.

In first grade, kids invented a game.
In that game, you played the part of the loser.
The part of a runner who always loses the race.

You run.
You run.
You run.
And in the end you lose.
Someone else always wins.
You stumble.
You fall down.
You cry.
You lose.
You never ask why.
Because you are silent.
Because mom told you to be silent.
Because silent boys will be loved boys.
And you want to be loved.
Don’t you?

You are in fifth grade and you want to sit in the last row.
Why?
You are silent.
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20.

Tata și Sami apar pe ecran, ca într-o conversație pe skype.

 Tata Ceau, Sami
 Sami Ceau, tata.
 Tata Îmi place când stăm de vorbă, băiete.
 Sami Da tată, e plăcut.
 Tata Mă gândeam cu mama ta că poate ar fi o idee 

bună să mai vii pe acasă din când în când.
 Sami Poate
 Tata Ar fi super!...
 Sami Tată?
 Tata Da, Sami
 Sami Trebuie să mai stau mult pe aici?
 Tata Sami, băiete, e cea mai bună instituție

de genul ăsta din țară
Costă foarte mult

 Sami Da, tată, știu
 Tata (obosit)

Dacă vrei să știi, am luat un câine!!!
Ha!

 Sami Cum îl cheamă?
 Tata Încă n-are nume

Mama și cu mine ne gândeam
că ai putea să-i dai tu unul
(Tata e gata să izbucnească în lacrimi)

 Sami Tata?
 Tata Da?
 Sami Știi, zidul?
 Tata Da?
 Sami Era doar un joc
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 Tata (Încearcă șă-și ascundă sentimentele)
Un joc? Da, știu, era doar un… joc…

 Sami Tata, îmi pare rău de Dani.
N-am vrut să pățească ceva

 Tata (gata să plângă)
Da, Sami, știu

Mama apare pe ecran ca într-o discuție pe skype.

 Mama Ceau, Sami
 Sami Ceau, mama
 Mama A trecut ceva timp.
 Sami Da, mama
 Mama Sper că te înțelegi bine cu noii profesori
 Sami Da, mamă

Îmi merge foarte bine
 Mama Să știi că ai mulți urmăritori care 

așteaptă să apari din nou online.
 Tata Nu, mama, te rog
 Mama Mulți tineri, dar și mai în vârstă. Mii.

Le e dor de tine
 Tata Mama, ajunge
 Mama Te iubesc, Sami

Mulți oameni te iubesc în toată țara.
 Tata O întrerupe

Gata, ajunge!!
 Mama Are nevoie de afecțiune, de iubire

Asta îi trebuie lui.
 Tata Bla bla bla!!!

Are nevoie de disciplină, copilul ăsta are nevoie de repere
Reguli!!! Înțelegi: reguli!!!

 Mama Are nevoie să fie înțeles, să fie ascultat
De asta are nevoie!!!

 Tata Taci din gură!
Taci!!
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The fence is the abillity of every person/being to protect 
themselves from potential danger. The fence is the vital human 

energy that leads everyone to resilience and freedom.

1.

Have you ever been a piece of silence?
A piece of body wanting to be silence?

A piece of hand wanting to be silence?
A piece of head wanting to be silence?
A piece of silence wanting to be two pieces of silence?

When you were five, mom told you to shut up.
Because a good child is an obedient child.
Because a smart child is a silent child.
Because a silent child is a wanted child.
You always said: mom, I am not smart.
But mom told you: what you are not you will be.
One day.
People always say one day, one day.
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Timișoara National Th eatre „Mihai Eminescu”, Sala 2.

Cast on roles:
Flavius Retea Sami
Ana Munteanu Mother
Bogdan Spiridon Father
Colin Buzoianu Examiner

Directed by Marcelino Martin Valiente
Stage design Brage Jonassen
Choreography Gunhild Bjørnsgaard
Music Sebastian Hamburger
Video Lucian Matei
Light design Ovidiu Zimcea
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L-ai răsfățat tot timpul
Și uite rezultatul!!

 Mama Nu e adevărat
Nu e adevărat
În pizda mă-tii!!!
Din cauza ta suntem în situația asta.
Ești un om rău
Mereu vrei să controlezi totul
Să impui limite

 Tata Ce?
Fără mine în casa asta
Ar fi dezastru
Haos
Așa că taci!

 Mama (plânge)
Nu e drept …
Ești nedrept.

 Tata Am făcut ce trebuia făcut…
Sunt tatăl lui
Trebuie să mă comport ca atare
Asta mi-ai cerut!!!

(Discuția se oprește dintr-o dată)

21.

 Examinatorul ( foarte calm)
Vezi cât de mult am progresat?
Sami? Ce părere ai?

 Sami Super.
 Examinatorul Crezi că e super?
 Sami Da, cum încearcă tata să ne convingă că e un tată bun.
 Examinatorul Nu-ți pare rău de el?
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 Sami Ba da
Azi îmi pare

 Examinatorul Părinților
Dumneavoastră cum vă simțiți azi?

 Mama Privește spre tata
Cred că după ce ne-am separat, lucrurile au devenit clare

 Examinatorul Tatei
Și dumneavoastră?

 Tata A fost un iad, toată chestia asta.
Mi-ar plăcea să dau timpul înapoi, azi aș face lucrurile altfel

 Examinatorul Ca de exemplu?
 Tata Zidul … Mi-ar plăcea să înțeleg mai bine ce e cu asta.
 Examinatorul Vă rog, am convenit că nu mai vorbim despre zid.
 Tata Da, dar cred că de la el au pornit toate.
 Sami Tată?
 Tata Da, fiule?
 Sami Știi care e chestia cu Dani?
 Tata Da
 Sami Eram acolo.

Am fost tot timpul acolo.
 Tata Erai acolo.
 Sami Da, eram.

Am văzut totul.
Jucam jocul ăsta, zidul.
Zidul însemna că ești cel mai deștept și mai special.
Trebuia să ne imaginăm că suntem altfel decât în realitate.
Apoi a venit Dani.
El nu respecta regulile.
Făcea mișto de joc.
Ne strica tot cheful.
Ceilalți au început să-l scuipe.
Să-i zică curvă, chestii de genul.
Știi tu,
Dani trebuia să plece
Dar în schimb
A luat-o razna

SAY IT NOW!

a story by
Mihaela Michailov and Marcelino Martin Valiente

Cast

Sami
Mom
Dad

Teacher / Examiner
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Foreword

Say it now! is the winner of an EEA grant offered by Norway, Iceland, Lichtenstein 
and the Government of Romania. Say it now! Is equally a project of research, 
artistic act and civic action, being based upon a series of workshops with 
young people from four high-schools in Timișoara whose stories, developed 
into acting exercises, theatre scenes and artist talks, became the creative core 
of a new theatre play, written in tandem by playwrights Marcelino Martin 
Valiente and Mihaela Michailov. The play was staged with the Romanian 
actors Flavius Retea, Ana Munteanu, Bogdan Spiridon and Colin Buzoianu.
It’s a fact: theatre never speaks for itself, always for the others. This fact is 
the first brick in a wall that the Timisoara National Theatre (Romania) and 
the Company „B. Valiente” (Norway) broke. Say it now! is precisely what it 
aimed to be starting with its title, and the theatre show conveyed this idea 
so thoroughly, that the authors decided to keep this title. The 30 young 
people who participated in the Say it now! workshops had the chance to talk 
about things they usually keep silent about. They said it then, and the play 
Say it now! says now that young people need to know that they matter. That 
we really need to listen to each other and try to learn to trust one another. 
That we cannot be whole human beings without being the gods of our own 
adolescence.
The project – the play, the performance and the book - Say it now! – is a 
platform for communication, an open space. A meeting of young people with 
themselves, an encounter of generations, a great opportunity to sit back and 
ponder upon all these things that separate us arbitrarily.

Codruța Popov
Project manager
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Atunci unul dintre noi l-a împins pe Dani cu capul de perete
Îi curgea sânge și toată lumea a continuat să dea în el
Eu l-am lovit ultimul
Toți m-au încurajat
L-am lovit cu piciorul în gură
De două ori.
Îi curgea sânge din gură, știi
Îl uram atât de tare în momentul ăla
Apoi am fugit.

 Tata Îmi pare rău, fiule
 Sami Îmi pare rău, tata

Mama?
 Mama Da, puiule?
 Sami Te iubesc
 Mama Și eu

Te iubesc mult de tot.
 Sami Îmi doresc să fiu un fiu bun
 Mama Ai să fii, îți promit
 Sami Am să fac ce vreți voi
 Tata Băiatul meu!

Ți-ai revenit
 Mama Și-a revenit

Da, și-a revenit!
 Sami Sunt fiul vostru

Copilul vostru minune.
 Mama Ești!

Da, ești!
 Tata (îi arată câinele) O să fim iar împreună!!!
 Sami DA!
 Mama Fiul meu! SAMI meu frumos!
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22.

 Examinatorul Vorbește-mi despre zid, Sami.

Sami apare pe ecran

 Sami Nici unul dintre noi nu trebuia să părăsească zidul,
așa era vorba
Jurasem
Dani trebuia să ia niște decizii

 Examinatorul Ce fel de decizii?
 Sami Trebuia să dovedească că era loial pe bune zidului.

Dani era… de la început… el era șeful.
 Examinatorul Șeful?
 Sami Da, era super tare…
 Examinatorul Și ce s-a întâmplat?
 Sami Știți, era foarte deștept…

Dar apoi,
N-a mai vrut să fie el șeful.
Nimeni nu mai înțelegea nimic.
Am făcut multe pentru el
Eram loiali, lui și ideilor lui
Despre zid
Ideilor despre libertate și toate astea, știți,
Ne făcea să credem că suntem altfel
Diferiți
Că ne putem depăși limitele
Și-apoi, dintr-o dată…
Începe să zică că a fost așa, doar un joc
Că totul a fost o glumă
Știți, s-a folosit de noi
De banii noștri
De timpul nostru
De încrederea noastră
Și pentru ce?
Degeaba
N-au fost decât minciuni
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 Examinatorul Regreți?
 Sami Nu

Deloc
 Examinatorul Dani nu-și va reveni niciodată

Să știi
 Sami Da știu

Îmi pare rău
Nu am regrete
Dar îmi pare rău
Pentru familia lui
Și a mea

 Examinatorul Și zidul?
 Sami E tot acolo.

Zidul e în inimile noastre
Nu va muri niciodată.

23.

VOCEA DIN ZID

Uneori, în zilele cu soare, te uiți atent la ceva

Insiști

Apoi închizi ochii
Și continui să vezi lucrul acela pentru o vreme

Ca și cum s-ar fi întipărit
Și continuă să fie acolo, pe retina ta

O bucată de vreme
Apoi dispare
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Fără să ți se întipărească și în creier

La fel se întâmplă și pe piele
Și interiorul corpului foate fi afectat
La fel și spațiul din jur
Poate fi vizitat și locuit
Reziști,
Vrei să scapi,
Dar lucrul acela rămâne
Ca un tatuaj
Un tipar care nu vrea să dispară
Și continui să-l simți
Mereu
Și nu știi, de fapt
Dacă e în tine sau undeva în cameră
N-ai nici o idee
Și toată viață
Orice ai face
Orice ai realiza
E impregnată
De impresia asta care te invadează
Că ceva
Sau cineva
Are acces la intențiile tale

Și într-o zi iei o decizie
Dar continui să ai senzația aceea amăruie
Că nu acționezi niciodată singur
Că nu ai libertatea de expresie pe care ar trebui să o ai
Și că lucrul ăsta
Întipărit, care nu-ți ajunge niciodată la creier
Pe care nici nu poți măcar să-l înțelegi
Să-l analizezi
E parte din ceva mai mare
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Mai puternic decât tine
Acest lucru
Această gheară
Acest semn nu te va impregna niciodată cu totul
Va crea o prăpastie între ceea ce ești și ceea ce ar trebui de fapt să fii

Apoi trece timpul
Și nu reușești să scapi
Pentru că nu ai curaj
Sau poate ești prea obosit
Îți lipsește forța
Și te dai bătut
Și devii ceea ce nu ai dorit niciodată să devii

O ființă ratată

Apoi închizi ușa
Și privești în urmă pentru ultima oară
Te întinzi și închizi ochii
Și lucrul ăsta
Lumina asta care rezumă tot ce ai fost
O simplă expresie a vieții
Pe care o urăști mai mult decât orice
Insistă iar și iar

Apoi mori
Moartea îți va fi scăparea
Vei lăsa în urmă viața
Viața rămâne urmă
Pentru că
Oricum nu ți-a plăcut niciodată
Nu-i așa?

Sfârșit












