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CUVÂNT ÎNAINTE 

605 cuvinte  

 

În marile școli de teatru, iar numărul este destul de mic, chiar 

pe plan mondial, construcția conceptului didactic este esențială. În 

cultura teatrală românească există o singură școală de teatru definită 

la nivel conceptual. Aceasta este reprezentată de secțiile de Arta 

actorului și Arta regizorului din UNATC, în tradiția instituțională a 

IATC, respectiv ATF. Specializările nou înființate în perioada de 

după 1990 au preluat exigența definirii unui drum pedagogic propriu 

asimilând componente ale conceptului inițial. Putem spune că 

universitatea noastră a reușit să-și definească un concept al 

formării tânărului artist în domeniul teatrului. 

În domeniul artei actorului avem Metoda Cojar, a cărei 

analiză la nivelul planului de învățământ, al obiectivelor de parcurs și 

a modului în care sunt definite examenele intermediare sau finale 

poate fi făcută cu maximă acurateță. Nu mai puțin important, 

observând stilistica actorilor afirmați ca remarcabili ai scenei se 

observă acel aer comun, acea marcă a școlii care i-a format, nu doar 

ca profesioniști de performanță, ci și ca personalități unice și 

irepetabile. Legătura școlii de actorie cu tradiția teatrală românească 

este puternică, chiar indestructibilă prin metoda pedagogică și prin 

linia de mari artiști ai scenei românești ce i s-au dedicat. 

În domeniul regiei de teatru, conceptul de formare a 

regizorului apare practic odată cu înființarea I.A.T.C. „I.L.Caragiale” 

în 1954 și se structurează în etape succesive. Într-o discuție, în anii 

‘80, cu profesorii Valeriu Moisescu (regie) și Traian Nițescu 

(scenografie) am pus cu ingenuitate întrebarea: „Cum se explică că, 

atunci când școala de regie abia se înființa, primele promoții au fost 

realmente strălucite?”. Răspunsul a venit net, în același timp 

paradoxal și acoperit de realitate: „Pentru că atunci nu am avut 

pretenția că știm ce trebuie să-i învățăm.” (Traian Nițescu). 

Deosebirea fundamentală dintre felul în care s-au conturat 

conceptele pedagogice ale învățământului de actorie și regie vine din 



 
 

raportarea diferită la tradiție: puternică și continuă pentru actori, 

originală și reprezentând un moment de ruptură pentru regizori. 

Întâmplarea a făcut ca învățământul de regie, întrerupt pentru câțiva 

ani, să treacă printr-un moment de refondare, în anii ‘60. Între cele 

două etape există linii de continuitate (profesorul George Dem. 

Loghin este activ în ambele momente), dar definitoriu este faptul că 

absolvenții anilor ‘50 devin profesorii anilor ‘70. 

Conceptul de formare a tânărului regizor în ceea ce numim 

„școala de la București” este afirmat cu claritate în cadrul 

Simpozionului ITI cu tema „Dezvoltarea profesională a tânărului 

regizor”, iunie 1969. Textul prezentat de Radu Penciulescu - la acea 

dată șef al catedrei de regie este extrem de prețios pentru felul în 

care descrie și explică, sintetic, întregul parcurs formativ. Cu aceeași 

ocazie, criticul V. Silvestru a susținut un referat intitulat „Contribuția 

regiei tinere la cristalizarea teatralității românești contemporane”. 

Specificul teatral și teatralitatea sunt ideile fundamentale care îi 

preocupă pe cei doi oameni de teatru.  

Amploarea (peste 100 de participanți din 29 de țări) și 

substanța evenimentului au atras atenția asupra valorii regizorilor 

formați în școala românească de teatru, dar și a actorilor, 

spectacolele studențești prezentate fiind remarcabile și sub acest 

aspect. Din păcate, perioada care a urmat nu a fost favorabilă unui 

eveniment similar, ocazie a unei afirmări internaționale a conceptului 

didactic de școală în domeniul artei actorului. 

Astăzi nu mai suntem în aceeași situație. Se simte nevoia 

unui efort în direcția afirmării internaționale a universității noastre în 

planul pedagogiei teatrale, în specializările deja tradiționale, cât și în 

cele dezvoltate în ultimii 30 de ani, inclusiv pedagogia teatrală 

destinată mediului educațional. Schimburile ERASMUS, 

oportunitățile de participare în festivaluri și conferințe, publicarea de 

articole și cărți de specialitate trebuie exploatate având în față 

obiectivul afirmării internaționale a UNATC ca universitate cu un 

concept propriu, original și complex. 

 

Conf.univ.dr. Nicolae Mandea 
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Argument 

 

 

 

Teatrul în școală este un vis vechi care, din ce în ce mai clar, 

va deveni realitate: teatrul ca materie de studiu, ca sprijin în 

predarea altor materii, ca sursă de bună dispoziție pentru elevi și 

profesori, sau cel mai important, ca formă de educație. Folosind jocul 

ca metodă, dezvoltând aptitudini specifice artelor, formând 

competențe socio-emoționale copiilor secolului al XXI-lea, Teatrul își 

atinge, în contextul actual din România europeană, dezideratul pe 

care îl avea încă din cele mai vechi timpuri: dezvoltarea ființei 

umane. 

Dacă privim Teatrul ca materie în învățământul 

preuniversitar trebuie să fim conștienți că acesta trebuie să respecte 

principiile didactice de bază pe care le respectă orice altă materie de 

studiu. De aceea, abordarea teoretică și practică pe care am 

adoptat-o în întreaga suită de activități ale proiectului național 

UNATC Junior (finanțat de MEN prin FDI 2016-2019) s-a subsumat 

ideii: structurare, adaptare, eficiență. 

Atunci când este vorba despre structurare se face referire la 

organizarea teoretică (programe cadru, ateliere pentru elevi, module 

de formare pentru cadre didactice), iar când este vorba despre 

eficiență, activitatea a urmărit calitatea impactului pe care proiectul 

UNATC Junior l-a avut și îl are în rândul partenerilor noștri (elevi, 

profesori, părinți). Am folosit adaptarea pentru ca metodele noastre 

să ducă la rezultate concrete, iar pentru aceasta ne-am ghidat după 

Principiul accesibilității cunoștințelor (materia se structurează de la 

simplu la complex, de la apropiat la depărtat, de la concret la 

abstract). Fie că vorbim despre temele urmărite, conținuturile 

dezvoltate și competențele câștigate, fie că vorbim despre 

metodologia abordată, despre fiecare exercițiu în parte, tot timpul am 

ținut cont de grupa de vârstă cu care se lucrează, de experiența de 

„jucător” de teatru sau doar de aptitudinile deținute de fiecare în 
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parte. Numai în acest fel, demersul aplicării Teatrului în învățământul 

preuniversitar poate să își atingă obiectivele asumate.    

Așa se face că, în ceea ce privește alegerea textelor pentru 

copii și adolescenți, am căutat diverse căi de abordare: rescriere, 

adaptare, scriere creativă etc. 

Cartea de față propune modele de rescriere a basmelor și 

poveștilor populare românești, având permanent grijă ca mesajul să 

ajungă neviciat la elev, iar limbajul folosit să fie specific vârstei 

copiilor.  

Vă invităm să folosiți textele pe care le prezentăm în acest 

volum și mai ales să aveți curaj să vă scrieți propriile texte (fie că 

sunteți elevi, profesori sau părinți), individual sau în grup, având doar 

un singur scop: să investiți energie și bucurie, imaginație și 

spontaneitate, spirit de observație asupra voastră, a colegilor și a 

lumii din jur, a fenomenelor și tuturor manifestărilor ființei umane. 

Aveți curaj! Puteți deveni creatori de frumos într-o lume a frumosului! 

Teatrul este spațiul oamenilor cu curaj creativ! E locul în care fiecare 

este unic, special și irepetabil. Teatrul e muzeul operelor de artă vii! 

Teatrul e locul tău!  

 

Prof.univ.dr. Bogdana Darie     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatizări pentru grupa de vârstă 6-13 ani 
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Trei fete de-mpărat și trei băieți de lăudat 

Adaptare după basme populare românești  

 

Bogdana Darie 

 

 

 

 

Personaje  

 

POVESTITORUL  

ÎMPĂRATUL  

ÎMPĂRĂTEASA  

SORA MARE, fiica cea marea a împăratului  

SORA MIJLOCIE, fiica cea mijlocie a împăratului  

SORA MICĂ, fiica cea mică a împăratului 

BĂIATUL CEL MIC, un țăran  

BĂIATUL CEL MIJLOCIU, un pădurar  

BĂIATUL CEL MARE, un pescar  

ZÂNA 

ALBINA 

LUPUL BĂTRÂN 

PEȘTELE 
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Tabloul I 

 

POVESTITORUL: Bag seamă, lumea asta n-a fost niciodată fără 

împărați; așa a rânduit Dumnezeu, ca unii oameni să fie mai mari, 

alții mai mici, iar cei mai mici să se supună și să asculte de cei mai 

mari.  

Apoi, precum bine știți dumneavoastră, câte țări atâția 

împărați, așa era din bătrâni: toată țara-și avea împăratul și tot satul 

popa și mergeau lucrurile strună; astăzi, firește, nu mai poate fi așa, 

că lumea s-a viclenit și oamenii s-au sărăcit; unui împărat îi trebuie 

mai multe țări și unui popă, mai multe sate, și tot nu-i mai vede omul 

sătui.  

Dar, zice că era într-o țară departe, departe și e mult de 

atunci, un împărat, care avea multe bogății, așa cum bine se zice: 

Unde-s turme mari de oi / Sunt și turme de nevoi; / Unde-s turme de 

miei blânzi, / Sunt și mii de lupi flămânzi. Adică Împăratul avea mulți 

dușmani și nici nu se putea altfel, că doară: Numai omul sărman / Nu 

are niciun dușman. Apoi el numai sărman nu era și cu dușmanii 

trebuia să țină luptă pe viață și pe moarte, că doar împărații nu se 

luptă așa ca ciobanii, să-și dea o trântă două și-apoi să le treacă; nu, 

ei se bat ca țapii, tot în capete, până ce unul din ei nu se mai poate 

mișca, adică oștile lor, că împărații stau și se uită, chibzuiesc atunci 

și se împacă și se fac prieteni buni. 

Ei, când a plecat împăratul la bătălie, și-a luat la revedere de 

la împărăteasa lui și de la cele trei fete pe care le avea și le-a zis:  

„Vedeți, dragele tatii, cheile astea sunt de la palatele 

noastre, care sunt atât de multe, câte zile-s într-un an și încă mai 

mult cu trei (aici se poate face o întrebare către sală – depinde, 

desigur de vârsta copiilor – „Cât fac, credeți voi?... Câte zile sunt 

într-un an? Și dacă le înmulțim cu trei? etc.); iată că vă dau vouă 

cheile, nu cumva să le pierd în cea cale lungă. Fiți cu băgare de 

seamă: în toate palatele puteți intra, numai în căsuța de miazăzi, 

unde slujește cheia asta ruginită să nu intrați, că de veți intra, bine 

nu va fi! Fiți cuminți, grijiți de mama voastră și de casă și nu vă lăsați 

smintite de bucurii mincinoase!” 
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FETELE: Așa facem! Stai fără grijă din pricina noastră! Ne știi doar, 

nu ieșim din cuvântul tău! Tată, mergi sănătos! Să ne vedem cu 

bine! 

 

POVESTITORUL: Ei, ce bine ar fi dacă omul ar face ce spune... Așa 

și cu fetele noastre: „Bine, stai liniștit, mergi sănătos, nu ieșim din 

cuvântul tău”, iar ele tot s-au dus la căsuța de miazăzi. 

 

SORA CEA MARE: Am găsit în palatele noastre arme de tot felul, 

rămase de la moși-strămoși, bani de aur și de argint din toate țările și 

de peste toate mările; haine împărătești noi și vechi, scumpeturi și 

bogății, pietre scumpe, doamne, ce fericită sunt! Suntem cele mai 

bogate! 

 

SORA CEA MICĂ: Și eu am găsit ce cu mintea n-am gândit, dar mie 

una, nu-mi trebuie nimic din astea. Eu zic să ne întoarcem acasă. 

 

SORA CEA MARE: Cum așa, nu-ți trebuie nimic? De fapt, chiar mai 

bine! Ne rămân nouă toate!  

 

SORA MIJLOCIE: Și cum să plecăm acum, când suntem aici în fața 

chiliei? Să intrăm și să vedem ce-i înăuntru. 

 

SORA CEA MICĂ: Tata a zis să nu intrăm, deci nu intru. Ce să 

căutăm acolo? A zis că nu e bine, eu nu intru. Hai acasă! Acum!  

 

SORA CEA MARE: Fricoasă ai fost de mică. Ești o plângăcioasă, tot 

legată de fusta mamei! Ce dacă a zis să nu intrăm, băgăm și noi 

nasul puțin. Vedem ce e și apoi închidem și plecăm. Nu-și dă nimeni 

seama c-am intrat. (către sora mijlocie) Hai tu cu mine, că asta e ca 

o mâță plângăcioasă. Pun prinsoare că în casa asta mică și pricăjită 

se află cea mai de preț comoară. E a noastră, de acum până-n 

vecie! Hai să intrăm! 

 

SORA CEA MICĂ: Eu nu intru. Stau afară. Iar cu voi, cum o vrea 

Dumnezeu, așa să fie! 
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POVESTITORUL: Ce să faci dacă vorba de părinte nu mai ajunge? 

Uite cum fetele noastre caută comori și-n piatră seacă, iar fricoasa 

stă și plânge de rușinea lui tătâne-său. Și au intrat fetele în chilie, dar 

nu mică le-a fost mirarea când au văzut că acolo nu era nimic. Adică 

întreaga încăpere era goală. 

 

SORA CEA MARE: Ce-i asta? Nimic. Nu-i nimic aici?   

 

SORA MIJLOCIE: Ne-o fi păcălit tata? 

 

SORA CEA MARE: Și-a râs de noi. Să vezi tu că plăngăcioasa a 

știut ceva. 

 

SORA MIJLOCIE: Nu știe nimic aia, stă legată de fusta maică-sii. 

Dar cum se poate să nu găsim nimic. Hai să căutăm sub podele, pe 

după grinzi, prin tencuială. 

 

SORA CEA MARE: Că bine zici! Dar stai, uite ceva pe perete. Ce-o 

fi? 

 

SORA MIJLOCIE: Ce să fie? Un lemn pictat, că n-o fi vreo vrăjitorie 

la mijloc. Hai să vedem. 

 

POVESTITORUL: Și ce văzură nu era ceva de pe lumea asta. Un 

chip de băiat atât de frumos, că-ți stătea inima-n loc când îl priveai. 

Nu-și mai puteau lua ochii de la el, ba se și certau și se înghionteau 

care să țină tabloul. Au vrut să plece, dar mare le-a fost mirarea că 

nu puteau cu niciun chip să-l scoată din chilie. Ba le cădea pe jos și 

când se uitau înapoi, era la loc pe perete, ba le sărea din mână și iar 

era la loc. Au încercat tot ce se putea, dar nimic: chipul băiatului nu 

putea fi scos din chilie și pace.  

Au renunțat fetele și s-au întors la palat. Dar acolo nu le mai 

trebuia nimic: nu tu mâncare, nu băutură, nu dormeau, nu lucrau, nu 

umblau. Nu mai făceau nimic din ce fac oamenii. Doar stăteau și 

visau la frumusețea de-o văzură. După un timp, au pornit iar spre 

chilie, ca să mai vadă tabloul odată. Viața lor s-a transformat în 
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suferință și lacrimi, drumuri lungi între chilie și castel. Numai viață nu 

se numea că trăiau. În timpul acesta, sora cea mică încerca din 

răsputeri să le mute gândul la altceva, dar fără succes. Din partea lor 

nu primea decât refuz, ba chiar cu înjurături și cuvinte urâte.  

După mai bine de jumătate de an, iată că se întoarce veste 

la palat că împăratul a fost răpus în război. Mare supărare, tristețe și 

lacrimi au venit atunci peste întreaga suflare din împărăție. După ce 

au împlinit datina și l-au îngropat cum se cuvine pe bietul om, 

împărăteasa și-a adunat laolaltă fetele și le-a zis. 

 

ÎMPĂRĂTEASA: Dragile mamei, de-acum suntem singure. Avem de 

condus o împărăție mare, mare, cât nici cu gândul nu visați. În toată 

viața lui, tatăl vostru nu a reușit să o cuprindă pe toată. E greu de 

condus așa țară mare. De aceea zic, fetele mamei, să împărțim țara 

în trei, să vă măritați cât mai repede și în felul ăsta să puteți să 

conduceți, împreună cu bărbații voștri. 

 

SORA CEA MARE: Ne mărităm mamă, ne mărităm. Dar cu cine? Eu 

una, nu vreau să văd în ochi pe nimeni afară de băiatul din tablou! 

Mamă, cine e băiatul ăla? Că tata care credem că știa, nu mai e să 

ne spună. A dus cu el secretul în mormânt.  

 

SORA MIJLOCIE: Ba să am iertare, cu băiatul din tablou mă mărit 

eu! 

 

SORA CEA MARE: Ba eu! 

 

SORA MIJLOCIE: Ba eu, ba eu! 

 

ÎMPĂRĂTEASA: Ați intrat în chilie, vai și amar de voi!...  

 

SORA CEA MARE: Am intrat, mamă, ce să mai mințim. Am intrat și 

de atunci nu mai suntem oameni.  

 

SORA MIJLOCIE: Ce să facem? Spune-ne tu. Cine e minunea asta 

de băiat?   
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ÎMPĂRĂTEASA: A știut tată-tău că nu veți putea răbda; așa vă 

trebuie, de ce nu ați ascultat? Mintea voastră e bolnavă acum, cum 

să mai trăiți pe lumea asta ca oamenii normali? Vai și amar de noi.  

 

SORA CEA MARE: Mamă, te rog, să nu te superi pe noi! O să 

plecam să-l găsim, dar cine e? Încotro s-o luăm?  

 

ÎMPĂRĂTEASA: Tabloul ăla e vrăjit. Băiatul nu e de pe lumea asta. 

Nu o să îl găsiți niciodată. El nu îmbătrânește niciodată și nu apare 

decât celor ce se lasă păcăliți de frumuseți înșelătoare. Vedeți, fetele 

mele: ăsta era un test, pe care nu l-ați trecut. Nu sunteți oameni 

puternici, ci vă lăsați ușor furate de minciuni dulci și otrăvite. Nu 

puteți fi conducători dacă sunteți atât de slabe. De fapt, nu veți putea 

face nimic în viață, fără gând curat și drept. Din păcate, nu o să 

ajungeți niciodată regine. 

 

SORA CEA MICĂ: Mamă, te rog să ai îngăduință! Au greșit. Se vor 

îndrepta, eu o să le ajut! Vor uita de comori mincinoase, îți promit! 

Dacă vor să plece, eu le însoțesc.  

 

ÎMPĂRĂTEASA: Cred că ar mai fi o șansă: să o găsiți pe vrăjitoarea 

care a legat vraja asta. Eu una nu știu unde se află, nu știu cum 

puteți ajunge la ea. Atât știu: că e rea, mică și urâtă, mică de intră 

într-o oală de lut, dar cu putere de uriaș. Din ce spuneau bătrânii 

noștri, însă, uneori i se face milă de câte cineva dacă vede că omul 

ăla e sincer, cuminte și muncitor. Dar îmi e teamă că sunt numai 

povești, dragile mele. Oricum, altă șansă nu aveți. Sunteți vrăjite și 

trebuie să o găsiți ca să vă dezlege de vrajă. Mergeți cu bine! Eu o 

să vă aștept, deși mi-e teamă că plecați într-o călătorie mai lungă 

decât firul vieții ce mi-a rămas.  

 

SORA CEA MICĂ: Să mergem, surorile mele dragi. O să plângem 

de soarta noastră cea crudă. Eu o să stau la mijloc și o să vă susțin. 

O să mergem cale lungă să ne-ajungă, drum de luni de zile, o să 

trecem munți și văi, râuri și mări învolburate, o să mâncăm din mila 



17 

oamenilor, o să dormim sub cerul liber și, poate, o să descoperim că 

suntem împreună din ce în ce mai puternice. 

 

POVESTITORUL: Și cum rătăceau ele așa, deodată s-a pornit o 

furtună strașnică, care a răscolit întreg pământul și le-a făcut să se 

piardă una de cealaltă. Rămasă singură și temătoare, fetei celei mici 

iată că îi iese în cale un tânăr fecior. Un băiat simplu, muncitor care 

aduna lemne din pădure și își ajuta familia să treacă peste greutățile 

vieții. Băiatul muncea și cânta ca nimeni altul: 

 

BĂIATUL CEL MIC: De când erau ca iarba bătrânii codri deşi 

                  Şi mici ca muşuroaie Carpaţii urieşi, 

                  Şi văile adânci, şi latele vâlcele 

                  Ca pe o apă lină uşoare vălurele; 

                  De când în lume lupii erau păstori de oi 

                  Şi urşii cu cimpoaie mânau cirezi de boi; 

                  De când purta-n cosiţe Ileana Cosânzeană 

                  O floare cântătoare, o floare năzdrăvană, 

                  N-a fost copilă-n viaţă mai dulce, mai aleasă 

                  Decât frumoasa Lia, fecioară-mpărăteasă! 

 

                  Născută-n faptul zilei cu faţa-n răsărit, 

                  Luceferii, văzând-o, mai viu au strălucit, 

                  Ferice de-a atinge cu-o rază argintie, 

                  Cu ultima lor rază aşa minune vie. 

                  Şi astfel, de lumina cerească dezmierdată, 

                  Ea, răsărind ca floare, a înflorit ca fată; 

                  Ş-acum e fala lumii, a minţii încântare, 

                  Al inimilor farmec, a ochilor mirare. 

                  Tot omul care-o vede, răpit, uimit simţeşte 

                  Că parcă se renaşte, că inima lui creşte, 

                  Că trece lin din iarnă în dulce primăvară, 

                  Că mii de păsări cântă în sânu-i şi pe-afară. 

  

                  Ea are-o faţă albă de flori de lăcrimioare 

                  Şi ochi cereşti, albaştri ca floarea de cicoare, 
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              Ş-un păr ce străluceşte pe fruntea sa bălaie 

              Căzând, fuior de aur, de-a lung până-n călcâie, 

              Încât pe câmpul verde când trece zâmbitoare 

              Se pare c-o urmează prin aer fulgi de soare. 

              Ea poartă haine scumpe, uşoare, descântate, 

              Din fire de păianjen ţesute şi lucrate, 

              Prin care tainic saltă luciri de forme albe, 

              Comori atrăgătoare ca visurile dalbe, 

              Precum acele slabe văpăi tremurătoare 

              Prin frunze răspândite de luna gânditoare. 

              Aprinşii ochi ai nopţii în juru-i scânteiază, 

              Formând cununi de raze pe fruntea-i ce visează, 

              Şi lunecă pe sânu-i, rai alb de fericiri, 

              Voind ca să pătrundă prin iţele subţiri. 

              Seninul dulce-al zilei, râvnind acea minune, 

              Din soarele-răsare şi pân la soare-apune 

              Se-ntinde pe deasupra-i cu bolta lui rotundă, 

              Voind să-i fac-un templu în care s-o ascundă. 

              Şi-i zice: Însuşi cerul spre tine se înclină… 

              Frumseţea-i o coroană pe frunte de regină! 

 

SORA CEA MICĂ: Ce frumos vorbești! Ce vorbe frumoase știi! De 

unde le-ai învățat?  

 

BĂIATUL CEL MIC: Nici nu mai știu. Cred că ne cânta mama când 

eram mici. Nu aveam altă bucurie. Munceam toata ziulica ce puteam 

și noi, de, pe lângă casă, iar mămica noastră ne cânta. Tare frumos 

mai era. Glas ca al mamei, nimeni nu are… Doar ciocârlia. 

 

SORA CEA MICĂ: Mai spui? Spui mai departe? 

 

BĂIATUL CEL MIC: Spun dacă-mi spui cine ești și încotro mergi? 

 

SORA CEA MICĂ: Iaca, sunt și eu o fată săracă. Am plecat cu 

surorile mele să-și găsească ursitul și ne-am pierdut... 
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BĂIATUL CEL MIC: Da’ ce, ursiții lor sunt de departe? Că nu pari a fi 

de prin locurile noastre. Parcă ești de peste mări și țări. 

 

SORA CEA MICĂ: Cam da. Suntem de foarte departe. Și am mers 

de mult timp și tare am obosit.  

 

BĂIATUL CEL MIC: Da’ n-am mai auzit așa ceva, adică să bați mări 

și țări ca să-ți găsești ursitul. O fi vreo vrăjitorie la mijloc? 

 

SORA CEA MICĂ: N-am voie să spun nimănui nimic, dar nu mai pot 

ține secretul. Off, hai că-ți spun: da, e o vrajă la mijloc. Surorile mele 

au fost vrăjite de un tablou fermecat. 

 

BĂIATUL CEL MIC: Ce? N-am mai auzit așa ceva. Vezi, noi suntem 

săraci, la noi nu e cu din astea. Mă rog, vrăji și treburi din astea. Te 

pomenești că voi sunteți fete de împărat ceva? Hai că mă faci să râd 

și m-am și oprit din treabă. Trebuie să mut maldărul ăsta de lemne 

până diseară. Fată frumoasă, hai, mergi în drumul tău, că eu am 

treabă. (începe din nou să cânte în timp ce muncește): 

Şi mers-a vestea-n lume, trecând din gură-n gură, 

Că Lia fură ochii, şi minţile le fură; 

Şi dus-o-au pe aripi în locuri depărtate 

Cocoarele-n triunghiuri prin aer înşirate, 

Şi spus-a vântul ager, în veci neodihnit, 

Că nu-i copilă alta mai dulce de iubit. 

 

În grabă alergat-au din toate-a lumii zări, 

De peste munţi, din funduri, de peste nouă mări 

Cei mai viteji şi mândri feciori de împăraţi, 

Vrăjiţi de-a fi pe viaţă de Lia fermecaţi. 

Venit-au Roşul, craiul înaltelor lungi plaiuri, 

Şi Albul ce domneşte pe douăzeci de raiuri, 

Şi Peneş-împăratul, arcaş cu ochiul ţinteş, 

Ce are-n tolbă fulgeri şi-n grajd pe calul Vinteş; 

Şi alţii, mulţi ca frunza, mânaţi de-a lor iubire 

Cu Lia drăgălaşă să cate împeţire. 
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SORA CEA MICĂ: Știu! Știu! Știu! 

 

BĂIATUL CEL MIC: Au, ce m-ai speriat! N-ai plecat? Ce știi? 

 

SORA CEA MICĂ: Știu cum s-o găsim pe vrăjitoare. Să o rugăm pe 

Lia Ciocârlia să ne ajute! 

 

BĂIATUL CEL MIC: Pe cine? Păi, Lia Ciocârlia e un basm. De unde 

vrei s-o iei? E un cântec, măi fată! Tare ciudată mai ești! 

 

SORA CEA MICĂ: Sunt ciudată, nu? Cred, dar altă șansă n-am. Hai 

să încercăm. Mă ajuți? Uite: eu te ajut să cari lemnele și apoi tu mă 

ajuți să o găsim pe Lia Ciocârlia!  

 

BĂIATUL CEL MIC: Bine, ce să zic... Dacă mă ajuți cu lemnele, mai 

departe om vedea. (în timp ce cară lemnele, cei doi cântă): 

Dar nici îşi pleacă ochii la ei frumoasa fată, 

Cum nu se uită crinul la iarba cea uscată, 

Ci vecinic ea priveşte cu drag la mândrul soare! 

Şi, tot privind lumina din faţa-i arzătoare, 

Cu lacrimi i se umplu albaştrii ochi frumoşi. 

Ei plâng! de ce plâng însă luceferii duioşi? 

De mult privit în soare, sau de o jale-ascunsă, 

De-o gingaşă dorinţă, de-o taină nepătrunsă? 

Ah! taina ei n-o ştie nici zâna ce-o iubeşte, 

N-o ştie căpătâiul pe care odihneşte, 

Nici apa ce oglindă obrazu-i la trezie, 

Nici cerul, nici pământul! dar umbra să o ştie! 

Ades copila, pradă gândirii ce-o răpeşte, 

Se scaldă în lumină, cu soarele grăieşte 

Şi zice: Tu, al lumii monarh strălucitor! 

O! splendidă comoară de viaţă şi amor! 

Tu, ochi deschis în ceruri să vadă-a mea iubire! 

Tu, singura-mi dorinţă, tu, dulcele meu mire! 

Pleca-voi, ah! pleca-voi, luând urmele tale, 

Să te-ntâlnesc ferice, să te culeg în cale, 
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Să fii al meu şi numai al meu, o! mândre soare, 

Să nu mai plâng de moarte când tu săruţi o floare, 

Căci te urăsc atunce… cu dragoste şi dor, 

Şi văd că de-acea ură duioasă am să mor! 

 

BĂIATUL CEL MIC: Am terminat! Îți mulțumesc mult, fată frumoasă! 

Ai mâini de aur și glas de ciocârlie. 

SORA CEA MICĂ: Da, am terminat. Hai să o găsim, vrei?  

 

BĂIATUL CEL MIC: Vreau. N-am mâncat nimic de dimineață și ne-a 

ajuns oboseala. Hai să mâncăm aici, la umbra copacului ăsta bătrân. 

Am eu ceva în desagă. (În timp ce mănâncă, fata vede la baza 

copacului un mușuroi mare de furnici. Renunță la porția ei și le dă 

furnicilor să mănânce). 

 

BĂIATUL CEL MIC: Ce faci? Altă mâncare nu avem! Doamne, n-am 

mai văzut o ciudățenie mai mare. Auzi, să-și dea mâncarea furnicilor! 

O să cazi din picioare de foame!  

 

SORA CEA MICĂ: Sunt atât de multe și neajutorate. Nu le putem 

lăsa așa. Lasă, că eu pot culege fructe din copac, pot căuta ciuperci 

și fragi și mure de pădure. Dar ele? Sunt atât de singure. 

(în timp ce caută ciuperci se arată o zână mică – o păpușă foarte 

frumoasă – care îi vorbește. S-ar putea face cu teatru de umbre.)  

 

SORA CEA MICĂ: Cine ești tu? 

 

ZÂNA: Dar tu cine ești? Ești harnică și ai grijă de toate ființele, ajuți 

oamenii la nevoie, ai voce minunată, ești departe de casa ta, dar, de 

fapt, tu cine ești cu adevărat? 

 

SORA CEA MICĂ: Eu? Nici nu mai știu cine sunt. Ar trebui să fiu fată 

de împărat, dar viața mea de la palat pare atât de îndepărtată. Am 

plecat în lume cu surorile mele care sunt vrăjite de o zâna mică și 

rea. Ce ciudat, și tu ești tare mică, oi fi tot zână? 
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ZÂNA: Ei, aș, sunt o păpușă, unde ai văzut tu zâne? 

 

SORA CEA MICĂ: De parcă păpuși vorbitoare, în pădure, am 

văzut... 

 

ZÂNA: Ești și isteață! Bine, hai că-ți spun: sunt o zână mică, dar cu 

putere mare. O cauți pe sora mea, cea viu colorată și rea care 

locuiește într-un vas de lut. Ea face vrăji greu de desfăcut, dar pentru 

că ai ajutat un om care muncea din greu, pentru că ai hrănit bietele 

furnici și pentru că îți iubești părinții și surorile, te ajut. Îți spun eu 

unde e și ce ai de făcut ca să o îmbunezi. 

 

SORA CEA MICĂ: Îți mulțumesc, zână bună! 

 

ZÂNA: Ați cântat atât de frumos Legenda Ciocârliei! V-am auzit 

cântecul și crede-mă că e tare frumos. Uite ce să faceți: plecați spre 

Soare răsare cântând. La marginea pădurii vă veți întâlni cu ea, cu 

Lia Ciocârlia. Ea o să vă ia pe aripile ei și o să vă ducă la peștera 

unde locuiește sora mea cea mică, colorată și rea. Drum bun, dragii 

mei! Să aveți curaj! O să reușiți! (cei doi pornesc, se țin de mână și 

cântă)  

 

BĂIATUL CEL MIC: Sper că știi încotro mergem. De fapt, ce să mai 

zic... Of, mă las dus de o fată care hrănește furnici și vorbește cu 

păpuși… dar ce suflet bun are. Hai, că vin. M-ai ajutat, te ajut și eu. 

Hai!   

 

AMÂNDOI: De-oi şti că-n a mea cale voi face totdeauna 

      Din şapte nopţi o noapte, din şapte zile una, 

      M-oi duce mult departe c-un repede avânt, 

      Departe, unde cerul se lasă pe pământ, 

      Pe unde munţii falnici apar ca nourele, 

      Pe unde stau de vorbă la umbră flori cu stele. 

      M-oi duce până mi-oi găsi ursitul 

      Ş-oi sta gură la gură cu soarele iubitul, 

      Căci vreau să-i privesc faţa ca să-mi alin durerea, 
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      Să văd curgând din buze-i cuvintele ca mierea! 

      Amar de tine, Lie! o! Lie, amar de mine! 

      Dar fie! unde-i merge, şi eu mă duc cu tine. 

 

BĂIATUL CEL MIC: Am obosit. Să stăm puțin și să ne odihnim pe 

patul de mușchi răcoros. (apare Lia Ciocârlia) 

 

LIA: Ce frumos cântați despre viață mea. O să vă ajut! Urcați pe 

aripile mele și hai să zburăm spre peștera vrăjitoarei. 

 

Tabloul II 

 

POVESTITORUL: În timpul acesta, surorile cele mari zăceau întinse 

unde se pierduseră de sora lor, la marginea pădurii. Nu le trebuia 

nici apă, nici mâncare. Stăteau și plângeau, de vrăjite ce erau.  

 

SORA MIJLOCIE: E tare cald, merg să caut un loc mai răcoros în 

pădure. Hai cu mine! 

 

SORA CEA MARE: Nu vin, surioară dragă. Nu am putere. Mergi tu și 

dacă găsești un loc mai bun, vino după mine. 

 

POVESTITORUL: Zis și făcut! Fata mijlocie pleacă în pădure, dar nu 

merge mult și dă peste un tânăr băiat, un pădurar care încerca să-și 

bandajeze o mână rănită rău. 

 

SORA MIJLOCIE: Hii! Ce-ai pățit? Îți curge sânge! Lasă-mă să te 

ajut! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Mulțumesc! N-am fost atent! 

 

SORA MIJLOCIE: Dar cum ai reușit? Ce faci aici? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Sunt pădurar, asta fac. Reparam casa 

animalelor și n-am fost atent.  
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SORA MIJLOCIE: Casa animalelor? Ce animale? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: De obicei, aici stau lupii iarna. 

 

SORA MIJLOCIE: Lupi? Păi lupii sunt răi, cum să le faci casă?! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Lupii sunt niște ființe. Nu sunt răi deloc. 

Se apără dacă intră cineva pe teritoriul lor. Sunt singuratici și reci, 

dar răi nu sunt. 

 

SORA MIJLOCIE: Dacă spui tu… Gata bandajul. Uite ce frumos l-am 

făcut! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Mulțumesc! Acum o să plec. Nu-mi mai 

pot folosi mâna. Vin zilele viitoare. Zi bună și mulțumesc încă odată. 

 

SORA MIJLOCIE: Stai! Te ajut eu. Oricum nu am ce face. Tu spune 

ce trebuie și eu fac. Vrei? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Vreau, dar poți? E muncă grea! 

 

SORA MIJLOCIE: Mai bine să muncesc din greu decât să stau și să 

plâng! Uite, ca să nu mă mai gândesc la necazurile mele, în timp ce 

muncesc, îmi spui o poveste? Știi să spui povești? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Nu cred, deși, dacă stau puțin să mă 

gândesc, o să-ți spun povestea pe care mi-o spunea mama când 

eram mic. Dacă nu mi-o mai amintesc, văd eu... improvizez ceva. 

 

SORA MIJLOCIE: Ce bine! Hai! Dar te rog, să fie ceva mai veselă. 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Se povestește că demult, tare demult, pe 

vremea când pe pământ se aflau zâne, unele din florile pe care le 

vedem pe câmp ar fi fost flăcăi și fete. Un blestem aprig i-a 

preschimbat în flori, cu neputința de a mai fi ce au fost odată. Pe 

vremea aceea era tare frumos în satele noastre. Erau multe fete și 



25 

flăcăi care-și ajutau părinții la munca câmpului. Pe atunci era o mare 

rușine să-ți părăsești satul, plecând aiurea la muncă. Toată 

săptămâna munceau cu mic, cu mare, de când se revărsau zorile și 

până apunea soarele. Iubeau pământul străbun și-l munceau cu 

drag, toamna culegând roade bogate. Duminica era zi de odihnă. 

După-amiaza, jos la marginea satului, se strângeau oamenii, de la 

copiii purtați în brațe până la moșnegii fără un dinte în gură și se 

veseleau la jocul satului. Cei bătrâni făceau roata și, gândind la 

vremea trecută, priveau la acei tineri care se învârteau în joc ca 

sfârleaza. 

Într-o duminică, când jocul era în toi și veselia mai aprigă, 

numai ce văzură venind o ceată de fete străine, frumoase ca 

stelele... Veneau încet, legănându-se ca lanul în bătaia vântului și, 

fără vorbă, se prinseră în joc alături de flăcăii satului. Fetele din sat, 

roșii ca macii, și-au plecat capul în jos și s-au tras pe margine. 

Priveau triste la băieții lor care jucau privind cu drag la fetele 

străine. Ce-i drept, erau frumoase cum nu mai văzuse satul. 

Jocul părea nesfârșit. Fetele străine erau neobosite la joc. 

Fetele din sat începură a șușoti nemulțumite... Una câte una, fetele 

au plecat de la joc, au plecat și cei bătrâni, rămânând numai 

ceterașii cu flăcăii satului și fetele străine. Când noaptea începu să-și 

țese pânza ei întunecată, fetele străine s-au desprins din joc, 

lăsându-i pe flăcăii amețiți de vârtejul jocului și au plecat după cum 

au venit. Când s-au dezmeticit și s-au văzut singuri, se întrebau unul 

pe altul: 

- Da’ bine, măi fraților, cine or fost fetele cele mândre cu care 

am jucat de s-au rupt nojițele la opinci? 

- Da’ cine știe? Atâta vă spun, că nu-i lucru curat cu ele. 

Parcă ar fi ielele nebune. Of, am uitat de dragile noastre. 

Toată săptămâna ce-a urmat au lucrat flăcăii și fetele din sat 

la secerișul grâului. Erau triști și unii, și alții, nu se mai auzeau ca în 

alte dăți râsete și voie bună, nu se mai auzeau cântece de dor sau 

doina de jale. Se auzea numai hârșâitul secerei tăind spicele de 

grâu. Din când în când, un oftat spinteca tăcerea. Flăcăii s-ar fi 

împăcat repede cu fetele, dar ele erau supărate rău, nu le aruncau 

nici măcar o privire. Supărarea a ținut, însă, numai până duminică. 
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Iar s-au dus la biserică, apoi la joc și acolo, după un joc sau două, 

inimile fetelor s-au înmuiat. Din nou era fericire și veselie în satul 

nostru. 

Când totul părea revenit pe calea cea bună, numai ce se 

iviră ca din văzduh fetele străine. La vederea lor, flăcăii își lăsară 

mândruțele în părăsire și se alăturară celor străine, iar jocul începu 

mai cu foc ca rândul trecut. 

Asta era prea de tot. Ca la comandă, toți sătenii părăsiră 

poiana, îndreptându-se spre casele lor. O fată cu păr bălai zise 

alteia: să știi că... 

 

SORA MIJLOCIE: Hii, gata, mi-am dat seama! Sunt vrăjitoare fetele 

astea! Da, da, sunt vrăjitoare! Sau poate, nu… n-or fi ele vrăjitoare, 

ci or fi niște biete fete vrăjite. 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Ai răbdare, de ce te grăbești? Lasă-mă să 

spun povestea mai departe. Și vezi că faci o casă în care pot intra 

veverițe, nu lupi. 

 

SORA MIJLOCIE: Auzi, nu ți-e… nu știu cum?! Stai și dai din gură, 

eu îmi zdrelesc degetele și mai ai și pretenții! Eu nu știu să fac 

munca asta! Sunt fată de împărat! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Ești fată de împărat? Ce să spun! Și ce 

cauți în pădure îmbrăcată în hainele astea de rând? Te-a gonit 

mămica de acasă?  

 

SORA MIJLOCIE: Ești necinstit și rău! Eu te ajut, te bandajez, 

muncesc în locul tău, ascult povestea ta și tu? Râzi de mine? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Da’ ce supărăcioasă ești! Am spus doar 

că e căsuța cam... nefericită. 

 

SORA MIJLOCIE: Nefericită?!? Nefericită? Nefericită sunt eu! Mai 

bine mor! Nu suport să se ia lumea de mine! Nu suport! Sunt fată de 

împărat, iar la curtea mea nici servitor n-ai fi! Nici ghetuțele nu te-aș 
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lăsa să mi le faci! Te-aș da afară din palat și te-aș trimite la cocina 

porcilor. Da, sunt fată de împărat, dar sunt vrăjită! Mintea mea e 

bolnavă. Uite: vorbesc cu tine și mă gândesc aiurea… Exact ca în 

povestea ta. Ai sărit la mine cu casa ta nefericită și nu știu finalul. Of! 

O să scape de vrajă? Dar eu, eu voi scăpa de vrajă?  

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Nu știu ce să zic! Poate ar trebui să-mi 

văd de drum. Nu știu să vorbesc cu prințese aprige și rele de gură!  

 

SORA MIJLOCIE: Nu mă lăsa aici, te rog! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Uite un ban pentru ajutorul tău. Să 

mergem fiecare în treaba lui! Toate bune! 

 

SORA MIJLOCIE: Un ban? Îmi dai mie bani, sărăntocule? Eu am 

bogății să acopăr cu aur drumul de aici până la lună și înapoi. Îmi dai 

mie bani? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Dumnezeu să fie cu tine, fată! Degeaba 

ești frumoasă dacă ești atât de rea... 

 

SORA MIJLOCIE: Sunt rea? Stai, te rog. Stai puțin, te rog. Te rog 

mult! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: De ce să stau? Ca să râzi de mine? 

 

SORA MIJLOCIE: Ar trebui să-mi cer iertare, nu? Știu că ar trebui, 

dar nu pot. Mă rog, îmi vine greu… 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Chiar, ți-ai cerut vreodată iertare de la 

cineva? Oricând. Cândva, în viața ta... 

 

SORA MIJLOCIE: Păi, sunt prințesă, nu se cădea… 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Se cade să-ți ceri iertare oricine-ai fi dacă 

ai greșit. Nu e o rușine. E omenesc să greșești și la fel de omenesc 
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e să-ți ceri iertare. Uite, și eu am greșit. Am râs de munca ta, deși ți-

ai dat toată silință. Da, am greșit. Iartă-mă, te rog! Căsuța asta e 

foarte bună. O să fie foarte bună la iarnă. Iartă-mă!  

 

SORA MIJLOCIE: Mulțumesc! Te iert din tot sufletul. (poate fi 

întrebat publicul, aleasă o persoană dintre copii care să o învețe pe 

fată să își ceară iertare) Mă ierți și tu pe mine? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Da. 

 

SORA MIJLOCIE: Ce frumos! Mulțumesc! Mulțumesc! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: A fost greu? 

 

SORA MIJLOCIE: Ce? Să-mi cer iertare? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Da. 

 

SORA MIJLOCIE: Nu. N-a fost greu. Ce bine mă simt acum. Parcă 

mi-am luat un pietroi de pe suflet. Mulțumesc! Acum îmi spui 

povestea mai departe? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Îți spun, dar lasă munca. O sa termin eu 

căsuța lupilor. Stai aici la umbră și odihnește-te. Bine? 

 

SORA MIJLOCIE: Bine. Mulțumesc! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Cu drag! 

 

SORA MIJLOCIE: Doamne, de câte ori am spus mulțumesc… Cred 

că n-am mulțumit în toată viața mea de până acum de atâtea ori. 

Hai, spune-mi povestea, te rog! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Așa mai merge... Deci, cum îți spuneam, 

tot satul a fugit atunci când au reapărut fetele misterioase. Dar două 

dintre fetele satului s-au gândit că sunt zâne, pentru că aveau 



29 

conduri cu nestemate și rochii țesute în pânză subțire ca pânza de 

păianjen. De aceea s-au hotărât să plece să o caute pe Crăiasa lor, 

să-i spună ce fac ele. 

- E ușor de spus că plecăm, dar unde dăm noi de Crăiasa 

lor? 

- Am auzit spunându-se că în vârful muntelui, la poalele 

căruia ne aflăm, se află un castel măreț și în el locuiește Crăiasa 

Zânelor. 

- Am să vin și eu cu tine, amândouă răzbim mai ușor. 

Cele două fete, în loc să meargă spre casă, s-au îndreptat 

spre muntele înalt al cărui vârf dădea în nori. Au mers ele, cu pas 

repejor, pe cărări neumblate, prin locuri pustii, pe cărări înguste de 

ziceai că acum-acum se prăvale în prăpastia fără fund. Încălțările li 

se făcură ferfeniță, picioarele, numai răni, nu le mai ascultau.  

 

SORA MIJLOCIE: Auzi, nu te supăra pe mine, pot să fiu cinstită cu 

tine?  

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Da, normal. 

 

SORA MIJLOCIE: E minunată povestea ta, dar dacă nu fac ceva în 

timpul ăsta, îmi tot fuge gândul aiurea. Ți-am zis că sunt vrăjită. Așa 

că, decât să-mi fugă gândul, mai bine lucrez ceva. Uite, deasupra 

noastră, pe creanga aia, e un stup de albine sălbatice. Îl vezi? Stă să 

cadă. Mă lași să mă urc să-l prind mai bine? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: E foarte frumos ce vrei, dar te pot înțepa. 

E periculos. Ai mai lucrat vreodată cu albine? 

 

SORA MIJLOCIE: Nu, dar ce să aibă cu mine? Mă mișc ușor, nu le 

ameninț cu nimic și le fac un bine.  

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Cum vrei tu. De ce să nu încerci? 

 

SORA MIJLOCIE: Mulțumesc pentru încredere. Hai, spune povestea 

mai departe. 
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BĂIATUL CEL MIJLOCIU: O spun, dar aici lucrăm împreună. E 

destul de periculos. Nu te las singură. 

SORA MIJLOCIE: Mulțumesc! Ce-mi place! Parcă nu mă mai satur 

să spun mulțumesc! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Bravo! Deci, cum spuneam, fetele din sat 

au plecat spre Crăiasa Zânelor. Oboseala pusese stăpânire pe ele, 

le chinuia foamea și mai mult setea. Până în vârful muntelui nu mai 

era mult de mers. Deodată se lăsă o ceață deasă, de nu vedeai la un 

pas. Fetele se strânseră una în alta și nu se mai mișcară din loc de 

teamă să nu se rătăcească. Când deznădejdea era mai mare, se ivi 

lângă ele o capră neagră. 

- Urcați-vă în spinarea mea. Am să vă duc eu la 

Crăiasă. Singure nu veți ajunge niciodată. Și cât ai clipi din ochi, 

fetele au ajuns la palat. La intrare se afla o femeie de o neasemuită 

frumusețe și pe chipul bine conturat se citea o nemărginită bunătate, 

în spatele ei se aflau fetele străine ce veneau la joc. Cu glas blând 

Crăiasa le întrebă pe fetele din sat: 

- Cine sunteți voi și ce necaz mare v-a mânat la mine? 

Fetele i-au povestit, iar Crăiasa s-a răsucit spre zâne și, mâniată foc, 

le-a întrebat dacă-i adevărat ce spun fetele. Neputând tăgădui, ele 

au lăsat privirea în jos, fără să mai răspundă. 

- Dacă e adevărat, pentru că mi-ați nesocotit porunca și v-ați 

amestecat cu oamenii de rând, am să vă pedepsesc aspru. Voi două 

încălecați capra și mergeți cu bine. De zâne am eu grijă. 

Le duse Crăiasa pe zâne și le închise în turnul palatului. 

 

SORA MIJLOCIE: Gata stupul. Ce bine a ieșit. Îmi pare rău că te-am 

întrerupt. Spune mai departe. 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Da, chiar că a ieșit bine și am scăpat și 

neînțepați. Bravo ție! Nu ți-e foame? Am ceva mâncare în desagă. 

Uite, am pâine, slănină, ceapă și brânză. 

 

SORA MIJLOCIE: N-am mâncat în viață mea slănină. 
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BĂIATUL CEL MIJLOCIU: De ce? E foarte bună. Ia și gustă! 

 

SORA MIJLOCIE: Bine, de ce nu? Vai, ce bună e și ce foame mi s-a 

făcut așa deodată. Știi, cred că n-am mai mâncat de atunci de când 

am fost vrăjită. Nu-mi era foame. Abia acum mi-a revenit pofta de 

mâncare. Ce bună e slanina! 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Bravo! Să-ți pui o dorință, că e prima dată 

când mănânci mâncare de oameni normali. Doar tu ești prințesă, 

nu? Mănânci mâncare poleită cu aur... 

 

SORA MIJLOCIE: Râzi de mine, nu? Parcă ne-am împăcat, de ce 

vrei să ne supărăm iar? 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Ai dreptate. Iartă-mă, dar nu prea mi-e 

mie clară povestea cu împărăția ta.   

 

SORA MIJLOCIE: O să-ți explic, întâi sfârșește povestea ta.  

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Au stat zânele cât au stat închise, Crăiasa 

parcă uitase de ele. Le ardeau călcâiele după joc. Într-o duminică, s-

au hotărât să nesocotească porunca Crăiesei, crezând că ea nu va 

afla. S-au preschimbat în porumbițe, au ieșit pe fereastra turnului și 

s-au dus la joc. Dar Crăiasa a prins de veste și s-a înfuriat rău. 

S-a urcat într-o caleașcă trasă de cai înaripați și-a coborât în 

poiana unde se aflau zânele și flăcăii satului. Cu o nuielușă 

fermecată făcu un semn asupra lor. Pe loc zânele și flăcăii se 

preschimbară în flori frumoase de toate culorile. Crăiasa plecă spre 

palatul ei. Ceterașii văzând cele întâmplate, au alergat în sat și-au 

povestit oamenilor. La început, oamenii n-au crezut, dar venind în 

poiană au găsit-o plină cu flori. 

Flori frumoase, flori de câmp... Și de atunci, oamenii știu că 

florile parfumate și multicolore de pe câmp sunt, de fapt, fete și flăcăi 

care dansează în fiecare duminică în lumina soarelui și-n bătaia 

vântului. 
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SORA MIJLOCIE: Aoleu! Doamne ferește, vraja aia durează de 

atunci… Off, n-o să mai scap niciodată. 

 

POVESTITORUL: Și a început fata să-i povestească baiatului care e 

istoria cu vraja, cine e ea de fapt și cum au plecat ele, surorile, în 

căutarea vrăjitoarei. Băiatul o ascultă liniștit. 

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Eu nu știu cum să te ajut. Sincer îți spun 

că nu știu cum.  

 

POVESTITORUL: Dar în timp ce vorbeau ei, iar fata se plângea din 

ce în ce mai disperată că nu găsește o soluție, iată ca albinele din 

stupul pe care îl reparaseră au plecat în stol către adâncul pădurii. 

După un timp, au reapărut gonind un lup batrân care fugea de mama 

focului, țipând și înjurând albinele care nu îi dădeau pace. 

 

LUPUL BĂTRÂN: Ce aveți cu mine, nebunelor? Lăsați-mă în pace! 

Doamne, sunteți apucate? Turbate? Băute? Ce vreți de la mine? 

Unde mă duceți? 

 

ALBINA: Nu te mai agita atât că te înțepăm din greșeală. Nu înțelegi 

că trebuie să te ducem într-un loc unde e nevoie de tine? 

 

LUPUL BĂTRÂN: Nu mai are nimeni nevoie de mine. Sunt bătrân. 

M-am retras. Nebune mai sunteți! Cădeți așa pe capul animalului 

nevinovat… 

 

ALBINA: Lasă că nu ești așa nevinovat, știm noi. Ești Craiul lupilor. 

Ești cel mai bătrân și cel mai înțelept lup. E nevoie de tine, ce nu 

înțelegi? 

 

LUPUL BĂTRÂN: Nevoie de mine? Și nu mă puteați ruga frumos? 

Trebuie să mă înțepați cu o mie de ace? Parcă sunteți apucate de 

streche! 

 

ALBINA: Hai, mărește pasul, că mai avem puțin.  



33 

POVESTITORUL: Și au ajuns în poiană lângă fata cea mijlocie care 

era plânsă toată, iar băiatul nu găsea nicio cale să o liniștească.  

 

ALBINA: Fată dragă, nu mai plânge! Uite, pentru că ne-ai reparat 

stupul și am văzut că ai, de fapt, un suflet tare bun, noi l-am adus pe 

Craiul lupilor. Să știi, Craiule, că fata asta a reparat cu mâinile ei 

casa animalelor, locul de refugiu pentru iarnă al fraților tăi. Te rugăm 

să o ajuți. Are un mare necaz. Mare. Spune-i, fată! 

 

POVESTITORUL: Și a început fata să-și spună povestea din nou. 

Toți ascultau... 

 

LUPUL BĂTRÂN: Zăpăcitele astea de albine au încurcat borcanele, 

ca de obicei. Ce vreți să fac eu? Nu știu nicio vrăjitoare. Nu știu. 

Gata, m-am retras.   

 

ALBINA: Dacă n-o ajuți pe fată, te înțepăm de-a binelea tot drumul 

de întoarcere. 

 

LUPUL BĂTRÂN: Să te ferească Dumnezeu de zăpacitele astea! 

Bine, să mă gândesc puțin. Of, m-ați înțepat și în ureche și în laba 

dreapta din față și în laba stângă din spate. Cum e mai rău, în 

diagonală! Și în coadă, în spate, la ceafă și… 

 

ALBINA: Tu ce faci acum? Îți numeri puricii? 

 

LUPUL BĂTRÂN: Mai ești și rea de gură. Bine, hai că te ajut, fată, 

de dragul băiatului ăsta. Îl știu eu. E pădurar și are grijă de frații mei, 

cât e iarna de lungă. Hai, vă duc eu. Urcați-vă în spatele meu și vă 

duc eu, ca gândul și ca vântul la vrăjitoarea cea rea. Cum ne-om 

descurca cu ea, vedem noi. 

 

ALBINA: Drum bun! Să ne vedem cu bine! Mulțumim, Crai al lupilor! 

 

LUPUL BĂTRÂN: Auzi, să ne vedem cu bine… Nebun cine-și 

dorește să se revadă cu voi! Hai, dragilor, să pornim! Țineți-vă bine 
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de coama mea! Aoleu, nu de acolo, mai din dreapta, mai, mai, puțin 

mai sus, așa. Bine! Hai! 

 

POVESTITORUL: Și au pornit cu viteza gândului, au alergat cu 

viteză amețitoare, au ajuns prin zone unde au înghețat de frig ce era, 

dar nu s-au dat bătuți. După ce au ocolit o mare învolburată, apoi un 

ocean întunecat și au străbătut un munte cu vârful aproape de lună, 

au ajus în fața unei peșteri. Au coborât și Craiul a zis: 

 

LUPUL BĂTRÂN: Acum să așteptați. Nu puteți intra singuri. Dacă nu 

sunteți echipa completă, nu se depărtează bolovanul de la intrare. 

Pur și simplu, stați și așteptați. 

 

FATA MIJLOCIE: Cum, aici în pădurea asta înfricoșătoare? 

 

LUPUL BĂTRÂN: Nu-i așa înfricoșătoare precum pare. Da, trebuie 

să așteptați. Vrăjitoarea deschide peștera doar când crede ea. Mai 

multe nu mai știu ce să vă spun. Ba da: răbdare și înțelegere! În rest, 

toate vin de la sine. Vă las cu bine! 

 

POVESTITORUL: A dispărut Craiul Lupilor într-o clipită. Cei doi au 

rămas stingheri. Priveau cu oarecare spaimă în jur. Dar nu au 

așteptat mult și dintre copaci au apărut sora cea mică însoțită de 

băiatul cel mic. Ce s-au mai bucurat de revedere. Problema era că 

fetele și-au dat seama că uitaseră cu desăvârșire de sora cea mare. 

Au început să se gândească în ce fel ar putea să se întoarcă, de 

vreme ce fuseseră aduși într-un tărâm necunoascut și miraculos.  

 

BĂIATUL CEL MIJLOCIU: Nouă ne-a spus Craiul să avem răbdare 

și să ne înțelegem între noi. Propun, deci, să avem răbdare și să 

așteptăm. Vine ea cumva. 

 

Tabloul III 

 

SORA CEA MARE: Doamne, ce-o fi cu surorile mele? De cât timp au 

plecat... A trecut și ziua și, acum îmi dau seama, mai e puțin și vine 
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dimineața. Unde-or fi? Li s-o fi întâmplat ceva? Vai ce rău îmi e... nu 

mă pot ține pe picioare. Aș bea puțină apă, dar nu am de unde. 

Poate o să mor acum? Nu vreau să mor așa, departe de casă, 

singură și vrăjită... 

 

POVESTITORUL: Biata fată, suferea și plângea. Nu mâncase nimic 

de nici nu mai știa când, nu băuse apă, doar zăcea și se gândea la 

soarta ei tristă. Când îi era durerea mai mare, iată că apare pe drum 

un pescar. Purta în spate undița și mergea să pescuiască într-un râu 

ce străjuia pădurea. Băiatul se grăbea, căci în zori de zi trebuia să 

ducă peștele prins la vânzare. Așa asigura traiul pentru el și familia 

lui numeroasă. Avea, bietul de el, zece frați și surori mai mici și o 

mamă bolnavă. Tată nu avea, deci era singurul sprijin în casă. Când 

se apropie de marginea pădurii, băiatul o văzu pe fata noastră 

căzută lângă un copac. 

 

BĂIATUL CEL MARE: Ferească Dumnezeu! Ce e acolo? O fată? E 

moartă? Hi! Doamne, ce-o fi cu ea? Hei, fată, ești bine? Mă auzi?    

 

SORA CEA MARE: Te aud, dar degeaba. Acum probabil că o să 

mor. Atât mai vreau: o picătură de apă. 

 

BĂIATUL CEL MARE: Ce vorbă mai e și asta? Cum să mori? Vrei 

apă? Uite, ia de la mine. Îți e mai bine? 

 

SORA CEA MARE: Ce apă bună! Probabil că am murit și deja intru 

în rai? Mi se dă apă și oamenii îmi vorbesc frumos... 

 

BĂIATUL CEL MARE: Ei, aiurea, ai murit! Nu moare omul așa ușor! 

Mai vrei puțină apă? Ia, bea liniștită. Am și ceva de mâncare dacă 

vrei. Pari tare slăbită. 

 

SORA CEA MARE: Vreau, că n-am mâncat de mult timp. 

Mulțumesc! 
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BĂIATUL CEL MARE: Hai, că parcă te simți mai bine, nu-i așa? 

Acum îmi spui și mie ce ai pățit? Poate te ajut cumva. 

 

POVESTITORUL: Vă așteptați să vă spun că fata îi povestește tot, 

nu? Ei, vă înșelați. Fata a tăcut, mută ca peștele. Băiatul o tot 

întreba, dar ea nimic. Se uita la el cu ochii mari și parcă se mira că 

vede un om. Să fi fost oare pentru că era vrăjită sau pentru că nu 

avea încredere îl el? Nu știm. Sigur e că băiatul a stat ce a stat, apoi 

a plecat spre râu. Și-a luat la revedere de la fată și s-a dus în treaba 

lui. Pe drum se tot întreba dacă a făcut bine că a plecat și-și tot 

reproșa în gând că a lăsat singur un om aflat la necaz. Până la urmă, 

băiatul s-a întors din drum. Fata era tot acolo, ghemuită lângă copac. 

 

BĂIATUL CEL MARE: Auzi, măi fată, ia hai tu cu mine la râu. 

Trebuie neapărat să prind ceva azi, iar pe tine nu te pot lăsa aici, 

așa, singură. Eu zic să mergem împreună. Vrei? 

 

SORA CEA MARE: Nu vin, că n-am putere și, în plus, le aștept pe 

surorile mele.  

 

BĂIATUL CEL MARE: Măi fată, eu am grijă de zece frați și când zic 

o vorba, e vorbă! Nu pot să te las aici. Se face cald, apă n-ai, 

mâncare nu, bolnavă ești. Nu pot să te las așa, cu bună știință să-ți 

fie rău. Hai cu mine să pescuim, îți fac de mâncare și te pui pe 

picioare. 

 

SORA CEA MARE: Nu! 

 

BĂIATUL CEL MARE: Nu? 

SORA CEA MARE: Nu! 

 

BĂIATUL CEL MARE: Bine. Tu ai vrut-o! (și o ia în spinare ca pe un 

sac) 

 

SORA CEA MARE: Ce faci, măi? Nu auzi că nu merg. 

 



37 

BĂIATUL CEL MARE: Nu te mai agita, că te scap din brațe. Stai 

acolo că ajungem imediat.  

 

POVESTITORUL: Au ajuns cei doi pe malul lacului și fata, așezată la 

umbră, îl boscorodea într-una.  

 

SORA CEA MARE: De ce m-ai luat de-acolo? O să mă pierd de 

surorile mele. Cine te crezi tu? Nu înțelegi că nu am nevoie de 

ajutorul tău? Mă descurc și singură. Ți-am cerut doar apă și tu, de 

colo, hai cu mine! 

 

BĂIATUL CEL MARE: Mai încet, că fug peștii. În loc să zici 

mulțumesc că nu te-am lăsat acolo să mori, tu mă cerți? Hai, taci 

puțin, că am treabă.  

 

POVESTITORUL: Cum stăteau așa, băiatul fixează undițele pe mal 

și începe să cânte din frunză. Cânta așa ciudat, că aproape ca la un 

semn, a început să prindă o grămadă de pești. Fata se mira într-una 

de succesul pe care îl avea pescarul nostru cântăreț, iar el era din ce 

în ce mai încântat. Grămada de pești creștea când, fără niciun 

cuvânt, fata îi ia și-i aruncă la loc în apă. 

 

BĂIATUL CEL MARE: Ce faci? Peștii mei... Ești nebună?  

 

SORA CEA MARE: Iartă-mă, iartă-mă, îmi e milă de ei! Lasă-i să fie 

liberi! Te rog! Lasă-i să vină la tine doar pe cei care vor... 

 

BĂIATUL CEL MARE: Ce? Ți-e milă? Familia mea trăiește din peștii 

ăștia! Doamne, ești nebună? Cum să vină la mine peștele care vrea? 

N-am auzit în viața mea așa aiureală. De unde ești tu? De pe lumea 

cealaltă? 

 

SORA CEA MARE: Mă lași să-ți povestesc ceva? Te rog! 

 

BĂIATUL CEL MARE: Să-mi povestești? Nu! 
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SORA CEA MARE: Te rog, te rog! Uite, tatăl meu era un om tare 

înțelept. Deși nu era meseria lui, pescuia foarte des. Și-ar fi dorit să 

aibă un băiat cu care să poată merge la pescuit, dar a avut trei fete; 

când m-am făcut eu ceva mai mare, m-a luat cu el pe malul mării. 

Stăteam acolo cu undița în mână și vedeam cum nu prind nimic. La 

un moment dat am prins și eu un pește, era destul de măricel și tare 

am fost fericită. Tata l-a scos din cârlig și i-a dat drumul. Am rămas 

uluită, așa ca tine acum. L-am întrebat de ce. Și știi ce mi-a spus 

tata: „Lasă-l să fie liber! O să vină la tine doar cei ce vor, peștii liberi. 

Nu e nevoie să forțezi pe nimeni niciodată să facă ceva. Înțelegi?” 

 

BĂIATUL CEL MARE: Eu înțeleg, dar recunoști și tu că e o mare 

aiureală?! Nu știu ce era tatăl tău, dar sigur nu trăia din pescuit. 

Dacă oamenii ar pescui așa ca tatăl tău, nimeni nu ar mai mânca 

niciodată nimic. O fi fost filosof tatăl tău, nu știu. Eu sunt băiat 

simplu, sărac și știu că treaba asta cu libertatea îmi place și mie, dar 

prea multă libertate o să-mi facă familia să moară de foame. Deci, te 

rog ceva, fără supărare: ce prind de acum înainte lasă-i în desaga 

mea. Bine? 

 

SORA CEA MARE: Împărat. 

 

BĂIATUL CEL MARE: Poftim? 

 

SORA CEA MARE: Tatăl meu era împărat.  

 

BĂIATUL CEL MARE: Hm. Tu ori ești glumeață, ori ești cam dusă cu 

pluta. Și dacă stau să mă gândesc la treaba cu eliberarea peștilor, 

parcă-mi vine să cred că faci parte din a doua categorie. Împărat, 

zici? Frumos! Bravo! Păi, normal că elibera peștii. Stăteau servitorii 

și-i prindeau în josul râului. Hai, ai haz! 

 

POVESTITORUL: Fata începuse să plângă încet de dorul lui taică-

său și de durerea ei. Îi era dor de casă, de mama și de surorile ei. 

Stătea departe, departe de lumea ei cea frumoasă, pe malul unei 

ape care susura încet și asculta un cântec suav din frunză. Deși era 
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tristă, își dădea seama că nimic rău nu i se poate întâmpla. Și cum 

stătea așa, iată că băiatul prinde un pește foarte ciudat, cu o cruce 

pe spate, cu ochi mari și bulbucați, cu o coadă ca de rândunică și de 

o culoare vie, ca un curcubeu.     

 

BĂIATUL CEL MARE: Ce-o fi ciudățenia asta? 

 

SORA CEA MARE: Ua! Ce frumos e! 

 

BĂIATUL CEL MARE: Să nu pui mâna pe el! Parcă are țepi. N-am 

văzut în viața mea așa pește. Pe ăsta chiar că l-aș elibera!  

 

PEȘTELE: M-ai elibera? Tu? Tu n-ai eliberat niciodată niciun pește. 

A trebuit să vină fata asta de peste mări și țări ca să-ți vorbească 

despre libertate. Fată frumoasă, îți mulțumesc pentru bunătatea ta. 

M-am lăsat prins ca să te ajut, așa cum și tu ai încercat să-i ajuți pe 

frații mei. Știu necazul tău, știu unde stă vrăjitoarea cea rea. Trebuie 

să mă urmezi, căci eu te voi duce acolo. Dar, să ne grăbim, căci 

surorile tale deja au ajuns. Hai, urcați pe spatele meu și am să vă 

duc în cea mai grozavă călătorie: prin mările și oceanele lumii. Hai, 

cu curaj! 

 

BĂIATUL CEL MARE: Stai! Ce-i nebunia asta? Doamne, ce mi se 

întâmplă mie azi: salvez o fată de la moarte, o fată ciudată care-mi 

aruncă peștii în apă și, colac peste pupăză, prind un pește vorbitor 

care mă îmbie să mă scufund în mările și oceanele lumii! Și nici nu e 

soarele la amiază! Ce zi! 

 

PEȘTELE: Hai, că nu mai avem timp!   

 

BĂIATUL CEL MARE: Nu pot să vin! Trebuie să am grijă de familia 

mea, deși… nici pe fata asta nu pot să o las singură. E ciudată rău, 

ce-i drept, nu știu nimic despre ea, dar e foarte frumoasă și parcă am 

așteptat-o toată viața. Nu te supăra, măi fată, nu pot veni. Am zece 

frați de hrănit. 
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SORA CEA MARE: Te înțeleg. Mergi la frații tăi. Eu mă descurc. 

Mulțumesc și iartă-mă! 

 

PEȘTELE: Vino, că n-o să-ți pară rău! Fata trebuie salvată de o vrajă 

grea. De frații tăi o să aibă grijă frații mei. Vino cu noi! De mâine 

încolo vei avea altă viață. Hai! Crede pe cuvânt un pește urât!  

 

BĂIATUL CEL MARE: Bine, vin! Două chestii nu înțeleg. Poate-mi 

povestești pe drum: cea cu împăratul și cea cu vraja, ce zici? Nu de 

alta, poate te ajut și eu cumva. 

 

SORA CEA MARE: Îți povestesc. Deși, numai faptul că ai acceptat 

să mă însoțești înseamnă pentru mine cel mai mare ajutor. 

 

POVESTITORUL: Și au suit cei doi tineri pe creasta peștelui. S-au 

avântat în apele râului, apoi au străbătut mări și oceane. Au văzut 

pești cum nu știau că există pe pământ și au coborât la adâncimi atât 

de mari, unde ființă omenească nu a pătruns vreodată. Într-un final, 

au ajuns exact în fața peșterii, unde îi așteptau cele două surori și 

prietenii lor. Nici n-au pus bine piciorul pe malul pârâiașului care-i 

dusese acolo, că bolovanul din gura peșterii s-a dat în lături, semn 

că vrăjitoarea era gata să-i primească. 

 

Tabloul IV 

   

TINERII (într-un glas): Să intrăm! Hai! Mare mirare... 

 

POVESTITORUL: Tinerii au intrat în peșteră și, în urma lor, 

bolovanul s-a prăvălit la loc. Ei, acum o să mă întrebați ce s-a 

întâmplat în peșteră. Cum a decurs întâlnirea cu vrăjitoarea? Ce i-au 

spus fetele? Ce a răspuns ea? Știu că vă puneți multe întrebări, dar 

eu, surpriză!!! Nu vă spun deocamdată nimic. Vă las pe voi să vă 

imaginați! Credeți că vrăjitoarea era chiar așa de rea, că fetele destul 

de iscusite să o convingă, iar băieții destul de înțelepți să le susțină? 

Sigur e că întâlnirea nu a durat prea mult, doar cât durează o noapte 

de vară. Și să nu uităm că pe cer era o lună plină, mare cât roata 
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carului și albă ca spuma laptelui. Când bolovanul s-a dat la o parte, 

au ieșit afară toți, fericiți nevoie mare. Vrăjitoarea cea rea nu fusese 

așa de rea, până la urmă, iar tinerii erau atât de convinși de puterea 

lor, încât ar fi convins nu doar una, ci o armată de vrăjitoare dacă era 

nevoie. 

Mare fericire era de atunci pe ei! Fetele s-au întors la palat, 

însoțite de flăcăii cei harnici și inimoși, de care nu s-au mai despărțit 

nicio clipă. Iar când au ajuns în fața împărătesei, cel mai mare dintre 

ei a grăit. 

 

BĂIATUL CEL MARE: Dacă tot am trăit atâtea ciudățenii împreună și 

am ajuns până aici, n-ar fi rău să facem și o nuntă mare. Dar așa ca-

n povești. Fetele astea, cred, că ne iau de bărbați, nu-i așa? 

Prințese, neprințese, eu o iau pe fata asta că mi-e dragă tare. 

 

POVESTITORUL: Unde s-a ținut nunta? Să vedem dacă 

recunoașteți: 

De treci codri de aramă, de departe vezi albind 

Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. 

Acolo, lângă isvoară, iarba pare de omăt, 

Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet; 

Pare-că și trunchii vecinici poartă suflete sub coajă, 

Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă. 

Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint 

Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind; 

Ele trec cu harnici unde și suspină-n flori molatic, 

Când coboară-n ropot dulce din tăpșanul prăvălatic, 

Ele sar în bulgări fluizi peste prundul din răstoace, 

În cuibar rotind de ape, peste care luna zace. 

Mii de fluturi mici albaștri, mii de roiuri de albine 

Curg în râuri sclipitoare peste flori de miere pline, 

Împlu aerul văratic de mireasmă și răcoare 

A popoarelor de muște sărbători murmuitoare.  

Lângă lacul care-n tremur somnoros și lin de bate, 

Vezi o masă mare-ntinsă cu făclii prea luminate, 

Căci din patru părți a lumii împărați și-mpărătese 
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Au venit ca să serbeze nunta gingașei mirese; 

Feți-frumoși cu păr de aur, zmei cu solzii de oțele, 

Cititorii cei de zodii și șăgalnicul Pepele.  

Acum iată că din codru și Călin mirele iese,  

Care ține-n a lui mână, mâna gingașei mirese. 

Îi foșnea uscat pe frunze poala lung-a albei rochii, 

Fața-i roșie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii; 

La pământ mai că-i ajunge al ei păr de aur moale, 

Care-i cade peste brațe, peste umerele goale. 

Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă, 

Flori albastre are-n păru-i și o stea în frunte poartă.    

 

POVESTITORUL: Nuntă? Da. Ca-n povești? Da. Trei zile și trei nopți 

a ținut. Și au dansat și au cântat și s-au iubit toată viața, așa cum 

spune vorba: au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, adică o 

veșnicie și încă o zi!      

 

 

SFÂRȘIT 
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Povestea miezului de iarnă 

Adaptat după basme populare românești 
 

Bogdana Darie 
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IRINA: Mamă, mămucă, unde ești tu oare? De când m-ai lăsat 

singură, stau și plâng de durere. Plâng, că tare mi-e greu. (în timpul 

ăsta începe să facă curat prin casă, gătește, spală, calcă rufe și 

alege bob cu bob fasolea uscată pe care o va găti. E o fată 

mărunțică, frumoasă și tare bună la suflet. Muncește din greu și 

cântă un cântec lin de jale) Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i 

cu jelire / Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; / El ca pe-o 

mireasă moartă o-ncunună despre zori / C-un văl alb de promoroacă 

şi cu ţurţuri lucitori./ Afară e frig, vine iarna și tu? Tu care aveai grijă 

de mine, ai plecat. Off! Și Tatăl ăsta... urât și ursuz e. Stă toată 

ziulica cu gura pe mine: nu e curat, nu e bună mâncarea, nu e cald 

în casă, nu e bine nimic. Of! Mamă, mămucă, măcar ție să-ți fie bine 

acolo. Acolo la tine e cald, e liniște și e soare. Sigur e soare!... Aici e 

iarnă și frig și ger (muncește și spune o poezie) 

Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte 

Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, 

El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, 

Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. 

Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, 

Pune streşinilor casei o ghirlandă de cristaluri, 

Iar pe fete de copile înfloreşte trandafiri, 

Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. 

Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare 

Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoțând aburi lungi pe nare. 

O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeasnă calul meu 

Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! 

 

DORU: (intră foarte vioi, parcă pus pe șotii. E un băiat vesel și 

prietenos) Ce faci, prințeso? Ce versuri frumoase spui. Cine a scris 

poezia asta? 

 

IRINA: Lasă-mă, Dorule, că am multă treabă! (după o pauză) Vasile 

Alecsandri a scris-o.  

 

DORU: Frumoasă!  
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IRINA: Mda. 

 

DORU: Frumoasă și poezia, frumoasă și fata! Am crezut că mergem 

împreună la școală. 

 

IRINA: Crezi că mai pot eu să merg la școală? Nu mai pot. Sunt 

orfană de mamă și trebuie să muncesc, că nu ne ajungem cu banii. 

Tatăl nu mai face față datoriilor. Acum e dus la câmp să vadă ce e 

cu semănăturile lui. 

 

DORU: Și ce treabă ai tu cu semănăturile lui? Câmpul e în grija lui. 

Hai la școală! 

 

IRINA: Nu vin, Dorule. Nu vin, că tare ne e greu. Sunt singură și uite 

ce ditamai gospodăria am în spate. Frații mei sunt la școală, dar 

când vin acasă eu trebuie să-i aștept cu masa pusă, eu trebuie să-i 

îmbrac cu haine curate și eu să-i ajut la lecții.  

 

DORU: Nu accept scuze. Nu renunța la școală pentru nimic în lume. 

Hai, hai cu mine. Uite, te ajut să termini ce ai de făcut și mergem 

amândoi. 

 

IRINA: Nu. Tu nu înțelegi că, GATA! Nu mai pot merge la școală. 

Sunt sora cea mare a patru frați. De când a murit mama noastră, 

viața mea s-a încheiat.  

 

DORU: Fată Irină, vorbești cu păcat. Nu lăsa școala! Merg eu, care 

abia iau o notă acolo și nu mergi tu care ești prima în toate! E mare 

păcat, zău așa! Hai, uite, te ajut eu să termini treaba și apoi mergem 

amândoi (încep să lucreze amândoi, Irina plânge și muncește, iar 

Doru o ajută. Când termină treaba, Irina își ia ghiozdănelul ponosit și 

pleacă cu prietenul ei spre școală. Pe drum se întâlnesc cu tatăl care 

se întorcea supărat spre casă) 

 

TATĂL: Încotro, Irină?  
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IRINA: Sărut mâna, tată! Merg cu Doru spre școală. 

 

TATĂL: Ce școală? Ce-ți trebuie școală? Nu vezi ce pagubă de viață 

trăim? Hai acasă și lasă prostiile!  

 

DORU: Las-o, nene, să vină! E păcat, zău așa. Are note bune. E cea 

mai bună din clasă.  

 

TATĂL: Pleacă, măi băiete! Lasă-ne în pace! Hai, fato, acasă. Ai 

treabă. Se strică și vremea… școală vă trebuie vouă… 

 

IRINA: Am terminat treaba. Am făcut și mâncare și curat. Te rog 

mult, lasă-mă să merg. (tatăl pleacă bodogănind ceva despre școală. 

Irina și Doru îl lasă să se îndepărteze și la un semn o iau la fugă. 

Merg pe drum în continuare, fericiți că au scăpat de tată) 

 

DORU: Să fugim, să fugim, să zburăm, să ne-ndepărtăm, să 

ajungem la școală!   

 

IRINA: Of! Departe e școala asta. Și am plecat și târziu. Cred că 

fugim degeaba. O să întârziem oricum. 

 

DORU: Când o să fim oameni mari, o să construim o școală în satul 

nostru, ca să nu mai străbată copiii un lan întreg și o pădure 

umbroasă până acolo. Vrei? 

 

IRINA: Vreau! Acum hai să o luăm pe câmp pe scurtătură. (cum 

alergau ei așa, începe să bată un vânt mare, mare. Se face întuneric 

și vine amenințător un nor negru de zăpadă. Vântul suflă, iar copiii 

se luptau din răsputeri să ajungă la marginea pădurii) 

 

DORU: Dacă reușim să intrăm în pădure, suntem salvați! Hai, cu 

curaj! Putem să reușim! 

 

IRINA: Curaj am, dar nu prea mai am putere! Ce gheață, Doamne! 

Plouă cu gheață. Îmi biciuiește față… 
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DORU: Hai, Irina! Hai! Rezistă! Putem! Numai să ajungem la 

marginea pădurii. Mai avem puțin. 

 

IRINA: Of! Am ajuns. (cei doi se adăpostesc la baza unui pom mare. 

Se țin strâns în brațe. Începe un viscol foarte puternic. Irina e 

speriată) A avut dreptate Tatăl. Să vezi ce mă ceartă. O să-mi spună 

că mi-a zis el… Dar dacă ninge așa, nici nu cred că mai putem să ne 

întoarcem acasă în noaptea asta. O să ne mănânce lupii. 

 

DORU: Liniștește-te. Stăm un pic să ne tragem sufletul și ne 

întoarcem. Am greșit, ce-i drept. Mai bine ascultam de tatăl tău. Stai 

liniștită! O să fie bine! (viscolul parcă se întețește; Irina și Doru se țin 

strâns în brațe) 

 

IRINA: Dorule, dacă murim în noaptea asta? E atât de frig. O să 

înghețăm aici. 

 

DORU: Nu pățim nimic. Ai răbdare… 

 

IRINA: Îmi spui ceva frumos? 

 

DORU: Craiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te / Înalță-ne, 

ne mântuie, din valul ce ne bântuie / Fii scut de întărire și zid de 

mântuire / Privirea-ți adorată asupră-ne coboară / O, maică 

preacurată și pururea fecioară, Marie! / Noi, ce din mila Sfântului, 

umbră facem pământului, / Rugămu-ne-ndurărilor, Luceafărului 

mărilor; / Ascultă-a noastre plângeri, Crăiasă peste îngeri, / Din 

neguri te arată, Lumină dulce clară, / O, Maică preacurată și pururea 

fecioară Marie! 

 

IRINA: Ce rugăciune frumoasă! N-am mai auzit-o. De unde o știi? 

Hai, mai spune-o, mai spune! 

 

DORU: Mi-e tare dragă. E de Mihai Eminescu. Am învățat-o la 

școală. Ai uitat?  
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IRINA: Cred că am lipsit, că n-aveam cum s-o uit. E atât de 

frumoasă. Mai spui? Îmi e atât de frig și frică.  

 

DORU: Bine (începe să murmure rugăciunea din nou, dar vântul e 

atât de puternic, că nici nu se aude ce spune. La un moment dat, 

cerul se luminează într-o culoare ciudată; o lumină roz-portocalie, îi 

înconjoară pe cei doi. Din mijlocul câmpului se ridică un vârtej de 

zăpadă care vine spre ei. Când se apropie, pare că se întrupează 

într-o siluetă omenească. Pare că e o femeie îmbrăcată în alb. Când 

ajunge lângă cei doi se vede foarte bine că e o femeie blândă și 

frumoasă, îmbracată în costum popular românesc). 

 

IRINA: Mamă!? Mămucă, tu ești? Mămică bună și frumoasă! Tu ești! 

De unde ai venit? Cum ai putut să te întorci la noi? (Doru murmură 

ceva, cântă parcă. Nu aude conversația dintre cele două). Mamă, 

scumpă, parcă ești din zăpadă… 

 

MAMA: Din zăpadă sunt fata mea… Viscolul m-a adus. Am venit să 

vă țin cald.  

 

DORU: Irinucă, fată bună și frumoasă, nu-mi mai simt picioarele… 

Hai să plecăm, că înghețăm aici. Ai curaj să pornim? Poți? 

 

MAMA: Vă conduc eu, dragii mei. Haideți cu mine, peste câmpul 

înzăpezit. Vă duc eu în zbor de fulgi de nea. Vă duc eu ca vântul și 

ca gândul.   

 

IRINA: Hai să mai stăm, mamă. Vreau să mai vorbesc cu tine. Ne 

spui o poveste? 

 

DORU: Hai, că înghețăm aici. Să plecăm. 

 

IRINA: Mai stăm puțin, te rog. Câteva minute, să ne spună o 

poveste… 

 

DORU: Cine să ne spună? Ce poveste? Hai să mergem. 
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IRINA: Dacă pornim, îmi poți spune pe drum o poveste? Drumul e 

lung și e atât de frig…  

 

MAMA: Îți spun. Dar hai să-l chemăm și pe tatăl tău. (apare tatăl, 

parcă din pământ. Merge greu și pe unde calcă lasă urme adânci. 

Fulgii de nea îl înconjoară ca într-un dans. Irina îl vede și se bucură)  

 

IRINA: Mama și Tatăl din nou împreună! Ca-n copilărie! Iuhu! Doru, 

nu-mi mai e frig! Hai să dansăm, să fugim prin zăpadă și să ne 

jucăm cu bulgării mici! 

 

DORU: Irina, nu pot fugi așa repede, am picioarele înghețate. Irina, 

Irina, stai, așteaptă-mă! 

 

MAMA: Tot așa ești, zglobie și jucăușă! 

 

IRINA: Deci, tu ești mama-zăpada și tu ești Tatăl-pământ! Ce 

frumos! 

 

DORU: Eu sunt Doru-sloi de gheață! Cu cine vorbești? Mă și sperii 

de tine… zici că aiurezi… Irina, Irina, nu mă mai alerga. 

 

IRINA: Mama-zăpadă și Tatăl-pământ au plecat la câmp! Și ce faceți 

voi acolo? 

 

MAMA: Eu am o treabă clară: trebuie să așez păturica de zăpadă 

peste boabele de grâu puse de tată în pământ! 

 

TATĂL: Numai că atunci când te apucă economia la apă, păturica ta 

e transparentă, subțire ca mătasea, iar grâul meu îngheață. 

 

MAMA: Ce să spun, economia... Dar când e pătura prea groasă, e 

bine?  

 

TATĂL: Da! 
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MAMA: Aiurea, spui că dacă e iarna grea, nu ai ce da de mâncare 

animalelor. Spui că ține zăpada până în aprilie și că îți încolțește 

bobul în pământ. Am dreptate sau nu? 

 

TATĂL: Hm. Mereu vrei să ai dreptate… 

 

IRINA: Mama-zăpada și Tatăl-pământ au plecat la câmp! Mama-

zăpada și Tatăl-pământ au plecat la câmp! 

 

DORU: Ce veselă ești! Nu înțeleg de ce te bucuri. Eu deger aici și tu 

țopăi ca vara. 

 

IRINA: Mama-zăpada și Tatăl-pământ au plecat la câmp!  

 

DORU: Aș cânta și eu dacă n-aș fi întepenit… Ciudată fată mai ești. 

 

MAMA: Irinuca dragă, ce crezi tu că ar trebui să facem noi acum? 

Dă-ne o idee, că dacă mai stăm mult, iar ne certăm. Cât de groasă 

crezi tu că ar trebui să fie pătura de zăpadă?  

 

TATĂL: Moderată, dar cine poate să o potrivească exact așa, la 

linie? 

 

IRINA: Doru, cât de groasă ar trebui să fie păturica de zăpadă pentru 

boabele de grâu?  

 

DORU (înaintează cu greu prin zăpadă): Eu știu? Nici prea-prea, nici 

foarte-foarte. 

 

IRINA: M-ai lămurit buștean! Mămică, draga mea, parcă ești o 

prințesă de nea. Ba nu, ești o regină de nea!  

 

MAMA: Iar tu ești un înger de zăpadă! Un înger care s-a născut într-

o noapte luminată de mii și mii de licurici! (Irina și Doru înaintează 

prin zăpadă din ce în ce mai ușor; pare că dansează prin zăpadă). 

Mai vrei să-ți spun povestea? 
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IRINA: Da, da! 

 

MAMA: A fost odată ca niciodată o fată frumoasă, cu ochii ca două 

mărgele mici și negre, cu un păr negru care curgea în valuri 

înspumate, cu o piele albă ca zăpada și cu un zâmbet care făcea 

lumea fericită.  

 

TATĂL: Și fata asta s-a născut într-o noapte în care era lumină ca 

ziua. O lumină de trandafir.  

 

MAMA: Avea chip de înger și mirosea a flori de câmp. Părinții ei se 

tot minunau de ea, până când a apărut o zână mică și urâtă care le-a 

spus: bucurați-vă voi acum, că mult o să mai plângeți mai târziu. 

Părinții s-au întristat, dar încet, încet au uitat. Fetița se făcea mare, 

dar nu prea creștea. Rămânea cam micuță. Era tare drăgălașă, dar 

era aproape neschimbată. Toată familia ei suferea de dragul fetei; se 

gândeau că e bolnavă și că va suferi în viață din cauza asta. Însă 

era tare isteață; a intrat și la școală, avea notele cele mai mari din 

clasa ei, dar era micuță rău. Unii colegi râdeau de ea, alții o 

respectau pentru mintea ei, dar alții, pur și simplu, o ignorau. 

 

IRINA: De mine râdeau copiii pentru că aveam hainele vechi, de 

colega mea râdeau că era grasă, de sora ei râdeau pentru că avea 

picioarele strâmbe, de tine, Dorule, de ce râdeau copiii cu care te 

jucai când erai mic? 

 

DORU: Că eram mic și slab și nu aveam curajul să vorbesc tare. 

Cred că făceam parte din categoria celor ignorați. Așa cred. 

 

IRINA: Zi, mămică, ce e cu fata mai departe? 

 

TATĂL: Fata asta trebuia să se apuce de muncă. Nu contează cum 

ești, mare sau mic, gras sau slab, bogat sau sărac. Munca face 

diferența! Dacă punem la suflet tot ce ni se întâmplă, nu ajungem 

nicăieri. 
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DORU: Noroc cu tine, Irina, că uite, aproape am ajuns acasă.  

 

IRINA: Zi, mămică, ce e cu fata? 

 

DORU: Irinuca, nu te opri. Mai avem puțin! Hai că putem! 

 

MAMA: Avea suflet bun, fetița asta, și iubea mult animalele. Într-o 

noapte de iarnă a plecat să ducă de mâncare jivinelor pădurii. 

Hrănea lupii dacă îți vine să crezi. Îi era milă de ei, că nu au ce 

mânca iarna. Și a prins-o un vânt mare, rece, ca de gheață, dar un 

frig uscat. Ea, cum era mică, se temea că o zboară vântul, de 

puternic ce era. S-a așezat pe pământ, în mijlocul câmpului, s-a 

prins de o piatră și se ruga să nu înghețe. Și a început să plângă și 

să strige după ajutor. Nu o auzea nimeni. Toți erau în casele lor, la 

căldură. Și atunci s-a întâmplat o minune: din cer a căzut un fulg de 

nea, alb ca laptele, ca o steluță mică și fragilă; a rămas pe haina cea 

înghețată a fetei; ea l-a văzut și i-a spus: fulg mic și luminos, îți 

chemi tu frații ca să mă încălziți și pe mine? Nu a durat mult și o 

puzderie de fulgi au început să cadă din cer. Vântul s-a oprit și 

ningea lin ca într-un dans. Fulgii de zăpadă au acoperit hăinuța fetiței 

care s-a liniștit, s-a ridicat și a plecat către satul ei. Și avea un 

paltonaș alb ca laptele, care îi ținea cald, exact ca o păturică din 

blăniță pufoasă. Așa ca tine, iubita mea. 

 

IRINA: S-a oprit vântul... 

 

DORU: Aproape am ajuns, Irinucă. 

 

IRINA: Aaa, exact ca în povestea cu păturica de zăpadă pentru 

câmp. Zăpada a încălzit-o și pe fetiță și a acoperit și câmpul. 

 

TATĂL: Așa e, fata mea! Fără zăpadă îngheață toate boabele de 

grâu pe care le plantăm de cu toamna. Zăpada ține cald, iar în zilele 

mai călduroase se topește puțin câte puțin și udă, picătură cu 

picătură, fiecare bob în parte.  
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DORU: Am ajuns! Doamne, îți mulțumesc! 

 

IRINA: Am ajuns, mămică. O să te mai văd?  

 

MAMA: O să mai vin, iubita mea! Cu fiecare ploaie, cu fiecare 

ninsoare, cu fiecare apus și cu fiecare răsărit. Să ai curaj și să știi că 

niciodată nu ești singură. Dacă nu te ajută niciun om, te ajută un fulg 

sau o geană de lumină! Mergeți cu bine! Și nu mai plecați iară, așa 

în călătorii lungi și periculoase. 

 

TATĂL: Ascultă ei... 

 

 

SFÂRȘIT 
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Ursul, vulpea și copilul  

Adaptare după povestea Ursul păcălit de vulpe, de Ion Creangă  

 

Bianca Trifan 

 

 

 

 

Personaje: 

 

COPILUL (fată sau băiat) 

VULPEA, poate fi o marionetă sau un copil cu urechi și 

coadă roșcate, cu mustăți desenate 

URSUL, poate fi o marionetă sau un copil cu urechi de urs, o 

pereche de pantaloni maro, un pulover maro sub care are o pernă, o 

coadă formată din două părți (pentru a putea părea ruptă) 

 

Acțiunea se petrece în camera copilului. În mijloc, un pat cu o 

lenjerie viu colorată, în stânga patului o măsuță cu o lampă, în fața 

patului o cutie mare, de lemn, plină cu tot felul de jucării. Cutia este 

deschisă și în cameră sunt jucării aruncate peste tot. Copilul stă în 

pat, are în mână o jucărie de pluș, o vulpe. Lampa este aprinsă. 
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SCENA 1. Culcarea! 

 

Copilul se joacă cu vulpea în pat. 

 

COPILUL (cântă încet): 

Vulpe tu mi-ai furat gâsca 

Dă-mi-o înapoi. 

Vulpe tu mi-ai furat gâsca 

Dă-mi-o înapoi. 

Că de nu, eu vin cu pușca și cu trei copoi. 

Că de nu, eu vin cu pușca și cu trei copoi. 

 

Lele vulpe, fii cuminte 

Nu mai tot fura. 

Lele vulpe, fii cuminte 

Nu mai tot fura. 

Gâște fripte și plăcinte, 

Nu-s de dumneata 

Gâște fripte și plăcinte, 

Nu-s de dumneata.  

(se oprește și se uită la vulpe) 

 

Eu nu cred că ești o hoață! Tu ești prietena mea. Cântecelul e 

mincinos. Știu eu. (o strânge în brațe) Ești pufoasă și frumoasă! Și 

îmi oferi îmbrățișări calde! Îmi place să mă joc cu tine... Tu mă asculți 

și te joci cu mine fără să îmi spui cuvinte urâte... Fără să râzi de 

mine... Fără să îmi strici celelalte jucării. (se aud pași) Șșșș, să nu 

ne audă, mama. (stinge repede lampa, ascultă cum pașii trec și o 

aprinde din nou). Nu vreau să dorm! Uf, de ce trebuie să dorm? E 

doar o pierdere de timp... M-aș putea juca în loc să dorm! Dar mama 

nu mă lasă, îmi spune să dorm dacă vreau să cresc mare. Dar, 

poate nu vreau să cresc mare?! (se uită la jucărie) Tu vrei să crești 

mare? (cască) Nu vrei să crești mare, așa-i? (se aud pași din nou) 

Dar mama de ce nu doarme? Oare ea nu mai poate să crească 

mare? (Pașii se apropie. Strânge vulpea în brațe, se învelește cu 

plapuma și se întinde să stingă lampa. Se aude o ușă care se 
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deschide, din partea stângă se vede o lumină, dar nu se vede mama 

care intră se verifice. Ușa se închide, camera rămâne în beznă. Se 

aude doar vocea copilului) Vulpiță, noapte bună! Moș Ene e la 

genele mele!  

 

Liniște câteva clipe. După aceea încep să se audă sunete și foșnete. 

Dintr-o dată, se aude un zgomot puternic, ca și cum cineva ar fi 

căzut din pat. 

 

SCENA 2. Vulpe hoață?! Urs înfometat 

 

În scena 2, dispar toate jucăriile care erau pe jos în scena 1. Vulpea 

aprinde lumina și își freacă fundul. Copilul este în pat, doarme. 

 

VULPEA: Vai, ce trântă am tras. (se uită în jur) Unde a plecat toată 

lumea?... Vai, ce trântă am tras... (se uită la coadă) Sper că mai am 

codița întreagă. (Trage de coadă încet, o mângâie și apoi o 

aranjează.) E întreagă și frumoasă. (Se întinde, apoi își mângâie 

burta) Mi-e cam foame... Hmm... (se plimbă prin cameră) Pe aici nu 

e nimic de mâncare... Și mă doare burtica... De unde fac eu rost de 

mâncare?
1
... (se gândește câteva clipe) Știu! Mă duc tiptil, tiptil, la 

bucătărie. (Vrea să plece, dar se oprește brusc) Oare a adormit 

Mama? Nu pot risca să mă vadă. (Își ia codița în mâini și țopăie prin 

cameră) Mi-e foame! Mi-e foame! Mi-e foame! Uf... Mă duc... Gata! 

(Iese din scenă prin stânga.) 

 

Ursul intră prin partea dreaptă. 

 

URSUL: Unde e toată lumea? (cască) Aaaa, ce somn am tras... (se 

scarpină pe burtă). Parcă o auzisem pe domnișoara vulpe. Unde 

este?
2
 Ce mai învârte oare? Hmm... Dar restul jucăriilor unde sunt? 

Nu mai contează. (se așază în fund în mijlocul camerei) Ceva parcă 

miroase bine. (Adulmecă mirosul care vine din parte stângă.) Vai, 

dar ce poftă mi-e!  

                                                           
1
 Se poate adresa publicului și poate aștepta și răspunsuri pentru a fi mai interactiv. 

2
 Se poate adresa publicului, așteptând răspunsuri. 
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Intră vulpea din partea stângă cu o farfurie plină cu mâncare. 

 

URSUL: Bună dimineața, domnișoară vulpe! 

 

VULPEA (se linge pe degete): Bună dimineața, Mister Bear! 

 

URSUL: Dar ce  miroase așa de bine? 

 

VULPEA: Nimic. Ce miroase bine? 

 

URSUL: Ce ai tu acolo? 

 

VULPEA (se uită la mâncare): O farfurie. 

 

URSUL (înghite în sec): O farfurie plină cu mâncare! 

 

VULPEA (începe să mănânce din farfurie): Da. E plină cu mâncare. 

 

URSUL: Nu vrei să împarți ce ai acolo și cu prietenul tău vechi? 

 

VULPEA (se uită la urs și îl analizează): Mister Bear, nu vreau să te 

superi pe mine, dar cred că ești puțin cam... plinuț. 

 

URSUL (ofensat): Adică, ce vrei să zici, domnișoară vulpe? 

 

VULPEA: Adică ești gras, Mister Bear. 

 

URSUL (șocat): Nu sunt gras, sunt doar bine făcut. 

 

VULPEA: Uită-te și tu ce burtă mare ai. Zici că ai mâncat un copil 

întreg. (Vulpea râde) 

 

URSUL (supărat): Domnișoară vulpe, ești rea! Știi foarte bine că nu 

mănânc copii. 

 

VULPEA: Era o glumă. Nu trebuie să pui botul așa. 
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URSUL: Dar tu, domnișoară vulpe, nu mai ții la silueta ta? Parcă ai 

început și tu să ai burtică. 

 

VULPEA (sigură pe ea): Arăt ca un top model. Eu nu am nevoie să 

țin dietă. 

 

URSUL: Dă-mi măcar un măr. 

 

VULPEA (se uită în farfurie): Nu am mere. 

 

URSUL (vrea să se uite ce are vulpea în farfurie, dar vulpea tot trage 

farfuria astfel încât să nu poată vedea): Lasă-mă să văd și eu ce 

bunătăți ai acolo! 

 

VULPEA: Nu vreau. 

 

URSUL: Dar îmi este poftă. 

 

VULPEA: Pune-ți pofta în cui atunci! 

 

URSUL: Dar îmi este foame! 

 

VULPEA: Atunci mergi și fă-ți rost de mâncare! 

 

URSUL: De unde? 

 

SCENA 3. Pune-ți coada-n frigider 

 

Vulpea zâmbește șiret și începe să se miște în jurul ursului, cu 

farfuria în mână. Ursul miroase cu poftă, dar nu se poate atinge de 

bucatele din farfurie. 

 

URSUL: De unde pot să fac rost de mâncare, domnișoară vulpe? 

 

VULPEA: Nu știu dacă să îți spun sau nu secretul... 
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URSUL: Spune-mi, te rog frumos! 

 

VULPEA: Degeaba mă rogi tu, Mister Bear! Dar dacă îți spun 

secretul, poate le vei spune și celorlalți și o să rămân fără mâncare! 

 

URSUL: Promit să nu mai spun nimănui! 

 

VULPEA: Hmm... 

 

URSUL: Te rog, te rog, te rog spune-mi! 

 

VULPEA: Nu știu dacă pot să am încredere în tine... 

 

URSUL: Domnișoară vulpe, știi că sunt un urs serios! 

 

VULPEA (mănâncă din farfurie): Știu și eu... 

 

URSUL: Domnișoară vulpe, de ce ești rea? 

 

VULPEA: Mister Bear, nu sunt rea. Dar trebuie să mă înțelegi. Este 

un secret! 

 

URSUL: Înțeleg că este un secret și promit să rămână așa. Mi-e 

foame de nu mai pot! 

 

VULPEA: Fie... Am să îți spun secretul, dar dacă aflu că l-ai dat mai 

departe... O să vezi tu! 

 

URSUL: Domnișoară vulpe, ai cuvântul meu de onoare! 

 

VULPEA: Nu e suficient. Pinky promise că secretul rămâne doar 

între noi. (vulpea întinde degetul mic către urs) 

 

URSUL (prinde degetul mic al vulpii cu degetul lui mic): Pinky 

promise! 
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VULPEA: Așa. Ciulește bine urechile la mine. 

 

URSUL (încântat): Le-am ciulit. (se apropie de vulpe, iar ea vorbește 

mai încet) 

 

VULPEA: Vezi ușa din stânga? 

 

URSUL: Da. 

 

VULPEA: Ieși tiptil, tiptil pe ușa aia. Ai grijă, să nu te vadă Mama! 

 

URSUL: Fără să mă vadă Mama... 

 

VULPEA: Mergi până în capătul holului. Pe vârfuri! 

 

URSUL: Pe vârfuri! 

 

VULPEA: Deschizi apoi ușor ușa albă. 

 

URSUL: Deschid ușa albă... 

 

VULPEA: După ce ai deschis ușa, nu aprinzi lumina! 

 

URSUL: Nu aprind lumina! 

 

VULPEA: Faci doi pași în față și apoi doi la dreapta! 

 

URSUL: Doi pași în față și doi la dreapta! 

 

VULPEA: O să auzi un zgomot, pare un tors de pisică, dar nu e o 

pisică! 

 

URSUL: Un tors de pisică, dar nu e pisică. Dar ce e? 

 

VULPEA: Taci și ascultă-mă atent! 
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URSUL: Bine. Bine. 

 

VULPEA: E frigiderul.  

 

URSUL: Frigiderul... Ce e ăla un frigider? 

 

VULPEA: E un fel de baltă cu ușă. Acolo găsești mâncare! 

 

URSUL: Și cum pescuiesc din balta asta? Frigider ai zis că se 

cheamă? 

 

VULPEA: Exact, frigider! Ascultă cu atenție. Deci, ajungi în fața 

frigiderului. Pipăi cu lăbuța până găsești un soi de gaură. Ar trebui să 

fie în partea stângă. 

 

URSUL: Un soi de gaură... În partea stângă... 

 

VULPEA: Bagi lăbuța în gaură și tragi un pic. O să se deschidă 

frigiderul. Să fii foarte atent să deschizi doar un pic pentru că are 

lumină în el și dacă îl deschizi prea tare o să o trezești pe Mama! Și 

nu vrem să o trezești pe Mama! 

 

URSUL: Bag lăbuța. Deschid puțin. Să am grijă să nu vadă Mama 

lumina. 

 

VULPEA: După ce ai deschis un pic frigiderul, bagi codița repede ca 

să începi să pescuiești. 

 

URSUL: Bag codița și încep să pescuiesc. 

 

VULPEA: Și după aia poți mânca fericit. 

 

URSUL: Am înțeles. Mulțumesc, domnișoară vulpe! 

 

VULPEA: Nu uita de promisiune, Mister Bear. 
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URSUL: Nu uit. Nu uit (Iese grăbit prin partea stângă) 

 

VULPEA (Râde): Ce tolomac mai e și Mister Bear! 

 

SCENA 4. Mă doare codița 

 

Vulpea a terminat mâncarea de farfurie. Stă pe jos, cu farfuria lângă 

ea și râde. 

 

VULPEA: Mister Bear, tolomacul. 

 

Se aud zgomote și apoi intră Ursul supărat. 

 

URSUL (nervos): Domnișoară vulpe, ești o șireată! 

 

VULPEA: Ce vorbești acolo, Mister Bear? 

 

URSUL: Mi-am rupt codița! (se întoarce cu spatele și îi arată coada 

ruptă) Uită-te și tu. Îți place ce mi-ai făcut? 

 

VULPEA: De ce dai vina pe mine că ești tu nătâng? Ești un 

nerecunoscător! 

 

URSUL: Vulpeo, începi să mă enervezi. (Se duce către ea, vulpea 

se ridică și fuge) 

 

VULPEA: Mister Bear, calmează-te! 

 

URSUL: Cum să mă calmez? Tu nu vezi ce mi-ai făcut la codița mea 

frumoasă? 

 

VULPEA: Eu nu ți-am făcut nimic. Tu singur ți-ai făcut. 

 

URSUL (Se repede către ea): O să-mi fac mănuși din blana ta, 

șireato! 
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VULPEA: Stai ușurel, Mister! 

 

URSUL: Nu stau deloc!  

 

Cei doi se fugăresc. 

 

VULPEA: Ești un urs nerecunoscător. Eu ți-am zis secretul meu și tu 

așa mă răsplătești? 

 

URSUL: Halal secret. M-ai mințit! 

 

VULPEA: Nu sunt o mincinoasă! 

 

URSUL: Ba da, ești o mare mincinoasă! 

 

VULPEA: Ba nu! Tu ești două mâini stângi. 

 

URSUL: Dacă mă mai jignești, o să am eu ac de cojocul tău! 

 

VULPEA: Ursule hai să ne calmăm, te rog! 

 

Ursul se duce către vulpe, vulpea se apropie de pat. Ursul se 

împiedică și cade peste copil. Copilul începe să se trezească. 

Vulpea și ursul nu se mai mișcă. 

 

URSUL (în șoaptă): Vezi ce ai făcut? 

 

VULPEA (în șoaptă): Eu? Tu ești de vină, grasule! 

 

URSUL: Taci din gură! 

 

VULPEA: Ba tu să taci! 

 

URSUL: Numai prostii faci! 

 

VULPEA: Tu faci numai prostii! 
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URSUL: Ai trezit copilul! 

 

VULPEA: Ba tu l-ai trezit. 

 

Copilul își deschide ochii. Îi vede pe urs și pe vulpe. Se freacă la 

ochi, nu îi vine să creadă ce vede. Se ridică în fund. Vulpea și ursul 

fug și se ascund după pat. Copilul se ridică din pat și se duce la ei. 

 

COPILUL: Ce se întâmplă aici? 

 

Vulpea și ursul nu au curaju să vorbească. 

 

COPILUL: Vulpe, ce faci? 

 

VULPEA (timidă): Du-te înapoi la somn! 

 

URSUL: Nani, nani...! 

 

COPILUL: Nu mă duc la somn. M-ați trezit. Ce faceți voi aici? 

 

VULPEA: Pot să îți explic! (o întrerupe ursul) 

 

URSUL: Mi-a rupt codița! 

 

VULPEA (către urs): Nu mai minți! 

 

URSUL: Nu mint! Tu ești mincinoasa! 

 

SCENA 5. Nu e frumos să minți 

 

Copilul se uită la amândoi. 

 

COPILUL: Vorbiți pe rând! 

 

Ursul și vulpea se uită în pământ. Niciunul nu mai are curajul să 

vorbească. 
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COPILUL: Vorbiți acum! Ce s-a întâmplat? 

 

VULPEA: Mister Bear și-a rupt codița și dă vina pe mine! 

 

URSUL: Pentru că este vina ta! 

 

COPILUL (către urs): Cum ți-ai rupt codița? 

 

URSUL: În frigider! 

 

COPILUL (nedumerit): Cum adică în frigider? 

 

URSUL: Domnișoara vulpe a venit cu o farfurie cu mâncare... Am 

rugat-o să îmi dea și mie, dar nu a vrut... Apoi mi-a spus că e secret 

de unde e mâncare... Și mie îmi era foame tare... Am convins-o să 

îmi spună secretul. 

 

COPILUL: Și care era secretul? 

 

URSUL: Mi-a spus că pot pescui mâncare din balta numită frigider 

din bucătărie! Mi-a spus să deschid ușa un pic și să îmi bag codița! 

Când am băgat codița, ușa s-a trântit! M-am speriat și am tras tare, 

tare, până când mi s-a rupt codița. Uite (se întoarce și îi arată coada 

ruptă) 

 

COPILUL (către vulpe): E adevărat ce spune ursul? 

 

Vulpea tace. 

 

URSUL: Ți-a mâncat pisica limba? 

 

COPILUL (către urs): Ursule, las-o și pe vulpe să ne spună povestea 

ei. 

 

Ursul tace. 

 



67 

VULPEA: Este adevărat că l-am trimis la frigider... L-am mințint că 

este o baltă, dar nu am crezut că își va rupe codița... Am vrut să fac 

o glumă. 

 

COPILUL: Vulpe dragă, nu este frumos să minți. Uite ce se poate 

întâmpla dacă minți. 

 

Vulpea tace. 

 

URSUL: Mă doare codița... 

 

COPILUL: L-ai rănit pe urs, vezi? 

 

VULPEA: Nu am vrut... 

 

COPILUL: Cred că ar trebui să îți ceri scuze. 

 

VULPEA: Mister Bear, îmi pare rău. 

 

COPILUL: Scuze sincere. 

 

VULPEA: Mister Bear, îmi pare rău că ți-ai rupt codița din cauza 

mea. Am vrut doar să te păcălesc... Nu am crezut că te vei răni. 

 

COPILUL: Și? 

 

VULPEA: Promit să nu te mai mint. 

 

URSUL: Te iert, dar eu nu te mai cred! 

 

VULPEA: O să îți dau din mâncarea mea data viitoare! 

 

URSUL: Tot nu te mai cred! 

 

VULPEA: Haide, Mister Bear... Nu sunt o mincinoasă. 
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COPILUL: Vulpe, te iubesc, dar ce ai făcut tu nu este frumos. Și doar 

niște scuze nu o să rezolve problema voastră. Va trebui să îi 

recâștigi încrederea ursului. 

 

URSUL: Exact! 

 

VULPEA: Dar cum? 

 

COPILUL: În timp. Dacă nu îl vei mai minți de acum încolo și o să îi 

demonstrezi că ești sinceră cu el, va avea din nou încredere în tine. 

 

VULPEA: Uf... Cât de complicat... 

 

URSUL: Dacă vrei să mai fim prieteni, nu o să mă mai minți! 

 

COPILUL: Nu e bine să minți deloc, vulpe! 

 

VULPEA: Știu... dar nu am vrut să mint... am vrut să fac o glumă. 

 

COPILUL: Înainte să faci o glumă, să te gândești și la celălalt... Nu e 

o glumă bună dacă doar tu râzi și celălalt plânge. 

 

VULPEA: O să îți cos codița la loc dacă mă lași... 

 

COPILUL: Ursule, unde ți-e restul de codiță? 

 

URSUL (smiorcăindu-se): În frigider! 

 

COPILUL: Vai, asta nu e bine... E aproape dimineață... O să se 

trezească mama și dacă găsește codița în frigider... Trebuie să 

mergem să luăm codița din frigider! 

 

URSUL (se așază în fund): Eu nu mă mai apropii de frigider! 

 

VULPEA: Mă duc eu să salvez codița! Dar... e aproape dimineață și 

o să mă transform la loc în jucărie... 
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COPILUL: Mergem împreună! Haide, domnișoara vulpe! 

 

Copilul și vulpea ies în fugă. Ursul se pune pe pat și stinge lumina. 

 

URSUL: Mi-e tare somn! (cască) 

 

Se aude alarma unui telefon, camera începe să se lumineze. Pe pat, 

în locul ursului este un ursuleț de pluș. Copilul intră în cameră cu 

jucăria vulpe într-o mână și cu jumătatea de coadă în cealaltă mână. 

Se aude vocea mamei din culise: „– Micul dejun e gata! La masă! O 

să întârzii la școală!” 

Copilul pune cele două jucării una lângă alta pe pat și codița pe 

noptieră. 

 

COPILUL (către jucării): Să fiți cuminți! (către mama): Acum vin!  

(iese din scenă) 

 

 

SFÂRȘIT 
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ACTUL I 

 

1. CSF? NCSF 

 

Prințu, Gerilă, Fomilă, Setilă, Ochilă și Păsărilă se întâlnesc în 

cartier. Setilă scoate niște beri dintr-o pungă și le împarte celorlalți. 

Gerilă aprinde o țigară și o dă mai departe. 

 

PĂSĂRILĂ: Pe bune, ai luat poșircă din asta? 

 

SETILĂ: Ce, nu vă place? 

 

PĂSĂRILĂ: Hai, frate, știi că nu ne place. 

 

SETILĂ: Sorry, bro. Mie îmi place. 

 

Setilă păstrează berile pentru el. 

 

FOMILĂ: Mi-ai luat și mie ce te-am rugat? 

 

Setilă îi aruncă o pungă cu junk food. Fomilă începe să mănânce. 

 

FOMILĂ: Mamă, ce nașpa e! Singurele bucăți întregi sunt aripile și 

copănelele. Nu mai vezi o pulpă întreagă sau o bucată calumea de 

piept. Înainte, când comandam opt bucăți de pui, primeam opt bucăți 

de pui care împreună reprezentau un pui întreg, acum abia dacă îl 

mai recunosc! 

 

Fomilă continuă să mănânce. Ochilă miroase țigara care trece pe 

lângă el, ocolindu-l. 

 

OCHILĂ: Băi, ați înnebunit? Pute. 

 

GERILĂ: Vezi-ți de treabă. 

 

PĂSĂRILĂ: Dă și mie, poate combin o gagică. Ce zici, ajută? 



75 

GERILĂ: La șarmul tău, nu ajută nimic. 

 

PĂSĂRILĂ: La cât șarm am io, s-ar da și prințișoru la mine... Noroc 

că e virgin, știi ce zic? 

 

OCHILĂ: Tu ce ai, prințișorule? Ești supărat sau văd io prost? 

 

PRINȚU: N-am nimic. 

 

OCHILĂ: Pari lovit în adâncul sufletului tău de niște cuvinte 

apăsătoare... 

 

PRINȚU: N-am, bă, nimic. 

 

OCHILĂ: Stai pe gânduri ca și cum plângi în inima ta... 

 

PRINȚU: M-am certat cu tata, ok?! 

 

PĂSĂRILĂ: A aflat că io i-am rupt patul de a trebuit să-l chem pe 

Strâmbă Lemne la tine acasă?! 

 

Ochilă se uită lung la el. 

 

PRINȚU: Povestea-i așa: fratele mai mare al lui taică-miu a trimis un 

mail cum că vrea să se retragă și să-și lase firma pe mâna cuiva de 

încredere. Și cum el are numai fete, iar lumea încă nu e pregătită 

pentru egalitatea de sexe, s-a hotărât brusc să-și cunoască cel mai 

vrednic dintre nepoți... 

 

FOMILĂ: Și nici nu-i atât de bun, adică pe o scară de unu la cinci i-

aș da minus zece… 

 

Setilă îi dă una. 

 

PRINȚU: Și m-a luat taică-miu cu faze de genu „La plăcinte înainte, 

la război înapoi! Ruşinea unde o puneţi? Din trei fii, nici unul nu e 
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bun de nimica?!” Frate, dacă vrei să fac ceva, spune-mi. Nu încerca 

să mă faci de căcat pentru că nu m-am oferit eu s-o fac de la 

început. 

 

SETILĂ: Stai. Și frații tăi mai mari? 

 

PRINȚU: Zic că n-au chef, că n-au de ce să se complice... 

 

SETILĂ: Fraieri. Continuă. 

 

PRINȚU: Și mă forțează pe mine să iau o decizie, ca și cum ar fi 

decizia mea, doar ca să nu-l fac pe el de rușine! 

 

FOMILĂ: Deci tu o să fii mare șef și abia ai terminat liceul?! 

 

OCHILĂ: Nu văd problema. 

 

PRINȚU: Tocmai asta-i problema, că nu vreau! 

 

PĂSĂRILĂ: Ai înnebunit? Nu asta visează orice puștan cu vârsta 

între 18 și 40 de ani, să devină mare șef peste noapte? 

 

PRINȚU: Come on, habar n-am ce vreau să fac cu viața mea. N-am 

chef să lucrez. Mă gândeam să fac o pauză, să călătoresc, poate fac 

o facultate... 

 

PĂSĂRILĂ (se preface că vorbește la telefon): Alo, Doamne-

Doamne? Avem aici un băiat care crede că o să trăiască toată viața 

pe banii lu’ tata, poate vrei să vorbești cu el. Am încercat să-i 

sugerăm... Bine, hai că-i spun. (se preface că închide) Uite ce e, 

după majorat se închide robinetul. Gata, ești băiat mare, păsările își 

aruncă puii din cuib, părinții nu le mai dau bani copiilor. Așa 

funcționează. 
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PRINȚU: Ce-aveți, mă? O să băgăm tare pe versuri, dacă ne ținem 

de treabă, poate scoatem și un album! Credeam că voi o să mă 

înțelegeți... 

 

SETILĂ: Hopa. Ce-avem noi aici? Un artist! Mie îmi plac din ăștia. Și 

eu cred că sunt un artist! 

 

OCHILĂ: Tu ești alcoolic. 

 

SETILĂ: Se combină. 

 

PĂSĂRILĂ: Sincer, mie îmi place nivelul meu de insecuritate 

financiară, care îmi dă o mare libertate să o frec... 

 

OCHILĂ: Tu ești asistat social. 

 

PĂSĂRILĂ: Și tu o să ai pensia întreagă de nevăzător, dacă nu taci! 

 

PRINȚU: Mă rog, tata zice că „să umbli frunza frăsinelului toată 

viața, asta nu miroase a nas de om”, whatever that means. 

 

PĂSĂRILĂ: Means că no money dacă tu o arzi artist. Fii atent. Te 

duci la unchiul tău, te prezinți frumos  cu un CV, salut unchiule, 

dă-mi mie salariul ăsta frumușel... și te-ai asigurat pe viață! Gerilă, zi 

și tu ceva. 

 

GERILĂ: Ești băiatu lu tata, / de bani gata, / fiecare pentru sine, / 

croitor de pâine. / Ai de gând să te maturizezi? / Poate mâine. Gieee. 

 

Gerilă drops the mic. Prințu dă să plece. 

 

OCHILĂ: Hai mă, l-ați supărat pe prințișor... 

 

PRINȚU: E ok, aveți dreptate. Mă duc să mă maturizez. Ha-ha. 
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OCHILĂ: Râzi tu, râzi, prințișorule, dar oriunde te-ai duce, fără noi n-

ai să reușești. 

 

Prințu pleacă. 

 

2. STAȚIA RATB SF. DUMINICĂ I 

 

Prințu așteaptă autobuzul, când se trezește dinaintea lui cu o 

cerșetoare bătrână. 

 

CERȘETOAREA: Da’ ce stai așa supărat, prințu’ meu? Alungă 

mâhnirea din inima ta, că-ți râde norocul din toate părțile. Ia, mai 

bine, miluiește baba cu ceva, că am de luat rețeta. 

 

PRINȚU: N-am. 

 

CERȘETOAREA: Poate tu n-ai, dar arăți ca și cum ai avea. 

 

PRINȚU: Vezi-ți de treabă, mamaie. 

 

CERȘETOAREA: Aoleu, vede-te-aș mare șef, se vede că ai crescut 

fără mamă, spune babei ce te chinuiește, că poate ți-oi fi de ajutor. 

 

PRINȚU: De unde știi tu asta? 

 

CERȘETOAREA: Nu te uita că-s bătrână și urâtă, fericiți cei 

neputincioși, căci a lor este puterea pe care o revarsă Dumnezeu din 

ceruri. Eu, așa nebună cum par, pot să fac o grămadă de lucruri, 

încă tu, dacă ai avea puterile mele, lumea aceasta ai purta-o, uite 

aşa, pe degete, şi toate ar fi după gândul tău… Și tot nu ai întrece 

câte au mai văzut ochii mei în atâtea veacuri câte port pe umerii 

aceștia… Mai bine miluiește baba cu ceva, că tare s-au scumpit 

medicamentele. 

 

PRINȚU: Ține, mamaie, de la mine puțin și de la Dumnezeu mult, că 

mult mai vorbești. 
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Prințu îi dă o bancnotă. 

 

CERȘETOAREA: Oho, de unde dai, milostivul Dumnezeu să-ți dea. 

Acum ascultă la mine. Nu mai e mult și ai să ajungi un mare șef, 

care n-a mai stat altul pe fața pământului, așa de iubit, de slăvit și de 

puternic! 

 

PRINȚU: DAR EU NU VREAU SĂ FIU ȘEF! 

 

CERȘETOAREA: Nu? Dar ce vrei? 

 

Liniște. 

 

PRINȚU: Nu știu... să îmi dau seama ce vreau. 

 

CERȘETOAREA: Ehe, până-și dă seama omul ce vrea, îi trece viața 

și se miră cum a murit fără să trăiască. Ai auzit de păcatul 

strămoșesc? Mai întâi trebuie să treci prin ce a trecut tatăl tău 

înaintea ta și să rupi lanțul de greșeli, pe care altfel generații întregi 

după tine le vor repeta la nesfârșit. 

 

PRINȚU: Spune clar ce ai de zis sau lasă-mă-n pace! 

 

Cerșetoarea îi dă o cheie de mașină cu breloc. 

 

CERȘETOAREA: Când ajungi acasă, du-te în garajul în care zac 

toate mașinile vechi ale tatălui tău și care mașină are să vină la tine 

când apeși pe brelocul de la cheia asta, aceea are să te ducă la 

drum și are să te scape din multe primejdii, cum l-a scăpat și pe 

taică-tu în tinerețile lui. 

 

PRINȚU: Pe bune, vrei să te cred? 

 

CERȘETOAREA: Nu mă întreba de unde o am. 

 

PRINȚU: De unde o ai? 
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CERȘETOAREA: Ține minte ce-ți spun, că poate ne mai întâlnim la 

vreun capăt de lume: deal cu deal se ajunge, darămite om cu om! 

 

Cerșetoarea dispare. 

 

3. MAȘINA NĂZDRĂVANĂ 

 

Prințul aprinde un bec în garajul plin cu tot felul de mașini pe care 

zace praful. 

 

PRINȚU: Nu mi-ar da și mie norocul să mă plimb cu limuzina lui 

tata... Ia uite, interior de piele, volan de piele... Ia să vedem, care 

dintre voi, bijuterii ale ingineriei, o să mă ducă la drum! 

 

Apasă pe breloc. Nimic. Trântește brelocul. De undeva se aude un 

semnal, Prințu urmărește semnalul și ajunge în dreptul unei mașini 

Dacia 1100. 

 

PRINȚU: No way. Eu nu merg prin oraș cu așa ceva. 

 

Dacia pornește farurile. 

 

PRINȚU: De ce-ar ține tata hârbul ăsta?! 

 

Prințu urcă la volan. 

 

PRINȚU: Oare e adevărat ce se spune despre ele, că sunt 

indestructibile? 

 

Încearcă să pornească motorul. Nimic. 

 

PRINȚU: Nici nu mă mir, la cum arată. 

 

Mai încearcă o dată. Nimic. 

 

PRINȚU: Hai că de la a treia cheie trebuie să meargă. 
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Motorul pornește, tunând ca un bolid de curse. 

 

PRINȚU: BLANĂ! Nu știam că tata și-a tunat propria Dacie! Pimp my 

ride! 

 

Prințu pune mâinile pe volan. 

 

PRINȚU: Mereu mi-am dorit să am o mașină... Să rulez pe 

autostradă, în timp ce imaginile se scurg prin parbriz. Să ascult o 

piesă pe repeat, fără să mă gândesc la nimic. Să fiu liber… Am o 

idee, bătrână Dacie! Ce-ar fi să dăm o fugă la mare? Ajungem pe 

plajă, fac o baie și ne întoarcem înainte ca tata să-și dea seama 

măcar că am plecat! Hashtag roadtrip cu rabla lu’ tata. 

 

Motorul se oprește, din senin. 

 

PRINȚU: Ce-am făcut? Îmi pare rău, n-am vrut să spun asta! 

Pornește, te rog! Ești cea mai bună mașină din lume, mașini ca tine 

nu se mai fac, ești mândria noastră națională! 

 

Mașina pornește. 

 

PRINȚU: De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca 

vântul, tu mi-i folosi, dar mai ales, nu te opri brusc în intersecții! Ok? 

 

Dacia blițează scurt. Prințu dă cu spatele ca să iasă din garaj. 

 

4. APROAPE PODUL 

 

Prințu iese din garaj și apasă accelerația. Când, deodată, din direcția 

opusă apare un corp, pe care mașina îl lovește din plin. 

 

PRINȚU: Tată?! 

 

Îl ajută să se ridice. Tatăl pare viu. Mormăie. 
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TATĂL: Te dau în judecată! 

 

PRINȚU: Tată, eu sunt. 

 

TATĂL: Ce faci?! 

 

PRINȚU: Eu ce fac? Tu ce faci, îmbrăcat așa?! 

 

Tatăl este îmbrăcat într-o enormă haină de blană. 

 

TATĂL: I-am prins pe imbecilii ăia doi... Pe ăl mare l-am prins la pod, 

iar ăl mijlociu s-a-ntors cu coada-ntre picioare când m-a văzut. 

Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem! 

 

PRINȚU: Dar ei au zis că nu se duc nicăieri, că au ce mânca la casa 

dumitale... 

 

TATĂL: Ce mânca văd eu bine că au, ei plecau să petreacă pe o 

insulă pustie unde duduie muzica non-stop, asta făceau ei! Dar le-

am scurtat eu cărările! Din partea mea, degeaba mai strică 

mâncarea! 

 

PRINȚU: Și cu blana asta ce e? 

 

TATĂL: Ca să nu mă recunoască! Ce voiai să-mi pun, o rochie?! 

Doamne, ce sămânță mi-ai dat, pe niciunul nu-l duce capul! Mi-a zis 

mie tata, „Ai să crești, ai să ai copii și ai să vezi.” Și am văzut. Măcar 

c-aș fi putut să-i arăt arogantului ăluia de frate-miu că degeaba ai 

avere dacă n-ai cui s-o lași... Da’ de unde? Doi se dau în dos ca 

porcii și altul dă peste mine, să mă omoare. Unde te pornești la ora 

asta, prostule?! 

 

Prințu se blochează. 

 

PRINȚU: Eu...ăăă... 
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TATĂL: Sper că nu te-ai hotărât să fii și tu artist ca frații tăi, că de 

artiști e plină lumea! 

 

PRINȚU: Roadtrip... 

 

TATĂL: Ce-ai zis, mă?! 

 

PRINȚU: Ăăă... 

 

TATĂL: Vorbește, că te strâng de gât! 

 

Prințu înțelege că nu are altă soluție și îngenunchează în fața tatăluI. 

 

PRINȚU: Tată, dă-mi voie să plec la firma unchiului și îți promit... 

 

TATĂL: Tu, mă, să conduci o firmă? Nu vezi că nu ești în stare să 

conduci o mașină?! 

 

PRINȚU: Măcar încerc. 

 

TATĂL: Și tocmai hârbul ăsta ți-ai ales?! 

 

PRINȚU: M-am gândit să nu mă ia lumea la ochi... 

 

Tatăl se apropie de mașină. 

 

TATĂL: Draga lui tata, iubita lui tata, unde ai fost atâta timp? 

 

Prințu vede pentru prima dată atâta afecțiune aratată de tatăl său 

unui corp viu sau nu. 

 

PRINȚU: E o mașină bună... 

 

TATĂL: Normal că e! E prima mea mașină. Am cumpărat-o din primii 

mei bani și am modificat-o între timp... Erau alte vremuri. Eram tânăr, 
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așa ca tine. Doar că mie nu mi-a dat nimeni nimic pe degeaba. Eu a 

trebuit să mă descurc singur. Mă mir cum de ai găsit cheia... 

 

PRINȚU: Nu-ntreba. 

 

TATĂL: Cum ai găsit-o? 

 

PRINȚU: Ăăă, din greșeală. 

 

TATĂL: Bun tovarăș ți-ai ales... Dacă tu vrei neapărat să te duci, eu 

nu te opresc. Dar nu cumva să mă faci de rușine de față cu 

îngâmfatul ăla, c-apoi nu mai ai ce căuta la casa mea! Ai înțeles?! 

 

PRINȚU: Da, tată. 

 

Prințu urcă înapoi la volan și pornește motorul. 

 

TATĂL: Și nu uita să te ferești de Spân și mai ales de... 

 

PRINȚU: Pa, tată. 

 

Prințu pleacă în călătorie. 

 

5. IA-MĂ, NENE 

 

Prințu, la volanul Daciei, fredonează o melodie. Pe geamurile mașinii 

se derulează imagini nocturne ale lumii exterioare, pe care 

persistența retiniană le leagă în fâșii de lumină și culoare. 

Din când în când, apare pe geam silueta cuiva îmbrăcat într-un 

parpalac. Prințu, boboc în felul său la trebi de aieste, ațipește la 

volan și derapează. Mașina se redresează în ultimul moment și 

Prințu trage speriat pe dreapta. 

 

PRINȚU: Mulțumesc, bătrână Dacie. 
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De nicăieri, apare deținătorul parpalacului care pare a fi un bărbat 

chel, cu trăsături androgine, chiar lângă geamul șoferului. 

 

SPÂNUL: Bun întâlniș, voinice! Se vede că ești străin și nu cunoști 

zona. Noroc de mine, eu știu bine drumurile și pe-aici, crede-mă, e 

cam greu de călătorit singur… Nu cumva ai nevoie de un copilot? 

Bine că nu te-ai oprit mai încolo în curbă, pe unde trec bezmeticii cu 

drifturi. Și eu mai deunăzi, cât mă vezi de voinic, era să fiu izbit 

frontal. BOOM! Impact total! Am scăpat ca prin minune. Mai bine 

întoarce-te de unde ai venit sau, dacă ai de dus înainte, ia pe cineva 

cu tine. 

 

Până să răspundă, Spânul se și urcă pe locul din dreapta. Prințu 

întinde mâna. 

 

PRINȚU: Alex, mi se spune Prințu. 

 

Spânul întinde și el mâna, rânjind ca o hienă. 

 

SPÂNUL: Încântat. 

 

Apoi își retrage mâna și privește înainte. Awkward silence. 

 

PRINȚU: Ăăă... ești ok cu scaunul? 

 

SPÂNUL: E super, dă-i pedală! 

 

Prințu pornește mașina și imaginile încep să se deruleze din nou în 

jurul lor, la început mai încet, apoi din ce în ce mai repede, pe 

măsură ce tăcerea dintre ei se adâncește. 

 

SPÂNUL: Era să dai în stâlp mai devreme... 

 

PRINȚU: E prima dată când plec la drum lung... 

 

SPÂNUL: Și, încotro? 
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PRINȚU: Cred că eu ar trebui să te-ntreb asta. 

 

SPÂNUL: Eu? N-am destinație. Mă duc unde văd cu ochii și mă 

bucur după cum se poate. I enjoy the ride, cum s-ar zice. 

 

PRINȚU: Ce tare. 

 

SPÂNUL: Nu? 

 

PRINȚU: Mi-aș dori să fac și eu asta. 

 

SPÂNUL: Ce te împiedică? 

 

PRINȚU: Familia, să zicem. 

 

SPÂNUL: Aaa, am înțeles. Ai tăi vor să fii medic, dar ție nu-ți plac 

injecțiile. 

 

PRINȚU: Ceva de genu. 

 

SPÂNUL: Ai 18 ani? 

 

PRINȚU: Da. 

 

SPÂNUL: Păi, gata, ești adult. Faci ce vrei. Te pun să faci o chestie 

din asta penibilă, să fii contabil,  sau ce? 

 

PRINȚU: Povestea e mai complicată. 

 

SPÂNUL: Avem timp. 

 

PRINȚU: Unchiul meu are o firmă, Green Corporation, poate ai auzit, 

și vrea să se pensioneze și să lase totul pe mâna cuiva. Doar că n-

are moștenitori. Așa că taică-miu m-a forțat oarecum să plec de 

acasă și să preiau afacerea. 
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SPÂNUL: Crud din partea lui. 

 

PRINȚU: Mă rog, ideea e că eu aveam alte planuri. Să călătoresc, 

așa ca tine, să mă regăsesc, știi ce zic? 

 

SPÂNUL: Clar. 

 

PRINȚU: N-am chef să muncesc. 

 

SPÂNUL: Cine are? 

 

PRINȚU: Nu vreau să am responsabilități. 

 

SPÂNUL: Evident. Măcar îți revezi unchiul... 

 

PRINȚU: Îl văd pentru prima oară, de fapt. Adevărul e că el și cu 

taică-miu nu prea se înghit. Unchiu e fratele mai mare care a 

moștenit afacerea familiei și taică-miu a fost mereu invidios, mă 

rog... așa că nu l-am cunoscut niciodată. 

 

SPÂNUL: Interesant... 

 

PRINȚU: Și mă simt penibil să mă duc așa, out of nowhere, adică 

nici nu știu ce să-i zic... 

 

SPÂNUL: E greu. Te înțeleg. Din cruda copilărie muncesc printre 

străini. Am fost peste tot în lume, am fost bucătar într-un restaurant 

de câini în Los Angeles, curățător de băi în Mumbai, vânturător de 

prosoape în Bali, zilier la tot felul de munci și uite aşa... muncesc, 

muncesc, şi nu s-alege nimic. Pentru că tot de șefi calici am parte. Şi 

vorba aia: La calic muncești, calic rămâi. 

 

PRINȚU: Ai un CV impresionant. 

SPÂNUL: Și-o inimă, s-o dea Dumnezeu oricui. Dar ce folos? Când 

ești bun, ești luat de prost. 
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PRINȚU: Asta cam așa-i. 

 

SPÂNUL: Vezi că după curba asta, e o benzinărie în pantă. Poate 

oprim și noi să luăm o apă, că după aia, adio civilizație! 

 

PRINȚU: Bine, șefu. Cum zici tu… 

 

Mașina virează brusc și oprește. 

 

6. BENZINĂRIA 

 

Prințu intră într-o baie înghesuită, de un alb cloros și lumină de neon 

pâlpâitoare. Deschide ușa de la wc și dă peste Spân. 

 

PRINȚU: Scuze. Credeam că ești în magazin. 

 

SPÂNUL: Stai liniștit. Am terminat. 

 

Spânul iese din cabina wc-ului și se lipește cu totul de băiat din 

cauza lipsei de spațiu. Prințu încearcă să treacă pe lângă el. 

 

SPÂNUL: Ce bine e să te ușurezi, nu? 

 

PRINȚU: O să aflu dacă îmi dai voie. 

 

SPÂNUL: Stai, că m-am agățat în ceva... Ce naiba e ăla, frate, 

portofelul tău? Vezi, poate-ți cade naibii în wc și te umpli de noroc. 

Mai bine lasă-l aici pe chiuvetă și-l păzesc eu cât mă spăl pe mâini. 

 

Prințu scoate portofelul din buzunar și-l lasă pe chiuvetă. Spânul 

zâmbește, pentru încredere. Prințu intră în cabina wc-ului. 

 

SPÂNUL: Și unde ziceai că stă unchiul tău? 
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PRINȚU (se aude de după ușă): Cumva pe diagonală, spre 

marginea lumii, am coordonatele gps de la taică-miu. Cică are un 

conac boieresc, cel mai mare... 

 

Spânul, în timpul ăsta, îi deschide silențios portofelul. 

 

SPÂNUL: A, cred că știu și unde, pot să te duc până acolo. Dacă zici 

că e cel mai mare conac boieresc, n-are cum să fie altul. 

 

Și scoate din portofel actele prințului, ascunzându-le în parpalacul 

său și închizând portofelul la fel de silențios. 

 

PRINȚU: Ce bine, că nu prea mai am baterie la telefon. 

 

SPÂNUL: Alelei, fecior de om viclean, că bine mi te-am căptușit! 

 

Prințu iese din toaletă. 

 

PRINȚU: Ce-ai spus? 

 

SPÂNUL: Că în ultima vreme am cam tușit. 

 

Tușește. 

 

PRINȚU: Te aștept la mașină. 

 

SPÂNUL: Ai uitat ceva. 

 

Spânul îi întinde portofelul. 

 

PRINȚU: Ce prost sunt. Așa fac mereu. Mersi. 

 

SPÂNUL: Poate vrei să te speli pe mâini... 

 

Prințu se întoarce, jenat. 
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PRINȚU: Da, scuze. 

 

Prințu își spală mâinile și se uită în oglindă. Spânul îl privește de 

peste umăr. 

 

SPÂNUL: Mi se pare că semănăm puțin, nu? 

 

PRINȚU: Nu prea... 

 

SPÂNUL: Să mergem, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. 

 

Cei doi pleacă mai departe. 

 

7. GREEN CEO 

 

Prințu ajunge în fața porților mari de la intrarea în conacul unchiului 

și sună la interfon, urmat de Spân, ca de propria sa umbră. 

 

PRINȚU: Să știi că mă descurc de aici. Mersi că m-ai condus. 

 

Spânul se preface total surprins. 

 

SPÂNUL: A, n-am vorbit? Mă așteaptă un drum lung înapoi și m-aș 

odihni puțin înainte. Poate dacă unchiul tău ar fi bun să mă 

găzduiască până îmi dezmorțesc oasele? Măcar atâta răsplată că te-

am condus. 

 

Porțile conacului se deschid și dinăuntru răzbește lumina caldă a 

unui candelabru care veghează interiorul supraîncărcat al unui conac 

boieresc. GREEN CEO ține brațele deschise și e înconjurat de trei 

fete îmbrăcate sumar, cu nimic neobișnuite înafara unor pietre 

strălucitoare care atârnă la gâtul lor. 

 

GREEN CEO: Nepoate! 

 

Spânul se aruncă în brațele lui. 
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SPÂNUL: Unchiule! 

 

Prințu se blochează. 

 

GREEN CEO: Dacă aș fi știut dinainte că vii, aș fi trimis după tine. 

 

SPÂNUL: Eu să nu mă descurc, unchiule? 

 

Prințu se bagă în față. 

 

PRINȚU: Mă scuzați, EU sunt nepotul dvs., Alex, fiul cel mai mic al 

lui Alexandru, fratele dvs… 

 

GREEN CEO: Ăsta cine e? 

 

SPÂNUL: Asistentul meu personal, Harap Alb. L-am angajat recent. 

 

PRINȚU: EU sunt nepotul dvs, iar pe el nici măcar nu-l cunosc, l-am 

luat cu mașina în drum spre conac. El n-are nicio treabă. 

 

SPÂNUL: Familia lui l-a abandonat când era mic, continuându-și 

drumul spre zări fără sârmă ghimpată, de care s-au lovit de atâtea 

ori precum niște gunoaie umane... Dar au murit la scurt timp apoi. De 

atunci, Harap e confuz. 

 

PRINȚU: Minți! Asta e familia mea! 

 

GREEN CEO: Am nevoie de o dovadă... 

 

Prințu își caută portofelul, dar Spânul întinde deja actele falsificate, 

furate de la el. 

 

SPÂNUL: Harap, din cauza crizelor tale de identitate, sunt nevoit să 

mă legitimez în fața propriului meu unchi. 

 

Unchiul privește actele și apoi la Spân. 



92 

GREEN CEO: Da, într-adevăr. Semeni puțin cu rudele noastre din 

partea... 

 

PRINȚU: Hoțule, le-ai furat de la mine! 

 

SPÂNUL: Scuză-ne puțin, unchiule. 

 

Spânul îl trage deoparte pe băiat. 

 

SPÂNUL: Ascultă, tânăr-frumos-și-liber, până una alta nu ai acte, 

așa că dacă nu faci ce-ți spun eu, o să fii doar un cadravru 

neidentificat, aruncat pe bucățele prin pustietățile astea... Nu mă 

crezi? 

 

Spânul îi proptește un briceag între coaste. 

 

SPÂNUL: De azi înainte, eu sunt nepotul lui Green CEO și tu ești 

asistentul meu personal, Harap Alb, care e fericit că are de muncă și 

nu iese de sub cuvântul șefului. Și dacă spui cuiva adevărul sau că 

te-am angajat fără contract, te omor pe tine și pe toată familia ta, ai 

înțeles?! 

 

HARAP ALB: M-hm. 

 

SPÂNUL: Dar până atunci, na-ți o palmă, ca să ții minte ce ți-am 

spus! 

 

Și spânul îi arde una, histrionic. Verișoarele se sperie. 

 

VERIȘOARELE: Ce bădăran! Cum să facă asta? De față cu noi?! 

 

SPÂNUL: Hei, verișoarelor, voi sunteți încă tinere și nu știți de ce 

sunt în stare unii. 

 

GREEN CEO: Adevărul e că nu faci bine, nepoate. Dacă zici că 

provine dintr-un mediu defavorizat, mai bine să nu folosești violența. 
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SPÂNUL: Uită-te și tu unchiule, nu mai știu cum să procedez. Le dai 

locuri de muncă și ei și-o iau în cap. Dar e foarte deștept, de asta l-

am angajat. Harap, zi și tu ceva. 

 

HARAP ALB: Încântat. 

 

SPÂNUL: Chiar povesteam cu el în mașină despre tatăl meu, care îți 

transmite cele mai calde salutări... 

 

GREEN CEO: Sunt sigur. Frații tăi ce mai fac? 

 

SPÂNUL: Bine... 

 

GREEN CEO: Cu câți moștenitori a fost binecuvântat fratele meu? 

 

Spânul îi dă un cot lui Harap Alb. 

 

HARAP ALB: Trei. 

 

SPÂNUL: Trei, unchiule. 

 

GREEN CEO: Și dintre toți, tocmai tu... 

 

SPÂNUL: De mic am fost înzestrat cu un spirit antreprenorial, iar 

când tata mi-a spus că unchiul meu are o firmă de moștenit... 

 

GREEN CEO: Green Corporation nu este doar o firmă, este un 

concept! Noi facem totul să protejăm mediul și zonele periclitate, să 

oferim un cămin speciilor afectate de om și să susținem un mod de 

viață BIO! Mă scuzați, cred că sunteți hămesiți. Fetelor, masa! 

 

Verișoarele le servesc platouri cu salată. 

 

GREEN CEO: Poftiți, mâncați cu încredere, totul e natural, de 

producție proprie. BIO! 
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Spânul, sub povara privilor proaspătului unchi, mimează orgasmul 

culinar. 

 

GREEN CEO: Mai mâncat-ai așa salată de când eşti? 

 

SPÂNUL: Tocmai voiam să întreb de unde sunt, că tare-s bune!  

 

GREEN CEO: Te cred. Dac-ai ști cât sunt de sănătoase! E o plantă 

folosită de multe vedete ca tratament de rejuvenare. Doar că e o 

plantă foarte rară... 

 

SPÂNUL: Îți fac eu rost, unchiule, de câte vrei. Harap, ai auzit? 

 

GREEN CEO: Mă tem că se găsește doar în habitatele sălbatice ale 

ursului brun, știi de ce? Pentru că excrementele de urs brun fac 

salata asta să fie magică. 

 

SPÂNUL: I-auzi, Harap, ce-ar fi să dai o fugă să iei niște salată? 

 

GREEN CEO: N-are de unde, eu însumi fac rost doar așa de poftă. 

Uite, îți dau ție și porția mea. 

 

Una dintre verișoare pune porția tatălui în farfuria Spânului. Cu 

ocazia asta, Spânul observă piatra de la gâtul ei. 

 

SPÂNUL: Am văzut tot felul de pietre scumpe, dar ca asta, n-am 

văzut. Oare pe unde se pot găsi aşa pietre? 

 

GREEN CEO: Țara asta e plină de minuni... Nu departe de-aici e 

Pădurea Cerbului. Legenda spune că cerbul ăsta ar fi bătut tot cu 

pietre scumpe, ba chiar are una în frunte, care e considerată cea mai 

scumpă bijuterie de pe pământ. Doar că cerbul e vrăjit și nimeni nu 

se poate apropia de el. Pentru că cine se uită în ochii lui, moare 

împietrit! Cu toate astea, nepoate, dacă unii mai curajoși au norocul 

să găsească vreo piatră scuturată prin iarbă, aceia s-au îmbogățit pe 

viață! M-ai înțeles? 
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SPÂNUL: Doamne, unchiule, ce povești mai circulă și prin părțile 

tale... Ce zici, Harap, te descurci să aduci o piatră? 

 

GREEN CEO: Doar dacă vrei să-l faci dispărut... 

 

SPÂNUL: Doar cea mai scumpă bijuterie de pe pământ e potrivită 

pentru un unchi ca tine! 

 

GREEN CEO: Nu-i nevoie. 

 

SPÂNUL: Harap Alb, du-te unde știi, nu-mi pasă cum faci, dar să nu 

te întorci fără salată de la urși și pietre de la cerb! 

 

GREEN CEO: Te avertizez. E foarte periculos pentru asistentul tău, 

mai ales că pare așa... pierdut în spațiu. 

 

SPÂNUL: Stai liniștit, unchiule. Genele lui sunt deprinse cu munca 

grea... Atâta îți trebuie să faci altfel, că ai să rămâi angajatul meu 

până la moarte! Dă-i drumul! 

 

Harap-alb pleacă. 

 

8. STAȚIA RATB SF. DUMINICĂ II 

 

Harap-alb conduce Dacia, prin noapte, hai-hui, prin locuri 

necunoscute. 

 

HARAP ALB: Bătrână Dacie, în ce rahat am intrat... Dacă află tata, 

mă omoară cu mâna lui. 

 

Harap Alb vede pe geamul lateral silueta cerșetoarei. Oprește 

mașina. 

 

HARAP ALB: Nu cumva tu ești...? 
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SF. DUMINICĂ: Află că eu sunt Sfânta Duminică și știu ce necaz te 

poartă. 

 

HARAP ALB: Află că și eu sunt Harap Alb, mai nou. 

 

SF. DUMINICĂ: Ceea ce e o prejudecată stupidă, dacă iei etimologia 

cuvântului. 

 

HARAP ALB: Poftim? 

 

SF. DUMINICĂ: Ziceam de Spân că e cam xenofob. 

 

HARAP ALB: Care spân, chelu? 

 

SF. DUMINICĂ: Sunt sinonime... 

 

HARAP ALB: E un dubios oportunist care vrea să fie șef cu orice 

preț și mă tratează ca pe un sclav! 

 

SF. DUMINICĂ: Rău cu rău, dar mai rău fără rău. 

 

HARAP ALB: M-a amenințat că mă omoară... 

 

SF. DUMINICĂ: După câte văd, ești mai fricos decât o femeie. Hai,  

nu mai sta acolo, poate ai primit poruncă să găsești un leac pentru 

corupție… 

 

HARAP ALB: Alta și mai și! Să-i aduc salată de la urși și pietre de la 

cerb. Poate știi vreun magazin deschis la ora asta? 

 

SF. DUMINICĂ: Și mai bine, eu te duc direct la sursă. 

HARAP ALB: Ne teleportăm? Asta e una din puterile tale 

paranormale? 

 

SF. DUMINICĂ: Nu, mergem cu mașina. 
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HARAP ALB: Chiar, voiam să te-ntreb... Sunt curios... cum anume ai 

făcut rost de cheie? 

 

SF. DUMINICĂ: Ai fi surprins cât de mult semeni cu tatăl tău când 

era de vârsta ta. 

 

Cei doi urcă în mașină și pleacă împreună. 

 

9. GREEN CORPORATION 

 

Undeva, la marginea orașului, Dacia e parcată în fața unui gard de 

sârmă ghimpată. În spatele gardului, fascicule de lumină inspectează 

zona, se aud doar câini, sirene și ceva pre-apocaliptic. 

 

HARAP ALB: Să ghicesc, aici e piața de verdețuri? 

 

SF. DUMINICĂ: Aici găsești tot ce ai tu nevoie. 

 

HARAP ALB: Arată ca o închisoare. 

 

SF. DUMINICĂ: Bine ai venit la Green Corporation, firma pe care o 

conduce unchiul tău și pe care tu urmează să o moștenești! 

 

HARAP ALB: Nu e foarte green. 

 

SF. DUMINICĂ: Impresionant, nu? Un imperiu clădit în ani. 

 

HARAP ALB: Ce păzesc ei acolo? 

 

SF. DUMINICĂ: Exact ce trebuie să găsești tu. 

 

HARAP ALB: Exact ce nu voiam să aud... 

 

SF. DUMINICĂ: Nu-ți face sânge rău, că eu am să te-ajut. Ai noroc 

că urșii hibernează în perioada asta a anului, dar chiar și așa trebuie 

să fii atent. Strecoară-te prin crăpătura asta a gardului și o să vezi 
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cușca ursului care doarme. Trebuie să intri cu grijă la sârmă, că te 

electrocutează, și încetișor să culegi salata din jurul lui, fără să 

alertezi sistemul de securitate. Ești gata? 

 

HARAP ALB: Nu! După aia ce fac? 

 

SF. DUMINICĂ: Te duci în cușca următoare care e cușca cerbului, 

ridici ghilotina și trebuie să stai lângă crăpătura pe unde scoate capul 

și îl convingi să-ți dea piatra cu binișorul sau i-o furi. Orice ai face, 

dacă alertezi sistemul, ghilotina cade automat. Ai înțeles? 

 

HARAP ALB: What the fuck, despre ce vorbești?! 

 

SF. DUMINICĂ: Du-te, hai, nu-i timp de pierdut! 

 

Sf. Duminică îl împinge după gard. 

 

10. URSUL 

 

Harap Alb pătrunde într-un loc ciudat, ca o tabără pentru refugiați. 

Se strecoară în cușcă și se apropie de urs, care vorbește în somn 

din pricina unui coșmar. 

 

URSUL: Mor, mor, mor. Morrr. Mor! Ajutor! Mor. Mor. Morrr... 

 

Harap Alb se întinde după salată. 

 

URSUL: Arde pădurea... Valuri de flăcări... Bârlogul arde! Mor. 

 

Smulge salata. 

 

URSUL: Au tăiat pădurea... Ursișorii... Unde sunt ursișorii? 

 

Ursul își schimbă poziția și se rostogolește peste piciorul lui Harap 

Alb. 
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HARAP ALB: AU! Shh... Nani-nani... Dormi puiul mamii, dormi în 

copac, când bate vântul, tu cazi în cap... Cum era?... Băga-mi-aș. 

 

Harap Alb își eliberează piciorul. 

 

URSUL: Stai! 

 

Harap Alb se oprește. 

 

URSUL: De ce au distrus bârlogul? 

 

HARAP ALB: Nu știu. Eu eram în trecere… Adică pur și simplu, 

voiam niște salată… 

 

URSUL: Vreau înapoi în pădure! 

 

HARAP ALB: Îmi pare rău… 

 

Ursul sforăie la loc. Harap Alb iese din cușcă. 

 

11. CERBUL 

 

Harap Alb intră într-o altă cușcă, cu sârmă și mai groasă. Ridică 

ghilotina, apoi se ascunde lângă perete. 

 

HARAP ALB: Domnule cerb? Psst. Domnule cerb... 

 

Prin gaură iese un cap de cerb foarte dezamăgitor. În loc de coarne, 

cioturi. În loc de pietre, cicatrici adânci și zgârieturi. Pielea 

îmbătrănită și decolorată atârnă nefericit pe lângă doi ochi triști. 

Singura, piatra din frunte, mai mică decât ar fi crezut cineva, 

strălucește plăpând. 

Vorbește foarte lent. 

 

CERBUL: Arată-te. 
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HARAP ALB: Mi-e frică. 

 

CERBUL: Ce vrei? 

 

HARAP ALB: Șeful meu m-a trimis să vă iau piatra din frunte. 

 

CERBUL: Omoară-mă. 

 

HARAP ALB: Nu vreau să vă omor! 

 

CERBUL: Scutește-mă. 

 

HARAP ALB: Sunteți un cerb vestit, este chiar o legendă despre dvs, 

cum că ați avea multe pietre și ați trăi în pădure, iar oamenii și 

animalele care vă văd ar muri... 

 

CERBUL: Sunt bătrân. Ultimul din specia mea. Sunt foarte singur. 

 

HARAP ALB: Cât de bătrân sunteți? 

 

CERBUL: Sunt pe cale de dispariție. 

 

HARAP ALB: De ce vă țin aici? 

 

CERBUL: Lăcomie. 

 

HARAP ALB: Doar pentru pietre?! 

 

CERBUL: Multă lăcomie. 

 

HARAP ALB: D-le cerb, cu tot respectul, dacă îmi dați voie să vă iau 

piatra, vă promit că vă redau libertatea! 

 

CERBUL: Cine ești? 

 

HARAP ALB: Harap Alb, să zicem. 
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CERBUL: Arată-te. 

 

HARAP ALB: E adevărat că cine vă privește în ochi, moare împietrit? 

 

CERBUL: Cerbii nu fac asta. Oamenii sunt deja împietriți. 

 

HARAP ALB: Unchiul meu spune că sunteți vrăjit... 

 

CERBUL: Oamenii spun asta ca să se felicite între ei când ne 

omoară. 

 

HARAP ALB: Deci totul e o minciună... 

 

CERBUL: Uită-te în ochii mei și jură. 

 

HARAP ALB: Ce? 

 

CERBUL: Jură să ocrotești natura! 

 

Harap Alb deschide ochii. 

 

HARAP ALB: Jur! 

 

ZBANG! Ghilotina cade și capul cerbului se rostogolește secerat. 

Sângele începe a curge gâlgâind și a se răspândi în toate părțile. 

Pornește alarma. Harap Alb, panicat, dezlipește piatra de pe capul 

însângerat și fuge. 

 

12. STAȚIA RATB SF. DUMINICĂ III 

 

Harap Alb stă cu capul în brațele Sf. Dumineci și oftează. 

 

SF. DUMINICĂ: Mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat 

și puțin mai ai. Pân-acum ți-a fost mai greu și de-acum înainte tot 

așa are să-ți fie. 
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HARAP ALB: Așa o fi, dar e multă informație de procesat. 

 

SF. DUMINICĂ: Vorba ceea: „Zi-i lume și te mântuie”.  

 

HARAP ALB: Nu înțeleg nimic. 

 

SF. DUMINICĂ: E o perioadă mai grea, o să treacă. 

 

HARAP ALB: Săracul cerb... Din cauza mea a murit. Nu pot să cred 

ca unchiul meu e în stare de așa ceva! Și tata?! Atâta invidie pentru 

nimic! 

 

SF. DUMINICĂ: Părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strepezesc 

dinții... 

 

HARAP ALB: Îmi vine să arunc totul în aer! Trebuia să eliberez 

animalele alea... Dacă le-ai fi văzut! 

 

SF. DUMINICĂ: Așa ne țineau și pe noi, pe vremuri. Tot oamenii. 

 

Harap Alb se desfată cu dezmierdările materne ale Sf. Dumineci, de 

care, într-adevăr, nu prea avusese parte. 

 

HARAP ALB: Semeni cu cineva dintr-o poză mai veche... Cu o 

verișoară de-a mamei, despre care toată lumea zicea că e nebună și 

că de asta au dus-o departe. Dar mama mi-a spus odată că nu de 

asta au dus-o, ci pentru că știa prea multe... Tu clar știi multe... Ba 

nu, semeni mai mult cu o icoană, din aia ca Mona Lisa, care te vede 

din orice colț al camerei... Am avut și eu una din asta, de la mama... 

Oricum, îți mulțumesc pentru ajutor! 

 

SF. DUMINICĂ: Fii încredințat că nu eu, ci puterea milosteniei și 

inima ta cea bună te ajută. Mergi și du darurile stăpânului tău, să 

facă borș cu ele! 

 

Harap Alb merge la mașină. 
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SF. DUMINICĂ: Ei, Harap Alb, așa-i c-am scos-o la capăt și pe asta? 

 

HARAP ALB: Așa-i. 

 

Sf. Duminică dispare. 

 

13. PASĂREA PHOENIX I 

 

Harap Alb se întoarce la conacul unchiului. 

 

GREEN CEO: Ce repede s-a întors asistentul tău... 

 

SPÂNUL: Harap, ce m-ai speriat! 

 

HARAP ALB: Poftim ce mi-ai cerut. 

 

SPÂNUL: Ți-am spus, unchiule, că e descurcăreț? 

 

GREEN CEO: Cum ai făcut rost de asta?! 

 

SPÂNUL: Uite, unchiule, o mică atenție. Dacă nu-ți place, poți să mi-

o lași mie. 

 

GREEN CEO: Trebuie să vorbesc cu asistentul tău. 

 

SPÂNUL: Până la urmă sluga-i slugă și stăpânu-i stăpân. Eu nu aș 

sta de vorbă cu el. 

 

GREEN CEO: Vreau să vorbesc cu el între patru ochi! 

 

SPÂNUL: Vezi, unchiule, aici greșești. Prea intri în voia supușilor. De 

asta nu-ți dau cerbii pietre scumpe și urșii salăți. 

 

HARAP ALB (lui Green CEO): N-am ce să vorbesc cu tine, 

mincinosule! Le-am luat de la sursă, ești mulțumit?! 
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SPÂNUL: Ia te uită! Așa vorbești tu cu unchiul meu?! 

 

HARAP ALB (Spânului): E un impostor, la fel ca tine! 

 

GREEN CEO (lui Harap Alb): Băiete, înțeleg că ai avut o copilărie 

nefericită, dacă ai vreo necesitate sau vreo dorință, să știi că putem 

rezolva... 

 

SPÂNUL (lui Green CEO): Lui îi îndeplinești dorințele?! 

 

Spânul îi dă o palmă lui Harap Alb, din gelozie. 

 

VERIȘOARELE: El nu e verișorul nostru! Noi nu suntem rude cu el! 

Noi îl vrem pe Harap Alb! 

 

Brusc, apare holograma unei păsări de foc, care survolează 

încăperea. Se aude o voce de fată repetând robotic: „— Mâncați, 

beți și vă veseliți, dar la fata lui Red CEO nici nu vă gândiți!” 

 

GREEN CEO: Nu vă speriați. E o adolescentă disperată după 

atenție. Dispare imediat. 

 

SPÂNUL: Cine e Red CEO? 

 

GREEN CEO: Rivalul nostru. Anul trecut a fost lider de vânzări pe 

piața mondială, anul ăsta vrem să-l întrecem. 

 

SPÂNUL: Fii sigur c-o să-l întrecem... Harap, ia du-te la Red CEO și 

spune-i că vrem să-i cunoaștem fata și de ce nu, să mă căsătoresc 

cu ea. 

 

GREEN CEO: Cum să te căsătorești cu ea? E o inadaptată! 

 

SPÂNUL: Atunci va fi perfectă pentru Harap Alb. Pleacă odată până 

nu mă răzgândesc și te trimit înapoi de unde ți-au venit strămoșii! 
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Harap Alb pleacă. 

 

GREEN CEO: Bun asistent ți-ai ales. Eu l-aș ține cât mai aproape… 

 

SPÂNUL: Ba să-și pună pofta-n cui! Altul în locul meu îl concedia de 

mult. Pe câine îl mai poți ține în lanț, dar unii oamenii sunt mai răi 

decât animalele! După cum văd, te-ai cam ramolit, unchiule. Stai 

liniștit, când oi fi eu șef peste toată împărăția asta, vremurile n-o să 

mai fie așa tolerante... Vorba aia, omul sfințește locul!  

 

ACTUL II 

 

1. FURNICA 

 

Harap Alb conduce Dacia în noapte. Pe marginea drumului, vede o 

mireasă cu rochia ruptă și o sticlă de băutură în mână, care face 

autostopul. Oprește și FURNICA intră în mașină. 

 

FURNICA: Până în următorul oraș, mersi. 

 

Harap Alb pornește mașina. 

 

FURNICA: Mulțumesc c-ai oprit. Începuseră să mă doară picioarele. 

 

HARAP ALB: N-ai pentru ce. 

 

Liniște. 

FURNICA: Încotro? 

 

HARAP ALB: Red Corporation. 

 

FURNICA: Oho, mai ai. 

 

HARAP ALB: Știi unde e? 

 

FURNICA: Doar că e foarte departe. 
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Liniște. 

 

HARAP ALB: Ești ok? 

 

FURNICA: Am fugit de acasă. 

 

HARAP ALB: Și eu... 

 

Liniște. 

 

FURNICA: Am fugit de la propria mea nuntă, ca să fiu mai precisă. 

 

HARAP ALB: Aha. 

 

Liniște. 

 

FURNICA: Nu sunt pregătită să mă mărit. Tu mă-nțelegi, nu? 

 

HARAP ALB: Da, nici eu nu sunt pregătit. 

 

Liniște. 

 

FURNICA: Ce treabă ai la Red Coorporation? 

 

HARAP ALB: E o poveste lungă. 

 

Liniște. 

 

FURNICA: Știu că sună ciudat, dar vrei să ne sărutăm? 

 

HARAP ALB: Nu prea. 

 

Liniște. 

 

FURNICA: Bei? 
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HARAP ALB: Sunt la volan. 

 

Furnica bea din sticlă. 

 

FURNICA: Eu cobor aici, mersi. 

 

Harap Alb trage pe dreapta. Furnica îi lasă sticla pe banchetă. 

 

FURNICA: Păstreaz-o, o să-ți prindă bine mai târziu dacă nu ți s-a 

strica veselia cum mi s-a stricat și mie... 

 

HARAP ALB: Mulțumesc. 

 

Furnica pleacă. Pleacă și Harap Alb mai departe. 

 

2. ALBINA 

 

Mai merge el ce mai merge și vede pe marginea drumului o 

bătrânică cu multe plase, care face autostopul. Oprește și ALBINA 

intră în mașină. 

 

ALBINA: Până în următorul oraș, dragule, mulțumesc că ai oprit. 

 

Harap Alb pornește mașina. 

 

ALBINA: Te incomodează plasele mele? 

 

HARAP ALB: Nu. 

 

ALBINA: Am stat toată noaptea să fac de mâncare, să duc la copii. 

Ei muncesc, sarăcii. 

 

Liniște. 

 

ALBINA: Tu unde vrei s-ajungi? 
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HARAP ALB: La Red Corporation, știți unde e? 

 

ALBINA: Știu, arză-o-ar focul s-o ardă, că din cauza ei am rămas pe 

drumuri. Ne-au închis fabrica și ne-au promis că ne angajează la 

firmă... Dar ne-au lăsat de izbeliște. La noi ce să lucrezi? Eu am 

putere de muncă, dar nu e de lucru. Înainte la fabrică prelucram 

miere de cultură autohtonă și acuma cumperi sirop cu zahăr din 

magazin, și ei zic că e miere BIO. 

 

HARAP ALB: Ce știți despre șeful firmei? 

 

ALBINA: Are o inimă rea, domle... Vinde oamenilor orice, lucruri de 

care oamenii nici nu au nevoie! Adevărul e că nimeni nu l-a mai 

văzut, de când cu scandalul cu dosarul... 

 

HARAP ALB: Și fata lui? 

 

ALBINA: A, cred că e de-o vârstă cu tine. Învață foarte bine, a luat 

BAC-ul cu 10 și e olimpică la informatică, știu de la nepoțica mea 

care a fost colegă cu ea, la oraș. Și ea învață bine, 10 pe linie. Îi plac 

limbile străine și zicea că vrea să studieze în străinătate. 

 

Liniște. 

 

ALBINA: De ce mă întrebi? 

 

HARAP ALB: E o poveste lungă. 

 

Liniște. 

 

ALBINA: Eu cobor aici, mulțumesc. 

 

Harap Alb trage pe dreapta. Albina îi lasă o caserolă pe banchetă. 

 

ALBINA: Păstreaz-o, că poate ți s-a face foame mai târziu. 
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HARAP ALB: Mulțumesc. 

 

ALBINA: Ca să ajungi la firmă mergi tot înainte, pe la Dezcopăcești, 

până treci de furnale și de Lacul de Petrol, apoi o s-o vezi... Drum 

bun! Dar eu zic că n-ai ce căuta acolo. 

 

Albina pleacă. Harap Alb pleacă și el mai departe. 

 

3. PRIETENII DIN CARTIER 

 

Merge el ce mai merge, când de la o vreme peisajul începe a se-

ntuneca, copacii a dispărea și verdele a se transforma în beton, iar o 

ceață groasă a înconjura mașina, până ce nu se mai vede nimic 

decât fum. 

Se aude o bubuitură puternică. 

Ceața se risipește și botul Daciei e îndoit de un stâlp, iar Harap Alb 

stă cu capul pe volan. 

 

HARAP ALB: Acum chiar că mă omoară tata! 

 

Iese din mașină și se întinde pe jos, printre trunchiuri de copaci tăiați 

și deșeuri împrăștiate, contemplând. 

 

HARAP ALB: Cum naiba am ajuns aici? Trebuia pur și simplu să 

moștenesc o firmă... „Alții muncesc toată viața și n-au parte de ce ai 

tu! M-am săturat de aerele tale de artist! O s-ajungi sărac și 

neînțeles!” Tatăl meu crede că sunt un ratat... Poate că sunt… Eu nu 

vreau nicio firmă! Nu vreau să mint! Nu vreau problemele voastre 

nerezolvate, de care nu știu cum să scap pentru că nu m-a învățat 

nimeni! Nu vreau să fiu ca voi! Mi-e rușine... Vreau să plec departe, 

unde oamenii nu se poartă așa, unde astfel de oameni nici nu există! 

Nu mai vreau să văd lumea asta până când n-oi crăpa de dorul ei! 

Da, vreau să fiu artist! Și? O să mă duc acolo unde pot să fac asta. 

Dar știi ce? Ție o să-ți pară rău că m-ai trimis de acasă! Tu o să 

regreți că nu m-ai ascultat, când o să ai nevoie de mine la 

bătrânețe... și eu n-o să mă mai întorc aici! 



110 

Cine știe cât timp să fi trecut de când Harap Alb stătea așa întins, 

când se trezește lângă el cu Gerilă, Fomilă, Setilă, Ochilă și Păsărilă, 

toți privindu-l curioși. Harap Alb se sperie. 

 

PĂSĂRILĂ: Bună seara, tinere domn, agent Păsări-Lăți-Lungilă de la 

Rutieră, văd c-ați cam exagerat cu pedala și e păcat de frumusețe de 

mașină că s-a desfăcut în două ca un fistic. Prezentați actele, vă 

rog... 

 

Harap Alb îl îmbrățișează. 

 

HARAP ALB: Habar n-aveți cât mă bucur să vă văd! 

 

GERILĂ: Se vede după aerul de adolescent traumatizat. 

 

HARAP ALB: Ce căutați aici? 

 

FOMILĂ: Asta mă întreb și eu, că de o oră încerc să fac o comandă 

și niciun delivery nu livrează până aici!  

 

PĂSĂRILĂ: Ți-am auzit suspinele de cățel și-am venit să te salvăm 

pentru că ești prietenul nostru din cartier. Deci, zi, cine te-a supărat? 

 

HARAP ALB: N-o să vă vină să credeți! Green Corporation e o mare 

vrăjeală! Totul e pentru bani! 

 

PĂSĂRILĂ: Ușor cu filosofia... pe cine batem? 

 

HARAP ALB: Violența nu rezolvă nimic, trebuie să spunem tuturor 

adevărul! 

 

SETILĂ: Și tu ce făceai? 

 

OCHILĂ: O revoluție pașnică, nu se vede? 
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HARAP ALB: Pe drum spre Green CEO, am luat pe cineva cu 

mașina, un tip chel, dubios, care mi-a furat actele și s-a dat drept 

nepotul unchiului meu. Iar acum, eu sunt Harap Alb, sclavul lui 

personal... 

 

GERILĂ: Care chel, mă, Spânu? 

 

PĂSĂRILĂ: Aaa, păi ăla-i un prăjit, mă! Eu îl știu pe ăla. Era mare 

șmecher c-a fost căpșunar în afară și când s-a întors, a cheltuit toți 

banii la păcănele și vindea locuri de parcare la noi în cartier. Stai 

liniștit, îl trezim noi la realitate! 

 

HARAP ALB: Nu! A zis că mă omoară dacă spun cuiva! 

 

PĂSĂRILĂ: Nu te omoară, bro, nimeni! 

 

OCHILĂ: Și-n plus, ce nu te omoară... 

 

GERILĂ: Te face imun la acea substanță. 

 

OCHILĂ: Sau mai puternic. 

 

FOMILĂ: Vă avertizez! Se face aproape o oră de când nu am mai 

pus firimitură de mâncare în guriță! O să-mi scadă glicemia și nu vă 

puneți cu glicemia mea! 

 

SETILĂ: Apropo de glicemie, se întâmplă să ai ceva de băut? 

 

Harap Alb ia sticla și caserola din mașină. 

 

HARAP ALB: Dacă tot ne-am rătăcit, măcar avem provizii… 

 

SETILĂ: Oho! Rachiu dublu distilat de sfeclă de zahăr, specific 

ocaziilor festive din zonele nord-estice... O captură rară! 

 

FOMILĂ: Mâncare gătită! This is so old fashion! 
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Fomilă înfulecă și Setilă dă pe gât sticla. 

 

SETILĂ: Deci, care-i planul? Mergem să-l batem pe Spân? 

 

HARAP ALB: Nu, pe Spân lăsați-l în seama mea, mai întâi trebuie s-

o luăm pe fata lui Red CEO! 

 

OCHILĂ: Șeful Red Corporation, care-a furat banii oamenilor 

nevinovați și acum se ascunde? 

 

HARAP ALB: Spânul vrea s-o cunoască pe fiica lui și să se 

căsătorească cu ea. 

 

OCHILĂ: De ce să te căsătorești cu fiica unui mafiot?! 

 

PĂSĂRILĂ: Pentru influență, doh. 

 

HARAP ALB: Spânul o să fie ocupat cu nunta, iar în timpul ăsta, eu o 

să stau de vorbă cu bunul meu unchi. Dacă vrea tăcerea mea, n-are 

decât să mi-o cumpere... 

 

SETILĂ: Și cum adică „s-o luăm” pe fată? 

 

HARAP ALB: Pentru asta nu am încă un plan. 

 

PĂSĂRILĂ: E un plan excelent, să mergem! 

 

HARAP ALB: Și mașina? 

 

PĂSĂRILĂ: O luăm la întoarcere. 

 

Pornesc tusșase împreună. Fomilă rămâne în urmă și termină de 

mâncat din caserolă. 

 

FOMILĂ: Cam nefăcut și destul de nesărat, dar lasă-mă să savurez 

ce-a mai rămas, în caz că n-o să mai fie… 
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SETILĂ: Haide, bro, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. 

 

Pleacă și ei. 

 

4. RED CORPORATION 

 

Cei șase prieteni ajung, abia târându-se, în fața unei clădiri aparent 

părăsite. 

 

FOMILĂ: Nu mai pot! Eu rămân aici! 

 

HARAP ALB: Aici n-are cum să fie Red Corporation. 

 

OCHILĂ: Dacă Red CEO se ascunde, noi ce căutăm la Red 

Corporation? 

 

HARAP ALB: V-am zis că nu am un plan! 

 

PĂSĂRILĂ: Ce treabă avem noi cu Red CEO? Noi vrem fata, nu? Și 

în calitate de expert în păsărici, vă spun că fetele de calibrul ei 

trăiesc în puf! Trebuie să ne uităm după hoteluri de lux, urme de 

mașini scumpe și miros de carduri de credit parfumate! Ascuțiți-vă 

dinții, prieteni, căci fata pe care o căutăm nu se ia ușor! 

 

HARAP ALB: Totuși, nu putem s-o luăm pur și simplu... 

 

PĂSĂRILĂ: Da-da, știu cum îi zice... stai, nu-mi spune... 

consimțământ. 

 

Fomilă, cuprins brusc de o forță uriașă, sparge ușa și năvălește 

înăuntru. 

 

FOMILĂ: MI-E FOMICĂ!!! 
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Ceilalți, după el. Înăuntru, un mall dezafectat, sau mai degrabă 

răvășit. În mijlocul încăperii, o consolă imensă de joc, ca un panou 

de control. 

Fomilă se prăbușește în fața unui afiș cu mâncare. 

 

FOMILĂ: Voi nu știți cum e să-ți scadă glicemia... Îmi țiuie urechile 

ca atunci când eram mici și rămâneam fără mâncare și mama ne 

lăsa singuri! Noi rămâneam foarte des fără mâncare și alea erau 

cele mai negre zile ale copilăriei... Înainte nu aveam nimic, acum 

avem de toate! Ce-aș mânca acum un dublu cheeseburger cu ceapă 

caramelizată, sos BBQ și dublu bacon! Regret că i-am dat un review 

prost la comandă! Cum zvâcnește din toată bucata aia de carne 

tocată, cum să nu vrei să-l mănânci? Mă cheamă la el! 

 

Fomilă vrea să mănânce afișul. Setilă îl imobilizează și îi toarnă 

băutură pe gât. 

 

HARAP ALB: Nu știu dacă alcoolul rezolvă situația... 

 

SETILĂ: Stai liniștit, așa făcea și mama. Alcoolul rezolvă întotdeauna 

situația. 

 

HARAP ALB: Voi chiar sunteți frați? 

 

SETILĂ: De la alți tați, dar am crescut împreună. Și când mama 

pleca de-acasă ca să ne cheltuiască alocația pe băutură, ghici cine 

rămânea cu devoratorul ăsta mic și drăgălaș? Eu. O dată i-am dat să 

mănânce pătuțul. Nu mai tăcea din gură, bestia, se rostogolea pe 

jos, făcea mai rău ca acum... Și l-a mâncat pe tot. Stinghie cu 

stinghie. 

 

Fomilă apucă sticla de băutură ca pe-un biberon. 

 

FOMILĂ: Mi-e fomică! 

 



115 

SETILĂ: Dormi, puiul mamii, dormi în copac! Când bate vântul tu 

cazi în cap… 

 

Fomilă se liniștește. Setilă îi ia sticla și bea și el. 

 

PĂSĂRILĂ: Și taică-miu era alcoolic, dar de mine nu s-a prins. Poate 

pentru că taică-miu făcea urât la băutură și ne bătea pe mine și pe 

maică-mea? Cine știe. Cert e că urăsc mahmureala. De ce să regreți 

o plăcere, dacă s-a inventat prezervativul, știți ce zic? 

 

SETILĂ: Secretul e să nu te oprești din băut, ca să nu simți 

mahmureala. 

 

PĂSĂRILĂ: Așa zicea și tata. 

 

HARAP ALB: Chiar vreți să vorbim despre părinții noștri? 

 

PĂSĂRILĂ: Nu te învață părinții cât te învață școala vieții din cartier, 

singura școală fără profesori, de la care nu prea poți să lipsești. Pe 

care pot să zic că aproape am absolvit-o… 

 

OCHILĂ: Spre deosebire de alte forme de învățământ. 

 

PĂSĂRILĂ: Mai bine povestește-ne tu de la orfelinat! 

 

HARAP ALB: Cum adică? 

 

PĂSĂRILĂ: Ce, nu știai că ăsta micu e adoptat? 

 

OCHILĂ: Înfiat. Am avut noroc că s-a mărit indemnizația când am 

împlinit 12 ani și domnul și doamna Popescu au hotărât să mă ia în 

custodia lor, alături de alți cinci copii de la orfelinat, frați de la alți 

părinți. 

 

HARAP ALB: Și… ochiul? 
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OCHILĂ: Unul din frații mei m-a pus să mă uit la o petardă în timp ce 

exploda și din ea a ieșit o pasăre roșie de foc, care a intrat prin 

ochiul meu direct în creier și de atunci urlă la mine să o eliberez. Dar 

nu știu cum! Nu mă lasă să dorm, îmi șoptește tot felul de povești, 

apoi țipă la mine să-i dau drumul… 

 

PĂSĂRILĂ: Poate visezi orgasmul feminin, care se întâmplă atunci 

când o femeie se eliberează, sau cum se mai spune în popor, își dă 

drumul… 

 

OCHILĂ: Uneori îmi spune ce să fac sau îmi cântă cântece de 

leagăn. E ca o mamă imaginară. 

 

PĂSĂRILĂ: Uită ce-am spus. 

 

HARAP ALB: Când mă uit la voi, îmi dau seama că eu sunt relativ 

ok, se poate și mai rău. No offence. 

 

Gerilă apasă un buton și consola video se pornește. 

 

GERILĂ: Ta-da! 

 

Pe ecran rulează un joc video. PASĂREA PHOENIX A FOST 

CAPTURATĂ DE UN OM DE AFACERI RĂU! SALVEAZĂ 

PASĂREA ÎNAINTE CA TOTUL SĂ ARDĂ! 

 

PĂSĂRILĂ: Ești un geniu al calculatoarelor! Știați că Gerilă a spart 

parolele la toate ruterele din cartier? Chiar, ce mai face maică-ta, tot 

în Italia? 

 

GERILĂ: Ceva e ciudat… 

 

PĂSĂRILĂ: E doar un joc. Dă-i play! 

 

Gerilă începe să joace. Din ecran iese holograma păsării de foc care 

țipă și împrăștie flăcări. Băieții se sperie. 
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OCHILĂ: Ea e! V-am spus eu! FĂCEȚI-O SĂ TACĂ!!! 

 

HARAP ALB: Oprește jocul! 

 

GERILĂ: Nu se oprește decât dacă joci! 

 

Băieții se agită în mișcare browniană. 

 

FOMILĂ: O să ardem de vii! Ajutor! 

 

Setilă varsă ce-a mai rămas din băutură pe flăcările care nu se sting. 

 

HARAP ALB: E o hologramă! 

 

OCHILĂ: ELIBEREAZĂ PASĂREA!!! 

 

GERILĂ: Eu nu pierd niciodată!!! 

 

În haosul creat, Harap Alb distruge consola. Totul se oprește. Liniște. 

Se deschide o ușă și e acolo iese fata lui Red CEO, o roșcată 

îmbrăcată ca o fană Comic-Con, care n-a mai ieșit la lumină de ceva 

timp. 

 

PHOENIX: Nu era nevoie să o distrugi... dacă treceați nenorocitu ăla 

de nivel, se dezactiva sistemul de blocare al ușilor și puteam să ies 

și singură! 

 

GERILĂ: Tu ai făcut asta? 

 

PHOENIX: Da, și mi-a luat o grămadă de timp, închisă aici! 

 

GERILĂ: Impresionant pentru o fată… 

 

Fata îl ridică de guler. 

 

PHOENIX: Repetă dacă ai curaj. 
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HARAP ALB: Tu ești fiica lui Red CEO? 

 

Fata îl lasă jos. 

 

PHOENIX: Spune-mi Phoenix. 

 

HARAP ALB: Ce cauți aici? 

 

PHOENIX: Mersi că m-ați salvat, acum tre să plec. 

 

HARAP ALB: Stai! Trebuie să vii cu mine! Vreau să spun, vrei să vii 

cu mine... te rog? 

 

PHOENIX: Unde? 

 

HARAP ALB: Ăăă... la o întâlnire... 

 

PĂSĂRILĂ: Bravo, prințule, direct, așa... 

 

PHOENIX: Am ceva de făcut mai întâi. 

 

Fata iese. Băieții se țin după ea. 

 

5. RED CEO 

 

Ascunzătoarea lui Red CEO. O petrecere selectă. Participanți: Red 

CEO, spuma societății, câțiva bodyguarzi și tot atâtea fete îmbrăcate 

sumar. Phoenix dă buzna peste ei, cu cei șase hăndrălăi după ea. 

 

PHOENIX: Bună, tată! 

 

RED CEO: Ce cauți aici?! 

 

PHOENIX: Nu mă prezinți? 

 

RED CEO: Fiică-mea... 
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PHOENIX: Pe care a închis-o fără voia ei într-un spațiu dezafectat, 

încântată! 

 

RED CEO: Prietenii tăi cine sunt? 

 

PHOENIX: Habar n-am, niște băieți care m-au ajutat să scap de 

acolo. Chiar, hai să facem cunoștință. Băieți, el e fuckin Red CEO, 

cel mai bogat om din lumea asta și, din păcate, tatăl meu. Și voi 

sunteți...? 

 

HARAP ALB: E o poveste foarte lungă... 

 

RED CEO: Ieșiți afară în clipa asta! 

 

PHOENIX: Scuze, tatăl meu e mai ursuz de când a devenit un 

mafiot... 

 

RED CEO: O să fie mai rău ca data trecută... 

 

PHOENIX: Data trecută când m-ai închis într-un mall?! 

 

RED CEO: Ți-am cumpărat un mall doar al tău! UNUL ÎNTREG, 

DOAR PENTRU TINE. 

 

PHOENIX: N-AM NEVOIE DE EL! Mall-urile sunt cimitire energetice 

în care oamenii își îngroapă banii în schimbul a ceea ce cred ei că e 

fericirea, dar se înșeală, tată! Te înșeli! 

 

RED CEO: EȘTI O NERECUNOSCĂTOARE! Alți copii mor de 

foame și nici nu visează să aibă ce ai tu, dar de azi înainte nu mai 

vezi nimic de la mine! 

 

PHOENIX: Tatăl meu obișnuia să fie un om normal înainte să se 

antureze cu cei ca dvs... 

 

RED CEO: Oprește-te! 
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PHOENIX: Dar apoi banii i-au luat mințile, până ce nu a mai rămas 

nimic din el decât sete de putere și paranoia! 

 

RED CEO: GATA CU CIRCUL! Dispari din fața mea! 

 

Bodyguarzii îi înșfacă pe Pheonix și pe prietenii ei. Fata se 

smuncește și scoate un buton roșu. 

 

PHOENIX: NU MĂ ATINGEȚI! Vă mai rețin doar o clipă, aveți ocazia 

să-l vedeți pe tatăl meu cum își mărturisește faptele de corupție... 

pentru că dacă nu, de data asta chiar o fac, tată, îți jur! O FAC! 

 

Phoenix ridică un deget și îl ține amenințător deasupra butonului. 

 

PHOENIX: Vedeți butonașul ăsta? Ei bine, am reușit! Toți anii de 

pregătire și toți banii investiți în educația mea au dat roade! Se pare 

că ai o fată mai deșteaptă decât crezi, pentru dacă apăs pe 

butonașul ăsta, toate sediile Red Corporation sar în aer. Toată firma 

ta împuțită o să ardă din temelii! Nu mă credeți?! Habar n-aveți cum 

evoluează tehnologia în ziua de azi, ca să nu mai vorbim de accesul 

nereglementat la materiale explozive... 

 

RED CEO: Faci o mare prostie. 

 

PHOENIX: DACĂ MĂ ATINGE CINEVA, APĂS BUTONUL! 

 

RED CEO: O să regreți toată viața. 

 

PHOENI: E ADEVĂRAT CE SE SPUNE DESPRE TINE? E adevărat 

că ai furat banii oamenilor nevinovați și că de asta te ascunzi?! 

 

RED CEO: OPREȘTE-TE SAU... 

 

PHOENIX: RĂSPUNDE SAU APĂS! 

 

RED CEO: Ai întrecut măsura, fetițo! 
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PHOENIX: NU-MI MAI SPUNE FETIȚO!!! 

 

Red CEO scoate un pistol îndreptat spre fiica lui. Audiența se sperie. 

 

RED CEO: LASĂ BUTONUL. 

 

PHOENIX: Nu ești în stare să faci asta! 

 

HARAP ALB: STAȚI! Violența nu rezolvă nimic! 

 

RED CEO: M-am săturat de crizele tale de isterie! Uită-te bine la 

mine, trebuia să te strâng de gât când erai o mucoasă mică și 

plângăcioasă, dar acum fii sigură că o s-o fac! 

 

Fata își privește tatăl pentru ultima oară. 

 

PHOENIX: Adio, tată! 

 

Phoenix apasă butonul. Red CEO apasă pe trăgaci, dar pistolul nu e 

încărcat. Audiența țipă și fuge, Harap Alb o scoate pe Phoenix afară, 

în timp ce băieții iau la bătaie tot ce apucă și vandalizează locul. În 

mijlocul haosului, Red CEO plânge în fața butonului. 

 

RED CEO: Munca mea de-o viață... 

 

Prietenii lui Harap Alb părăsesc petrecerea. 

 

6. PASĂREA PHOENIX II 

 

Phoenix, Harap Alb și prieteni lui ajung înapoi la Dacia boțită, de 

unde au plecat. În aer plutește un awkward silence datorat ultimelor 

evenimente. 

 

SETILĂ: Măcar am apucat să ne batem... 

 

HARAP ALB: Păi... vrei să vii cu mine la Green CEO? 
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PHOENIX: Da, whatever. 

 

OCHILĂ: Oricum nu încăpeam toți în mașină... 

 

HARAP ALB: Nici nu sunt sigur dacă mai pornește. 

 

PHOENIX: E o fuckin’ Dacie, normal că pornește. 

 

Fata intră în mașină și trântește ușa după ea. Harap Alb își ia rămas 

bun de la prieteni. 

 

PĂSĂRILĂ: E virgină. Ai grijă. 

 

OCHILĂ: Mulțumesc că ai eliberat pasărea. 

 

SETILĂ: Dacă mai ai vreo sticlă de băutură în mașină, acum ar fi 

momentul să mi-o lași mie. 

 

FOMILĂ: Sau ceva de mâncare... 

 

HARAP ALB: Din păcate, nu. 

 

PĂSĂRILĂ: Gerilă, zi și tu ceva. 

 

GERILĂ: Mess with the best, die like the rest. 

 

PĂSĂRILĂ: Ne-am topit, hai să mergem. 

 

HARAP ALB: Mersi de ajutor! Fără voi n-aș fi reușit! 

 

Prietenii lui Harap Alb salută și își văd de drum. Harap Alb scoate 

mașina din stâlp, pornește motorul și pleacă de unde a venit, cu fata 

lui Red CEO alături, care nu zice nimic. 

 

HARAP ALB: Tu chiar ai aruncat în aer firma...? 
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PHOENIX: Nu, normal că nu! Știu să programez calculatoare, nu să 

detonez bombe... Dar ai văzut privirea lui?! M-a crezut. 

 

HARAP ALB: Adevărul e că te pricepi. Hologramele păreau super 

reale. 

 

PHOENIX: Mersi. 

 

Liniște. 

 

HARAP ALB: Eu sunt Alex, adică Harap Alb, dar mi se zice Prințu... 

 

PHOENIX: Super. 

 

Liniște. 

 

HARAP ALB: Să știi că te admir. Nici eu nu mă înțeleg prea bine cu 

tata... 

 

PHOENIX: Și ce-i de admirat? 

 

HARAP ALB: Totul. Eu n-aș fi avut curaj să fac asta. 

 

PHOENIX: Îl urăsc. 

 

HARAP ALB: Și eu... Dar în fața lui mă blochez. Mușchii mei nu mai 

răspund, mă bâlbâi și stau ca o găină. 

 

PHOENIX: Chiar vrei să vorbim despre părinții noștri?! 

 

HARAP ALB: Da, chiar cred că avem nevoie să facem asta. Uite, 

încep eu. Tatăl meu nu mă lasă să mă exprim. De mic, eram luat la 

grămadă cu frații mei mai mari, dacă ei făceau ceva, eram și eu 

prost, inutil, netrebnic… Și are un stil de a insinua insulte, care mă 

scoate din sărite. De exemplu, dacă la mic dejun nu mai avem lapte, 

un tată normal ar spune: „Fiule, nu mai avem lapte. Du-te să iei. Te 
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rog!” Tata, nu. Tata începe să analizeze fiecare cromozom care a 

participat la conceperea ADN-ului nostru, ca să deducă în mod 

inevitabil că suntem niște loaze! Am crescut cu frica asta că nu fac 

nimic bine, nici măcar că exist, și frica asta mă paralizează. Frica să 

nu-l fac de rușine. Am crescut cu o voce în cap care mă forțează să 

îl mulțumesc, dar eu n-o să-l mulțumesc niciodată... 

 

PHOENIX: Tatăl meu nu mi-a dat niciodată atenție. Când eram mică, 

nici nu știa că exist. Era mereu plecat și îmi trimitea păpuși scumpe 

și frumoase, pe care le tundeam și le mutilam, iar el făcea spume 

când venea acasă. AM DAT BANI PE ELE!!! No shit… La ce ne-au 

ajutat banii când a murit mama? Atunci a fost singura dată când tatăl 

meu m-a ținut în brațe... După ce a murit mama, tatăl meu a luat-o 

razna și mai rău, au fost ani întregi în care nu am știut nimic de el, 

decât că la un moment dat a început să i se spună Red CEO. Apoi 

colegii de școală care aveau televizor acasă au început să mă arate 

cu degetul și să râdă de mine... Ești și tu o mafioată, ca tatăl tău?! 

 

HARAP ALB: Îmi pare rău. 

 

PHOENIX: Și mie. 

 

Liniște. 

 

HARAP ALB: Și totuși, ai fost uimitoare! Bad-ass, dar în același timp, 

coerentă! 

 

PHOENIX: Ce folos... 

 

HARAP ALB: Ți-ai exprimat punctul de vedere într-un mod clar și 

persuasiv... Și chiar ai dreptate! Ei spun că investesc în educația 

noastră, dar ne închid gura de fiecare dată când avem un punct de 

vedere! Trebuie să-ți folosești inteligența ca să te faci auzit! 

 

PHOENIX: La ce bun să fii inteligent dacă nu te iubește nimeni, nici 

măcar propriul tău tată? 
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HARAP ALB: Ai auzit de păcatul strămoșesc? Trebuie să treci și tu 

prin ce au trecut părinții tăi și să rupi lanțul de greșeli... 

 

Liniște. 

 

PHOENIX: Vrei să fugim împreună? Tu ai o mașină, eu pot să fac 

rost de restul și să plecăm departe, vrei? 

 

HARAP ALB: Am ceva de făcut mai întâi. 

 

PHOENIX: Ce? 

 

HARAP ALB: Să-mi recuperez identitatea... Vrei să vii cu mine? 

 

PHOENIX: Am de ales? 

 

Liniște. 

 

PHOENIX: Și mie îmi place de tine... 

 

Liniște. 

 

HARAP ALB: Vrei să ne sărutăm? 

 

Liniște. 

 

PHOENIX: Oprește mașina. 

 

Harap Alb pune o frână bruscă și se sărută. 

 

7. TOANE DE ADOLESCENT 

 

Alex și Phoenix ajung înapoi la conacul unchiului, acolo unde nu 

mică îi fu mirarea să descopere că Spânul se zbate legat fedeleș sub 

privirile unchiului și ale tatălui lui Alex. 
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ALEX: Tată?! Ce cauți aici?! 

 

TATĂL: Rezolv încurcăturile tale, netrebnicule! 

 

ALEX: Puteai să mă lași să-mi fac dreptate singur... 

 

Alex se apropie de Spân și îi destupă gura. 

 

SPÂNUL: Lumea asta e pe dos, toate merg cu capu-n jos! Puțini 

suie, mulți coboară, unul macină la moară! Acela taie cât îi place, tu 

te uiți și n-ai ce-i face! Cine poate oase roade, cine nu, nici carne 

moale! Gieee… 

 

Îi astupă gura la loc. 

 

TATĂL: Dacă te mai lăsam mult, venea și tata Spânului să pretindă 

că sunt eu. Cum poți să fii atât de naiv, să te ducă de nas un 

derbedeu?! Ți-am zis doar să te ferești de Spân! 

 

ALEX: Scuze, cred că n-am auzit. 

 

TATĂL: Normal că n-ai auzit, te gândești numai la prostii! 

 

ALEX: Apropo, să știi că ți-am îndoit puțin mașina... 

 

TATĂL: Ce-ai făcut?! 

 

ALEX: Tată, unchiule, verișoarelor, onorată audiență... Ea este 

Phoenix, iubita mea! 

 

GREEN CEO: Tu ești fiica lui Red CEO? 

 

PHOENIX: Nu, am auzit că fiica lui Red CEO a murit. 

 

Tatăl lui Alex îl trage deoparte. 
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TATĂL: Bagă-ți mințile în cap, ție îți arde de iubire? Ai uitat pentru ce 

ai venit aici?! 

 

GREEN CEO: Cred că ești prea aspru cu el, frățioare. Fiul tău a dat 

dovadă de multe calități, pe care se vede că le-a moștenit din 

familie... Ar trebui să fii mândru de el. 

 

TATĂL: Lasă complimentele, să trecem la treabă. 

 

GREEN CEO: Nepoate, acum știu că tu ești cu adevărat nepotul 

meu, așa că îți încredințez munca mea de-o viață... Green 

Corporation... și promit să te veghez din umbră și să te învăț 

secretele meseriei... Asta dacă vrei și tu... 

 

TATĂL: Vrea, normal că vrea. 

ALEX: Sunt onorat să accept această moștenire și vreau să semnăm 

actele cât mai repede! 

 

GREEN CEO: Chiar vrei? 

 

TATĂL: În sfârșit ți-a venit mintea la cap! Are dreptate băiatul, să 

semnăm mai repede actele! 

 

Verișoarele aduc actele și înmânează stiloul lui Alex, care semnează 

fiecare pagină. 

 

GREEN CEO: Felicitări, tinere, am încredere c-o să duci mai departe 

onoarea familiei! 

 

TATĂL: Vezi, frățioare, ce odraslă vrednică mi-a dat Dumnezeu? Cât 

m-am chinuit, zi și noapte, să fac așa încât copiii mei să nu treacă 

prin ce-am trecut noi... De când a murit răposata mama sa, am 

rămas singur cu trei băieți de crescut... Dar Dumnezeu m-a ajutat și 

i-am crescut pe toți la fel de bine ca pe ăsta... Nu există bogăție mai 

mare decât copiii, să știi. 
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GREEN CEO: Ai dreptate, frățioare... Dar dacă ești binecuvântat cu 

copii, trebuie să ai grijă să le lași ceva după ce tu te duci pe urmele 

părinților noștri. Ceilalți fii ai tăi ce vor moșteni? 

 

TATĂL: Își vor face singuri rostul, așa cum mi l-am făcut și eu. Nu 

toți am fost binecuvântați cu moșteniri... 

 

GREEN CEO: Doar unii dintre noi sunt vrednici de asemenea lucruri! 

 

ALEX: Domnilor, ajunge! Aș vrea să fac un anunț în calitate de CEO 

al firmei Green Corporation. Sunt foarte bucuros să preiau o 

asemenea responsabilitate la o vârstă atât de fragedă, pentru că 

tocmai acest lucru îmi dă o anumită libertate de a vedea lucrurile 

obiectiv. Aș vrea ca moștenirea mea să fie un act simbolic pentru 

puterea de a schimba a tinerilor de pretutindeni. Recentele mele 

vizite pe teren mi-au oferit o perspectivă nouă asupra lumii... Lumea 

nu e așa cum mi-o imaginam eu și asta mă sperie, dar consider că a 

venit timpul să îmi asum responsabilitatea propriilor decizii. Conform 

cu promisiunea pe care am făcut-o ultimului exemplar de cerb, 

considerat de mulți o legendă… am hotărât ca Green Corporation să 

se închidă, urmând ca toate sediile ei să fie transformate în spații de 

învățământ, animalele să fie eliberate, iar terenurile, reîmpădurite! 

 

GREEN CEO: Nu poți să faci asta! 

 

TATĂL: Ai înnebunit?! Mai devreme te-ai dat pe brazdă și acum te-ai 

prostit la loc?! 

 

ALEX: Îmi pare rău. Toată chestia cu firma a fost ca să te mulțumesc 

pe tine, dar acum înțeleg că  nu trebuie să fac asta. O să-mi 

urmez visul chiar dacă tu n-o să mă susții. 

 

TATĂL: Te-am lăsat singur și-ai ajuns sluga unui prost! 

 

ALEX: Și voi ați ajuns sluga banilor! Eu nu sunt așa. Eu n-am nevoie 

de bani ca să fiu fericit! 
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TATĂL: Și din ce o să trăiești?! 

 

ALEX: Din fericirea că fac ceea ce-mi place! Pentru mine, asta 

înseamnă să fii artist. 

 

TATĂL: Astea sunt toane de adolescent! 

 

GREEN CEO: NU POȚI SĂ FACI ASTA! Ascultă, poate ai văzut 

ceva și te-a bulversat, eu pot să-ți explic. Nu poți să distrugi 

moștenirea familiei noastre! Tu știi cât s-au chinuit strămoșii noștri...? 

 

ALEX: Cu ocazia asta, sper să vă rezolvați anumite aspecte ale 

relației voastre frățești... Și să mă ierți, unchiule. 

 

Peste ei dau buzna mascații, care îl arestează pe Green CEO și pe 

Spân. 

 

8. POATE FACULTATE 

 

Un campus studențesc, peste câtva timp. 

 

ALEX: Ce faci? 

 

PHOENIX: Am curs. Nu vii? 

 

ALEX: Am scris niște versuri. Vrei să le auzi? 

 

PHOENIX: Nu. Hai, că întârziem. 

 

ALEX: Tu ce curs ai? 

 

PHOENIX: Tehnologii în folosul comunității, cu tipu ăla ciudat care 

vorbește pe nas. Tu ce faci? 

 

ALEX: Am de scris un eseu despre tragediile antice în viziunea lui 

Aristotel. 
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PHOENIX: Și de asta scrii versuri? 

 

ALEX: Inspirația lovește când nu te-aștepți.  La naiba, am uitat de 

compoziție! Trebuie să plec... 

 

PHOENIX: Stai, așteaptă-mă! 

 

Cei doi ies. Peste ceva timp, câțiva adulți cu flori în mână intră în 

sală, ca niște părinți timorați ce sunt. Printre ei îi vedem și pe Red 

CEO, Green CEO, Verișoarele, Tatăl lui Alex, cei cinci prieteni din 

cartier, precum și Sf. Duminică. Apoi pe scenă urcă câțiva tineri 

îmbrăcați în roba și toca de absolvire, printre care îi recunoaștem pe 

Alex și Phoenix. 

Un profesor vorbește la microfon. 

 

PROFESOR: Felicitări pentru absolvire studenților noștri în frunte cu 

șefii de promoție Verde Alexandru și Roșu Florina! Să-i aplaudăm! 

 

Alex și Phoenix aruncă tocile în aer în aplauzele tuturor. 

 

 

SFÂRȘIT 
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Game on  

Adaptare după Greuceanu, de Petre Ispirescu 

Dramatizare adecvată începând cu 11+ ani  

 

Bianca Trifan 

 

 

Personaje 
 

ALEX, un adolescent/GREUCEANU 

ÎMPĂRATUL ROȘU 

FAURUL-PĂMÂNTULUI 

TREI ZMEI 

TREI ZMEOAICE  

UN BĂIAT (NPC
3
) 

 

Acțiunea se petrece în camera lui Alex, un adolescent. Pe 

scenă este un birou, cu un calculator. Alex este în fața calculatorului, 

cu căștile pe urechi. 

Sugestii pentru costume:  

- Alex la început este îmbrăcat în haine de casă. Când devine 

Greuceanu primește o sabie galbenă, de aur, un coif și o 

armură (pot fi confecționate din carton); 

- Împăratul Roșu are o coroană pe cap (tot din carton) și o haină 

lungă roșie; 

- Faurul-pământului este îmbrăcat ca un fierar; 

- Zmeii pot purta haine negre, iar pe față sunt pictați. Zmeul cel 

mare are o sabie și un inel pe degetul arătător, cel mijlociu, un 

arc, iar cel mic nu are nicio armă; 

- Cele trei zmeoaice au rochii lungi. Una dintre ele o rochie verde, 

una dintre ele o rochie galbenă și una o rochie maro; 

- Băiatul NPC are haine asemănătoare unui paj. 

                                                           
3
 Non-player character = un personaj dinr-un joc video care nu poate fi controlat de 

jucător. În cazul de față, personajul care îi dă quest-urile (sarcinile) eroului. 
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SCENA 1. Jocul cel nou 

 

Alex este în fața calculatorului, cu căștile pe cap. Vorbește cu niște 

prieteni online. Auzim doar replicile lui Alex. În tot acest timp se 

joacă. Se aud tastele și mouse-ul. 

 

ALEX: Haide, băi! Nu se poate! (se enervează) Tu chiar ești chior, 

nu vezi? Fir-ar, o să mor acum din cauza ta. (ascultă ce îi spune 

cealaltă persoană). Da’ chiar ești prost... Nu mă mai joc. Eu ies. 

(ascultă, pauză). Nu, chiar nu vreau să îmi stric și mai mult rank-ul... 

(ascultă, pauză). Nu te mai chinui să mă convingi, că eu ies. Ciao. 

(își scoate căștile de pe cap și începe să caute ceva pe net). Încă nu 

mi-e somn și parcă m-aș mai juca ceva... Dar m-au enervat fraierii 

ăștia... Ce jocuri noi or mai fi pe Steam? (se uită la jocuri pe steam, 

scrollează și comentează) Boring... Grafică de rahat... Joc de fetițe... 

Prea sângeros... N-am chef de ăsta... (se oprește brusc) Ha! Un joc 

făcut de români! Ia să vedem! (se aude click-ul mouse-ului, citește 

descrierea de pe monitor): Un joc imersiv în care tu devii celebrul 

erou Greuceanu și pornești în salvarea soarelui și a lunii. Pornește 

într-o aventură plină de suspans!... Nu sună rău. Pare interesant. Ia 

să-l luăm. (dă click) Măcar îmi mai omor timpul cu ceva. (așteaptă să 

se instaleze jocul) Sper să merite banii, că dacă nu, cer refund! (se 

aude sunetul că s-a instalat jocul) Ok. Să începem!  

 

Alex dă un click, lumina se stinge. Se aud zgomote care să îi ofere 

timp adolescentului să îmbrace ținuta lui Greuceanu. Se aud 

trâmbițe. Se aprinde lumina. Pe scenă, în spate, rămâne biroul, iar 

acțiunea se va petrece în față. Alex, acum devenit Greuceanu, este 

față în față cu băiatul NPC. Alex se uită surprins la sabie și exclamă 

„Uau”, își pipăie coiful, armura, este încântat de noua ținută. Nu îl 

sesizează pe băiatul NPC. 

 

BĂIATUL NPC (își drege vocea pentru a-i atrage atenția): Bine ai 

venit, străine! Călătoria ta începe aici. De acum înainte te vei denumi 

Greuceanu. 
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ALEX: Uau. 

 

BĂIATUL NPC: După cum bine observi, acum ai pe tine o armură, 

un coif și porți o sabie de aur cu puteri speciale. Totodată, ai niște 

puteri magice, pe care le poți accesa dacă te dai de trei ori peste 

cap. Voi fi aici să te ajut cu informații. Primul tău quest este să 

vorbești cu împăratul Roșu. (se aud trâmbițele și Împăratul Roșu 

intră în scenă). Multă baftă, Greuceanu! (băiatul NPC iese din scenă) 

 

SCENA 2. Plecarea în aventură 

 

ÎMPĂRATUL ROȘU: Bine ai venit, tinere!  

 

GREUCEANU (se uită uimit la Rege și face o plecăciune stângace): 

Bine te-am găsit, Roșu Împărat! 

 

ÎMPĂRATUL ROȘU: Ce te aduce în castelul meu? 

 

GREUCEANU: Am auzit că oferi o recompensă pentru cel care va 

aduce Soarele și Luna înapoi! (Alex e uimit de vorbele pe care le 

scoate) 

 

ÎMPĂRATUL ROȘU: Așa este, flăcăule! O să îi ofer jumătate din 

împărăția mea celui care va salva Soarele și Luna! Cum te numești? 

 

GREUCEANU: Numele meu este Greuceanu și vreau să pornesc 

către salvarea Soarelui și a Lunii. Dacă Împărăția Ta îmi va permite! 

 

ÎMPĂRATUL ROȘU (se uită sceptic): Tinere Greuceanu, eu îți ofer 

binecuvântarea mea. Totodată simt că este de datoria mea să te 

anunț că mulți viteji și-au găsit sfârșitul. 

 

GREUCEANU: Fii fără grijă, împărate! Sunt ferm convins că voi 

scăpa viu și nevătămat! 
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ÎMPĂRATUL ROȘU: Îmi place curajul tău, tinere! Nu pot decât să îți 

urez mult succes în aventură. 

 

Regele iese din scenă și se întoarce Băiatul NPC. 

 

BĂIATUL NPC: Felicitări, ai completat primul quest! Acum urmează 

să mergi la prietenul tău Faurul-pământului pentru a te pregăti mai 

departe pentru aventură și pentru a-ți primi reward-urile. Urmează-

mă. 

 

Cei doi ies din scenă prin partea dreaptă. Din partea stângă intră 

Faurul-pământului cu multe arme în brațe (săbii, arcuri etc.). Băiatul 

NPC și Greuceanu reintră prin partea dreaptă. 

 

BĂIATUL NPC: Iată-ne, am ajuns. Te las acum! (iese din scenă) 

 

Faurul-pământului îl vede pe Greauceanu și îi face semn să vină 

către el. 

 

FAURUL-PĂMÂNTULUI: Bine ai venit, prietene! Te așteptam! Cu ce 

te pot ajuta? 

 

GREUCEANU: Bună, prieten drag. Vreau să pornesc în salvarea 

Soarelui și a Lunii. Tocmai ce am venit de la Împăratul Roșu. Cred 

că ai niște reward-uri pentru mine. 

 

FAURUL-PĂMÂNTULUI: Aaaa, păi spune așa. Normal, normal. Ai 

de ales între un upgrade de armă și să înveți un spell nou. 

 

GREUCEANU: Ce fel de upgrade și ce spell? 

 

FAURUL-PĂMÂNTULUI: Păi upgrade-ul armei îți va crește damage-

ul cu 30%, iar spell-ul nou este să invizibilitatea. 

 

GREUCEANU: În cazul ăsta, o să aleg invizibilitatea. 
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FAURUL-PĂMÂNTULUI: Prea bine, dar să ai grijă. Spell-ul nu ține 

foarte mult. Trebuie să pocnești de trei ori din călcâie să îl activezi. 

 

GREUCEANU: Mulțumesc! Am să pornesc la drum acum... dar 

încotro? (se uită în stânga și în dreapta confuz) 

 

Faurul-Pământului își strânge lucrurile și iese din scenă spunând „Să 

ne revedem cu bine, drag prieten!” Intră Băiatul NPC. 

 

BĂIATUL NPC: Următorul tău quest este să îi bați pe cei trei zmei 

frați! Drumul este pe aici (îi arată cu degetul în direcția dreaptă). 

 

Greuceanu își strânge sabia în mână și iese din scenă. După el, iese 

și băiatul NPC. 

 

SCENA 3. Cei trei zmei 

 

Se aud instrumente de percuție
4
. Intră cei trei zmei în scenă, cu o 

masă mică rotundă și 3 scaune mici rotunde. Zmeul cel mare are o 

sabie și cel mijlociu un arc. Fratele cel mic se întoarce în culise și 

aduce 3 pahare și o carafă cu vin (suc închis la culoare). Cei trei se 

pun pe băut. 

 

ZMEUL MARE: Noroc, frații mei! 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Noroc! 

 

ZMEUL MIC: Noroc! (beau din pahare). Fraților, ați auzit? 

 

ZMEUL MARE: Ce să auzim? 

 

ZMEUL MIC (temător): Un nou erou se îndreaptă către noi... 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Și de ce ți-e frică? 

                                                           
4
 Sugestie: https://www.youtube.com/watch?v=6dILertPkqE 
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ZMEUL MIC: Pentru că nu este orice erou... 

 

ZMEUL MARE: Ce tot zici tu acolo, frățioare? 

 

ZMEUL MIC (tare, agitat): E Greuceanu!  

 

ZMEUL MARE: Și de ce ți-e așa frică de el? 

 

ZMEUL MIC: Știți foarte bine și voi poveștile... Nu avem nicio șansă 

împotriva lui. 

 

ZMEUL MARE: Ai zis-o chiar tu, sunt doar povești. Inventate de 

oameni ca să ne sperie. O să cred toate poveștile astea când o să le 

văd cu ochii mei. (bea o gură mare de vin.) 

 

ZMEUL MIC (pe gânduri): Ai dreptate... 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Hai, noroc! O să vedem ce facem cu tânărul 

erou când ajunge aici. (râde șiret) 

 

Zmeii beau și râd. Intră Greuceanu. Zmeii nu îl văd. Greuceanu 

pocnește de trei ori din câlcăie – se activeză spell-ul și devine 

invizibil pentru zmei
5
. Greuceanu se apropie de masa zmeilor și 

ascultă atent. 

 

ZMEUL MIC: Aveți dreptate, fraților! M-am agitat ca prostănacul... 

Sunt mai mic și mai naiv. 

 

Ceilalți doi râd. 

 

ZMEUL MARE: Curaj, frățioare! Noi suntem zmei. 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Și, ia zi frățioare, dacă l-ai vedea pe Greuceanu, 

ce i-ai face? 

                                                           
5
 Convenția este să joace ca și cum Alex/Greuceanu nu este acolo. 
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ZMEUL MIC: Dacă l-aș vedea, l-aș provoca la un duel... (se 

gândește un pic) la un duel cu pumnii! 

 

Ceilalți zmei râd. Greuceanu se scutură și spell-ul dispare. Zmeii îl 

văd. 

 

GREUCEANU (către zmeul mic): Te provoc la duel, zmeule! 

 

ZMEUL MIC: Prea bine!  

 

Zmeul mic se ridică de pe scaun, ceilalți zmei se ridică și ei. 

 

ZMEUL MIC: Mă descurc! Nu vă băgați. 

 

Zmeul mic se duce către Greuceanu. Amândoi se pregătesc de 

„bătaie”. Lupta dintre ei este o imitația a unui meci de box ironic. Își 

dau pumni încet, dar reacționează ca și cum loviturile ar fi reale și 

dureroase. Ultimul pumn al lui Greuceanu îl trimite pe zmeul cel mic 

în culise. 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Nemernicule! Ce ai făcut cu fratele nostru? O să 

îl răzbun! 

 

Zmeul mijlociu își scoate arcul și îl îndreaptă spre erou. Greuceanu 

pocnește de trei ori din călcâie și spell-ul se activează. Zmeii se uită 

în jur, dar nu-l văd pe erou. 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Lașule, unde ai dispărut? Arată-te!  

 

Zmeul cel mare se așază înapoi la masă. 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Ce faci, frate?  

 

ZMEUL MARE: Aștept. 

 

Greuceanu reapare. Se duce către zmeul mijlociu și îi fură arcul. 
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ZMEUL MIJLOCIU: Lașule! Ce faci? 

 

GREUCEANU: Te provoc la un alt duel! Eu nu am un arc și nu cred 

că este corect. 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Prea bine! Te voi bate în orice duel alegi! 

 

GREUCEANU: Te provoc la un duel în săbii. 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Eu nu am o sabie. Alege o altă armă! 

 

GREUCEANU: Ce alte arme aveți aici? 

 

ZMEUL MIJLOCIU: Cred că mai avem niște pistoale magice. 

 

GREUCEANU: Prea bine. Duel cu pistoale magice să fie atunci. 

 

Imediat ce termină replica, băiatul NPC apare cu două pistoale de 

jucărie cu apă. Unul dintre pistoale e umplut cu apă colorată, 

albastră și unul care e umplut cu apă colorată, mov
6
. Cei doi iau 

armele și se pregătesc de duel. Zmeul încarcă primul și un jet de apă 

se îndreaptă către Greuceanu. Eroul se ferește. Greuceanu încearcă 

să îl nimerească pe zmeu, dar zmeul se ferește. Jocul durează un 

timp. Niciunul nu reușește să îl țintească pe celălalt. La un moment 

dat Greuceanu își pune pistolul la ochi și îl lovește cu jetul de apă 

direct în piept pe zmeu. Zmeul este împins din scenă. Se aud din 

culise vaite și plânsete. 

 

ZMEUL MARE (se ridică și se duce către erou): Greucene, 

Greucene. Ești un erou pe măsura poveștilor, trebuie să recunosc! 

 

GREUCEANU: Unde sunt Soarele și Luna? 

 

ZMEUL MARE: Nu am să îți spun! (scoate sabia) 

                                                           
6
 Sau alte două culori la alegere. 



139 

GREUCEANU: Am să te fac să îmi spui! (scoate și el sabia) 

 

ZMEUL MARE: Va trebui să mă învingi mai întâi! 

 

Cei doi se bat cu săbiile un timp. Greuceanu îl lovește peste mână, 

zmeul scapă sabia. 

 

GREUCEANU (cu sabia la gâtul zmeului): Spune-mi unde sunt 

Soarele și Luna!  

 

Zmeul se uită urât la el. Greuceanu se uită și el urât. 

 

ZMEUL MARE: În Codrul Verde este o criptă magică secretă... Acolo 

sunt ascunși Soarele și Luna! 

 

GREUCEANU (poruncitor): Cum găsesc cripta magică? 

 

ZMEUL MARE: Ia inelul de pe degetul meu. El îți va arăta intrarea în 

criptă. 

 

GREUCEANU: Care sunt cuvintele magice? 

 

ZMEUL MARE (printre dinți): Bididi badidi bum. Deschide-te acum. 

 

GREUCEANU: Pleacă acum! 

 

Zmeul se ridică și fuge speriat. Apare băiatul NPC. 

 

BĂIATUL NPC: Felicitări, ai trecut cu succes quest-ul! Reward-urile 

dintre care poți alege sunt unrmătoarele: un upgrade la armă sau un 

nou spell, să poți zbura. 

 

GREUCEANU: Care este upgrade-ul la armă. 

 

BĂIATUL NPC: Va avea puterea Soarelui. 
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GREUCEANU: Aleg upgrade-ul la armă. 

 

BĂIATUL NPC: Felicitări pentru alegere. Următorul tău quest este să 

găsești cripta magică și să eliberezi Soarele și Luna. 

 

Băiatul NPC iese din scenă. Greuceanu iese din scenă cu inelul în 

mână. 

Intră în scenă cele trei zmeoaice, supărate. Se așează la masă. 

 

SCENA 4. Cele trei zmeoaice 

 

ZMEOAICA 1: Trebuie să îi facem de hac lui Greuceanu! 

 

ZMEOAICA 2: Trebuie să îi răzbunăm pe zmei! 

 

ZMEOAICA 3: Nu putem să îl lăsăm pe Greuceanu să elibereze 

Soarele și Luna! 

 

ZMEOAICA 1: Dar nu avem cum să îl omorâm. Trebuie să găsim un 

plan să îl oprim... 

 

ZMEOAICA 2: Avem nevoie de un plan puternic... 

 

ZMEOAICA 3: Haideți să îl vrăjim! Să uite cine este! 

 

ZMEOAICA 1: Cred că îl aud! 

 

ZMEOAICA 2: Să ne ascundem! Să îl luăm prin surprindere! 

 

Cele trei se ascund. Intră Greuceanu cu inelul în mână, caută cripta 

magică. 

 

GREUCEANU: Of... unde e cripta aia magică? 

 

Brusc din spatele lui apar zmeoaicele. Se țin de mâini și se învârt în 

jurul lui Greuceanu. 
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ZMEOAICELE (în cor): 

Greucene, Greucene, 

Pe ale tale gene, 

Simți cum vine, 

Un somn alene. 

Greucene, Greucene, 

În noaptea asta de Sânziene 

O să te renaști, 

O să uiți cine ești. 

 

Greuceaunu ridică sabia și o învârte deasupra capului. Cele trei 

zmeoaice urlă de durere și închid ochii. 

 

ZMEOAICA 1: Au, ochii mei! 

 

ZMEOAICA 2: Drac împielițat! 

 

ZMEOAICA 3: Nu mai văd! 

 

GREUCEANU: Vrăjitoare urâte, dispăreți din fața ochilor mei sau o 

să vă retez capetele cu sabia mea. 

 

ZMEOAICELE (plângând): Greucene, Greucene, fie-ți milă de noi! 

 

GREUCEANU: Plecați acum am zis! 

 

Zmeoaicele se împiedică una de alta, dar într-un final ies în fugă din 

scenă. Greuceanu se îndreaptă către partea stângă a scenei. 

 

GREUCEANU: În sfârșit am găsit cripta. Hai să vedem dacă 

funcționează cuvintele magice... Bididi badidi bum. Deschide-te 

acum. 

 

Se aud sunetul unei porți care se deschide și două voci înregistrate: 

 

Soarele: Mulțumim, bravule erou! 
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Luna: Ne-ai salvat din mâinile zmeilor cei răi! 

Soarele: Vino cu noi pentru a putea să te răsplătim. 

 

Greuceanu iese din scenă. Apare băiatul NPC și scoate din scenă 

masa, obiectele de pe masă și scaunele. 

 

BĂIATUL NPC: Treaba noastră aici e gata. 

 

Muzică ambientală, ca la finalul unui film sau joc
7
. 

 

SCENA 5. A fost doar un vis?! 

 

Alex intră în scenă în hainele normale de adolescent. Se freacă la 

ochi și se așază la calculator. Își pune căștile pe cap. Vorbește cu 

cineva online. 

 

ALEX: M-am întors... (pauză, ascultă) Nu știu, frate, am adormit și 

am avut cel mai dubios vis. Cred că a fost un vis... (pauză, ascultă) 

Dacă faceți mișto de mine, ies. Pe bune, nu am chef de glume 

proaste... (pauză, ascultă) Ok, ne băgăm la un alt meci? (pauză, 

ascultă, respiră greu, supărat) Dacă sunteți neserioși, mă bag să mă 

joc altceva. (pauză scurtă) Hai, dați accept odată. 

 

Se joacă, se aud tastele și click-urile mouse-ului. 

 

ALEX: Băi, e pe Steam vreun joc după Greuceanu? (Pauză, ascultă) 

Cum ce e aia Greuceanu? Basmu’ ăla în care băiatul ăsta salvează 

Soarele și Luna. (pauză, ascultă) Băi, da’ proști mai sunteți! Nu vă 

mai zic nimic că mă enervez ca fraieru’ degeaba... (pauză, ascultă) 

Fiți pe fază că vin! 

 

Se aud tastele, click-urile mouse-ului. Încet, încet se stinge lumina. 

 

SFÂRȘIT 

                                                           
7
 Sugestie: https://www.youtube.com/watch?v=eD0XEH3qVCk 
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Hansel și Gretel 

Adaptare după poveste din folclorul german:  

Hansel și Gretel, de Frații Grimm 

 

Amalia Iorgoiu 

 

 

 

 

Personaje 

 

G/GRETEL, fată 10-11 ani 

H/HANSEL, băiat 15-16 ani 

MV, mama vitregă  

CÂRTIȚĂ, bătrânul vagabond 

V, un vagabond 
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1. Unde sunt casetele? 

 

Personaje: MV, G și H 

 

Living cu bucătărie deschisă. MV în zona bucătăriei - taie legume, 

intră G agitată. 

 

G: Unde sunt casetele din camera mea? 

 

MV: Le-am aruncat. 

 

G: Ce? (începe să caute în jur, în sertare, în coșul de gunoi) 

 

MV: Erau vechi, muzica distorsionată… toate filmările alea îți făceau 

rău. 

 

G: Erau cu mama. Cu noi și cu mama… îmi făceau bine. 

 

MV: Trebuie să termini cu obsesia asta. Mama ta a murit. Tu trăiești. 

 

G: Era mama mea acolo! Vreau casetele înapoi! Nu vreau să o uit. 

Am nevoie de ele. 

 

MV: Pricepe că le-am aruncat. Și nu, ai să o uiți! 

 

G: Nu! 

 

G. iese pe ușă, MV merge după ea. 

  

MV: (din pragul ușii) Nu mai scormoni acolo, nu te las să le aduci 

înapoi. Trebuie să termini cu vechiturile… 

 

G: Unde sunt?  

 

MV: Acolo. Nu sunt acolo? 
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G: (G. reintră în casă) Nu. Unde sunt? Le-ai ascuns? 

 

MV: E a treia oara când îți spun. Le-am aruncat! Le-am pus într-un 

sac și… Gata! Am scăpat de ele! 

 

G: Nu! De ce? (începe să plângă) Trebuie să mi le dai. (Se duce 

alergând în camera ei. I se aude vocea) Și pachetul de la tata? Mi-a 

spus Hansel că tata a trimis de la bunica un pachet și mi l-a lăsat pe 

birou. (revine) Unde e?  

 

MV: Apăi și taică-tău… se pune la mintea voastră și vă trimite toate 

vechiturile pe care le găsește acolo. 

 

G: Tata ne iubește! Unde e pachetul? 

 

MV: Și eu vă… În același sac cu vechituri… 

 

G: Dar cum ai putut? Era pentru noi… Dacă era ceva important? 

 

MV: Stai liniștită, nu era nimic important, aceleași vechituri, casete, 

casete, casete…  

 

G: Casete?  

 

MV: …de parcă ați fi o industrie, nu se mai termină casetele astea… 

și toate etichetate - Gretel la bunici, Serbarea lui Hensel, La pescuit 

cu bunicu’. Acum înțeleg, obsesia asta cu casetele ai moștenit-o. 

Mamă-ta înregistra tot. Mă întreb când mai trăia. 

 

G: Unde sunt? Chiar le-ai aruncat? Dacă era acolo și melodia mea? 

 

MV: Ce? Melodia aia care te obsedează?… Ce crezi că se va 

întâmpla dacă vei găsi cântecul ăla? 

 

G: Melodia aia e ultima… e… glasul mamei. Nu știi nimic! Nimic! Ești 

doar o femeie rea. O vrăjitoare!  
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MV: Tu nu vorbi așa cu mine! 

 

G: Ai o gaură în loc de inimă! Ești mai rea decât toate vrăjitoarele din 

toate poveștile! 

 

MV: Ascultă, fetițo, cât crezi tu că mai suport? 

 

G: Vrei să mă bați? Hai, dă! Mai rău decât e, nu poate fi! Ai omorât-o 

pe mama, ai omorât-o de tot. Din cauza ta am, să o uit! De ce le-ai 

aruncat? Ce rău ți-au făcut? 

 

MV: Tu să nu țipi la mine! Ești copil, nu ai voie să țipi. Și n-am 

omorât-o eu pe mamă-ta. 

 

G: Aș vrea să dispar și când mă întorc să o găsesc aici pe mama. Și 

tu să dispari și să nu te mai întorci.  

 

MV: Mama, mama, mama! M-am săturat! Nu mai suport să vă văd 

pe toți trei uitându-vă sau ascultând iar și iar aceleași casete… și să 

aud toate poveștile voastre despre mama. Eu sunt acum MAMA. Eu 

sunt! 

 

G: Tu nu ești mama mea! 

 

MV: (În timp ce tot repetă Eu sunt! Eu sunt! - scoate din dulapuri 

farfurii, cratițe, tacâmuri și le aruncă în chiuvetă apoi începe să le 

lovească unele de altele, unele se sparg, zgomotul devine infernal) 

Uite muzică. Muzică. Muzică. (G. țipă și cade, e cuprinsă de spasme 

puternice. Cu mâinile își acoperă urechile, pare că țipă fără sunet. 

Intră pe ușă H.) 

 

H: Ce se întâmplă? 

 

MV: (scapă o farfurie care se sparge) Mi-a alunecat… 
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H. se duce către G. se lipește de ea, o înconjoară cu brațele și trupul 

lui într-o îmbrățișare. 

 

H: Șșșș, liniștește-te Gretel. Nu s-a întâmplat nimic.  

 

MV: E o obraznică!  

 

H: Ce i-ai făcut? 

 

MV: Eu? Te iei tot de mine?  

 

H: Nu se întâmplă asta oricum. Ce s-a întâmplat? 

 

MV: I-am aruncat niște vechituri, atât. 

 

H: Nu! Nu face criza asta doar dintr-atât. Ce a mai fost? Gata, 

Gretel. Nu e nimic. Gata, gata… 

 

MV: Sunteți niște nebuni! O casă de nebuni! (Iese trântind ușa. E 

într-o altă încăpere, vocea ei se mai aude o scurtă perioadă de timp, 

apoi se face liniște) Toți sunt nebuni, ce caut eu aici? Trebuia dusă 

la medic, de fapt toți… Toți internați.  

 

Spasmele se opresc. G. își ia mâinile de pe urechi, se întoarce către 

fratele ei. 

 

G: A aruncat tot. 

 

H: Ce, Gretel? 

 

G: Casetele. Toate, toate… Nu mai e nimic… Nimic din mama… Am 

pierdut-o de tot. 

 

H: Nu, Gretel, nu. Pe mama n-o s-o pierdem niciodată. O să ne-o 

amintim mereu. 
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G: Dar nu mai e nimic, a aruncat tot… 

 

H: Gretel! Pachetul de la tata! Sigur a găsit ceva la bunica dacă l-a 

trimis înainte. 

 

G: … l-a aruncat… nici n-am apucat să vedem… erau tot casete… 

 

H: De unde știi? 

 

G: Mi-a spus ea. 

 

H: Femeia asta ar trebui să dispară! 

 

G: Da! Fă o magie.  

 

H: Bine! Hai ajută-mă! (împreună) 

Hocus, pocus… să dispară, să nu mai apară  

1, 2, 3 să plece de la noi! 

4, 5, 6 să ne lase-n pace! 

 

Râd. După, o pauză. 

 

G: Oare melodia mea era în pachet? 

 

H: Nu știu. Dar putem afla. 

 

G: Da? Cum? 

 

H: Găsim pachetul. 

 

G: Cum? În tomberon nu mai e.  

 

H: Gunoierii vin joia, azi e vineri, ar fi trebuit să fie acolo… 

 

G: Nu e. 
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H: Cine l-ar fi putut lua? 

 

G: Nu știu.  

 

H: Hai să ne gândim… Când ai ieșit, tomberonul era răsturnat? 

 

G: Nu. 

 

H: Deci, câinii n-au fost. Cine altcineva mai umblă în gunoaie? 

 

G: Bătrâna Gilda, green pacifista. 

 

H: Nu, nu e ea. A plecat la fiica ei de două săptămâni. 

 

G: De unde știi? 

 

H: Îi mai scoteam câinele la plimbare. Mi-a zis să nu mai vin, pentru 

că se mută cu el cu tot la fiica ei. 

 

G: Aha, atunci cine? 

 

H: Hai, măi, Gretel, gîndește-te? 

 

G: Nu știu, spune tu. 

 

H: Cârtiță, vagabondul. Bătrâna Gilda ne-a zis de el. Ai uitat? Îl 

urmărea… și nu înțelegea ce caută el, pentru că de cele mai multe 

ori nu lua nimic. Doar o dată l-a văzut luând un cablu. A crezut că l-a 

luat să se spânzure cu el și a început să urmărească știrile de la ora 

5… până l-a văzut iar… A și vorbit cu el.  

 

G: O să-mi lipsească bătrâna. Ea ne-ar fi spus dacă a fost el. Așa nu 

avem de unde ști. 

 

H: Mergem și-l întrebăm. 
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G: Unde? Nu știm unde stă. 

 

H: Pe străzi, unde poate sta? Îl căutăm pe străzi… sau la periferie. 

Am auzit că acolo e raiul celor fără nimic. Acolo mergem. Trebuie să-

l știe cineva pe Cârtiță. 

 

G: Mi-e frică! 

 

H: Vrei casetele? Vrei pachetul de la tata?  

 

G: Da. Dar dacă nu le-a luat el? 

 

H: Vedem atunci! Acum să plecăm până nu se întunecă. Ia-ți geaca, 

căștile… Începem operațiunea „Descoperă Cârtița”.  

 

G râde și aleargă în camera ei, H scrie un bilet și-l lasă într-o agendă 

dintr-un raft.) „Am plecat să căutăm pachetul și casetele. O să am 

grijă de Gretel. Nu vă faceți griji. După ce le găsim ne întoarcem…”. 

Desenează alături un trifoi cu 4 foi. Își lasă telefonul mobil peste 

agendă. H revine din camera ei cu un rucsac mic pe umeri și niște 

căști atârnându-i la gât. 

 

G: La ordinele tale. Eu ce trebuie să fac?  

 

H: Stai aproape de mine. O să luăm tramvaiul 66 până la capăt, 

coborâm și acolo… căutăm indicii. 

 

G: Ce indicii? 

 

H: Urme, semne lăsate de oameni … ceva care ne-ar putea duce la 

Cârtiță sau la casete și pachet. 

 

G: Cum era pachetul?  
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H: Un plic din acela maron căptușit… și avea desenat pe el semnul 

nostru, trifoiul cu patru foi. Nu trebuia să-l las acasă… Dar știam că 

ajungi mai repede și am vrut să te bucuri (ies pe ușă) 

   

2. Periferia cu surprize 

 

Personaje H, G, V și Cârtiță 

 

H și G coboară din tramvaiul 66. Se întunecă. Străzile sunt luminate 

de becuri murdare. Pare un cartier plin de hale și garaje separate de 

ulițe. Din loc în loc grămezi de cauciucuri, fiare vechi sau sticle. 

Singura arteră principală e cea pe care circulă tramvaiul. Din ea se 

formează restul de ulițe precum niște ramuri de copac. De undeva 

iese fum. Se aud câini lătrând, sunete de sticlă spartă și de tablă 

strivită. 

 

G: Ce se aude? Mi-e frică. 

 

H: E departe. Cred că e un centru de fiare vechi. Dezmembrează 

ceva… e vineri seară… O să se oprească în curând. Nu te teme. 

 

G: Și? Ce facem? 

 

H: Vezi fumul ăla?  

 

G: E un semn, nu? 

 

H: Da. O luăm mai întâi pe ulița aia. Și apoi continuăm cu restul. Tu 

pune-ți căștile și stai aproape de mine. 

 

G își pune căștile pe urechi după ce din rucsac scoate un mic player 

vechi, portabil, căruia îi dă drumul, după ce îi arată caseta din interior 

lui Hensel. 

 

G: Doar ea a mai rămas. Era în aparat. 
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H: Dacă mă ascultai și ți le salvam în format digital…  

G: Nu le pierdeam, nu? Adică conținutul lor. Crezi că o să le găsim? 

 

H: Crezi că aș fi plecat dacă nu credeam asta?  

 

Se apropie de un tomberon de metal din care iese fum. Lângă el stă 

un vagabond care scormonește într-un coș mare de cumpărături, 

pare că sortează lucrurile din el. Pe unele le lasă în coș, pe altele le 

aruncă în focul din tomberon. Când găsește sticle le scurge cu grijă 

în gură și apoi le sparge de asfalt. 

  

H: (către G și cu semne) Ține-ți căștile pe urechi. Vorbesc eu cu el. 

(către vagabond) Bună seara.  

 

V: (scurgând o sticlă în gură) uăăă uă ărrărră 

 

H: Caut un bărbat, Cârtiță? Ești cumva dumneata? 

 

V: (se oprește brusc și pe un ton certăreț, superior, bâlbâit de beție) 

Eu? Nuuu. Domnu’ Cârtiță vrei să zici? 

 

H: Da, pe domnul Cârtiță. 

 

V: Iaaa, vezi acolo (îi arată o foaie de tablă mare rezemată de un 

stâlp care pare că acoperă o intrare)… hai du-te acolo… 

 

H face câțiva pași către tablă, vagabondul aruncă cu o sticlă în tabla 

respectivă și începe să râdă. H. se sperie. G. țipă. 

 

V: Nu e simplu de găsit domnu’ C. Nu, nu, nuuu. Trebuie să plătiți 

taxa. Ați plătit taxa?  

 

H: Taxa? 

 

V: Orice drum are taxa lui. (și întinde o mână) 
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H: Vrei bani? (se caută în buzunar) 

V: Nu eu. Guvernu’… el cere taxă de drum. Dai taxa… îți zic care-i 

drumu pân’ la domnu’ C. 

 

H: (Nu găsește bani. Se întoarce către Gretel, îi ridică una din căști 

și îi șoptește) Ai bani? 

 

G: Nu.  

 

V: N-aveți bani? Atunci cale-ntoarsă la voi acasă… Hai! 

 

G: (și-a scos căștile) Am o ciocolată.  

 

H: (șoptit către ea) Pune-ți căștile și nu te băga. Stai în spatele meu. 

 

V: No, no, no… Căștile astea le iau eu. Și ciocolata. 

 

G: (ascunzându-se în spatele lui Hensel) Nu! Am nevoie de ele. Ele 

mă apără de… 

 

V: Da? Dă-le-ncoa, să mă apere și pe mine. 

 

H: Domnule, lasă-i căștile! Îți dau eu geaca mea, dar căștile nu!  

 

V: Da?! Dă geaca. Hai! Mai repede, că am treabă. Și căștile! Sunteți 

doi. Două taxe.  

 

H: Nu căștile. Lasă-i-le! Uite ciocolata!  

 

V: Auzi băiețaș, mai vrei să dai de domn’ Cârtiță?  

 

H: Da.  

 

V: Atunci, dă căștile că dacă nu… ia dați voi tot. 

 

H: Gretel fugi! 
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V: No, no, no… Stai așa domnișorică… (O prinde pe Gretel și îi ia 

căștile și rucsacul) 

 

G: Ia-le nene… (e mulțumită că a reușit să ascundă aparatul și 

caseta într-un buzunar interior) 

 

H: Dă-i drumul! (O trage pe Gretel din mâinile lui V.) 

 

G: Zi-ne unde e Cârtiță! 

 

V: Domnu’ Cârtiță! Obrăznicături ce sunteți… 

 

H: Da! Cum dăm de domnul Cârtiță? 

 

V: Păi, să mă gândesc…  

 

H: Ți-am dat căștile și geaca, ce mai vrei? 

 

V: Cureaua și teneșii. Hai!  

 

H: Spune mai întâi cum îl găsim. 

 

V: Te-ai șmecherit? Îmi place, nu ești prost… doar așaaaa 

reacționezi întârziat… (Râde. Mai trăge o gură de rachiu) Atenție că 

a doua oară nu mai repet. O luați înainte, după cauciucuri dreapta, 

apoi înainte, stânga, iar înainte, fiare, fiare, parcă mai era ceva 

lucitor și apoi… pe acolo mai vedeți. Acum cărați-vă că am treabă. 

 

H: Ceva lucitor? Ce? (îi dă cureaua și teneșii) 

 

V: Hai, hai, cărați-vă! Tu chiar vrei să ți-o iei? (Îl amenință cu o sticlă) 

 

H o trage de mână pe G și fug. 

 

H: Ține-te de mine.  
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Urmează traseul indicat. Au ajuns în dreptul unor grămezi de fiare 

vechi. 

 

H: A zis fiare, fiare și ceva lucitor. Fiarele le văd? Tu vezi ceva 

lucitor? 

 

G: Luna și steaua aia de acolo… Sunt semne, nu? 

 

H: Caută pe pământ Gretel! 

 

G: Caut, dar nu văd. Aaa, uite, becul ală. Abia se vede. Uite-l? 

 

H: Unde?  

 

G: Sub lună, pe linie cu ea. Hai aici să vezi.  

 

H. vine pe locul lui G și privește luna apoi coboară privirea. 

 

H: Ochi de vultur aia ești… cum poți vedea așa?  

 

G. râde. O iau într-acolo. 

 

G: Era ceva lucitor. Eu văd tot ce lucește! Parcă se aude ceva? Niște 

copii? Râd. Suntem noi?! 

 

H: Da, noi suntem. E caseta cu bunicu’. 

 

G: Caseta cu bunicu’? Le-am găsit?  

 

H: Da, le-am găsit. Pachetul trimis de tata e sigur aici! E o casetă pe 

care tu nu o știi, era la bunica.  

 

G: Da, de unde se aude? 

 

H: Uite aici. Vine dinăutru. (Sunt în fața unei hale imense cu două uși 

mari metalice) 
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G: Da! Și cum intrăm?  

 

H: Păi, pe ușă (trage de una dintre uși, nu se deschide. O încearcă 

pe a doua, nu se deschide). Ar fi fost prea simplu… Trebuie să mai 

căutăm. 

 

G: Ce căutăm? 

 

H: O clanță, un mâner, o fereastră, o spărtură în tablă… nu știu 

Gretel. (încep să caute) 

 

G: Uite, ce e ăsta? 

 

H: Pare un buton. Dacă…   

 

H apasă butonul și ceea ce părea a fi perete se dovedește o ușă 

rabatabilă foarte silențioasă. Intră. Pereții sunt plini de rafturi 

construite din lădițe, pline cu casete, CD-uri, albume, fotografii cu 

chipuri diferite. Doar pe cel din stânga, la mijloc, pare a fi ușa unui 

cuptor imens, din care iese o țeavă groasă ce străbate partea de sus 

a tavanului până intră într-un coș ce iese afară prin tavan. În fața 

acelui cuptor este o grămadă mare de ambalaje din plastic, casete, 

CD-uri, benzi de magnetofon… Spațiul are o lumină specială care 

face ca obiectele din plastic sau sticlă de pe rafturi să strălucească 

de parcă ai fi într-un castel de gheață plin de culoare. În spate, 

dincolo de o fereastră mare cât tot peretele, se vede proiecția unui 

film - un băiețel și o fetiță sunt dați în leagăn de un domn bătrân, iar 

pe o patură lângă copacul din apropiere sunt două femei, una tânără 

și una mai în vârstă. Un cățel aleargă de la un leagăn la altul. Copiii 

râd. Secvența asta se repetă în buclă. G. aleargă într-acolo și intră 

fără ca H. să o poată opri. 

 

G: E mama! Domnule Cârtiță, domnule Cârtiță!  
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Se împiedică de ceva și cade. Filmul se oprește brusc pe imaginea 

femeii tinere care râde. Iar peste peretele de sticlă se coboară un 

oblon. H. o ajută pe G. să se ridice. 

 

G: S-a închis acolo. Ce facem? Casetele noastre sunt acolo. 

 

H: Așteptăm până iese. 

 

G: Dacă nu mai iese? 

 

H: Trebuie să iasă. Tu nu vezi ce e aici? (studiază obiectele din 

rafturi) Câte casete, câte fotografii? 

 

G: Daaa. Nu poate să plece. Cum o să-și mai amintească fără toate 

astea? 

 

H: Ce să-și amintească? 

 

G: De mama lui, de… 

 

H: (Amuzat) Dar astea nu sunt ale lui… 

 

G: Cum nu sunt? Aici e casa lui. Sunt ale lui. 

 

H: Da. Dar nu sunt amintirile lui, uite… (ia două albume de fotografii, 

le răsfoiește). Hai să vezi. Oamenii aștia nu seamănă. Uite în asta e 

o familie, iar aici e alta. 

 

G: Păi poate aici e când e el mic… și aici e mai mare. 

 

H: Nu. Nu vezi că nu e nici un băiețel… doar o fetiță cu părinții. 

 

G: Și atunci? Ce sunt toate astea?  

 

H: Cred că sunt lucruri găsite… 
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G: Dar sunt doar casete, DVD-uri, albume, fotografii… uite și un 

tablou… 

 

H: Toate fotografiile sunt cu câte o fetiță și… probabil părinții ei. 

 

G: De ce doar o fetiță? 

 

H: Nu știu… e o colecție tare ciudată…  

 

G: Crezi că și casetele mele sunt aici? 

 

H: Nu. Ele sunt acolo. Ai văzut, se uită la ele. Cred că dacă nu-i 

place ceva, aruncă în grămada aia… Uite și un cuptor…   

 

G: Poate e un seif… 

 

H: E un cuptor vechi. Uite e numai bun de ascunzătoare. Vezi? (intră 

în el) 

 

Brusc oblonul se ridică. Apare un bărbat foarte înalt și slab, cu niște 

salopete atârnând pe el. Nu se mai vede nimic proiectat, doar un 

perete alb. O masă, un scaun și multe lăzi pline cu casete, pachete, 

un dulap și aparatură electronică. 

 

G: Domnule Cârtiță?! 

 

CÂRTIȚĂ: Cine ești? De unde mă știi?  

 

G: Căutăm ceva ce e la dumneata. 

 

CÂRTIȚĂ: Cine ești? Ieși afară de aici. N-am nimic… Afară! (O 

împinge să iasă afară) 

 

H: (Iese din cuptor și aleargă spre cei doi) Las-o în pace! E sora 

mea! Las-o! Nu vrea decât lucrurile pe care le-a pierdut. Sunt 

importante pentru ea. 
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G: Da, e important! 

 

CÂRTIȚĂ: Ah, sunteți doi.  

 

Aprinde un lampadar de lângă peretele din dreapta. Aici e și un 

fotoliu și o măsuță. 

 

CÂRTIȚĂ: Lucurile importante nu se pierd. Niciodată! Numai prin 

moarte poți pierde fără ca tu să ai vreo vină. Moartea ta sau… Așa 

că… hai înapoi acasă, hai…  

 

G: Am pierdut-o pe mama. Și, acolo, pe filmul la care vă uitați mai 

devreme, e mama (arată către încăperea unde rula filmul), cu mine, 

cu el (arată către H), cu bunica și cu bunicul. 

 

CÂRTIȚĂ: Acolo e doar o familie fericită din care lipsește tatăl. 

(pentru el) Eu. Mereu am fost absent, mereu…  

 

H: Acolo e familia noastră… eram fericiți. Tata a filmat. Se aude și el 

la final. Acum nu mai e ca atunci, pentru că mama a murit… 

 

G: …eu am trăit. Aveam trei ani. Un accident de mașină. Nu vreau 

să o uit. Am nevoie de casete să nu o uit. 

 

La cuvântul accident, Cârtiță o țintuiește cu privirea și vorbește ca 

pentru sine. 

 

CÂRTIȚĂ: Un accident? Aveai trei ani? Câți ani ai acum? 

 

G: O să fac 11. 

 

CÂRTIȚĂ: (pentru el) Trăiești?! Știam că n-ai murit … era prea de tot 

să te pierd… 
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G: Și vrăjitoarea le-a aruncat. Iar dumneata le-ai găsit… Mama 

spunea că acolo sunt bucăți din noi pentru mai târziu. Nu vreau să 

pierd bucățile astea din mama. Mi le vei da înapoi. Nu-i așa? 

 

CÂRTIȚĂ: Vrăjitoarea? 

 

H: Mama vitregă. 

 

CÂRTIȚĂ: Și tu cine ești? 

 

H: Fratele ei! 

 

CÂRTIȚĂ: Da? Nu te cred! Dar vorbim mâine despre toate. Acum 

sunt obosit, e târziu. O să dormiți aici. Bănuiesc că vă e foame. Din 

păcate nu am prea multe de mâncare…  

 

În impul ăsta scoate dintr-un dulăpior o bucată de pâine și un borcan 

de gem pe care le pune pe masă. Apoi aduce o saltea și o pătură din 

încăperea cu perete de sticlă. 

 

H: Dar nu vrem să rămânem. Ne dați ce e al nostru și plecăm. 

 

G: Da, ne dați casetele și plecăm! 

 

CÂRTIȚĂ: Nu! Nu pleacă nimeni. E prea târziu, nu se poate. S-a 

întunecat. O să dormiți aici. Vorbim mâine despre ce e al vostru… nu 

e suficient să spui e al meu. Trebuie să dovedești asta sau să meriți 

acel lucru pe care îl pretinzi. Noapte bună. 

 

Cârtiță se retrage în încăperea cu perete de sticlă peste care se 

coboară oblonul. 

 

G: De ce s-a închis așa?  

 

H: (în timp ce aranjează salteaua și pătura pentru culcare) Vrea să 

nu vedem ce face… Doar e Cârtiță (amuzat). 
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G: Ce a vrut să zică cu trebuie să dovedești, trebuie să meriți?  

 

H: Vrea să se asigure că sunt ale noastre. 

 

G: Dar se vede că suntem noi. Eu mică, mică și tu… Acum ești la fel, 

da’ un pic mai mare. 

 

H: E un ciudat… Cred că ar trebui să facem ceva să-l scoatem de 

acolo, să-l aruncăm în cuptorul ăsta, să luăm ce e al nostru și să 

plecam. (tot se mișcă pe lângă oblon căutând ceva)  

 

G: Ba e de treabă, seamănă cu bunicu’… Ce cauți? 

 

H: Caut un buton, ceva… sigur se deschide și din afară. Gretel, eu 

zic să avem grijă. S-a uitat ciudat la tine și la un moment dat … 

părea că te știe… 

 

G: (râzând) Păi mă știe… De pe casetă. Deci m-a recunoscut. (în 

timp ce sare pe saltea) Ieee. Sunt așa fericită! Le-am găsit… și atât 

de repede. Mulțumesc, mama, că ești aici! Să se facă mai repede 

mâine.  

 

H: Mai bine m-ai ajuta… caută și tu! (Lumina din hală se stinge 

brusc) Ah. Ne-a dat stingerea. Ce întuneric! Ce prost, să nu iau o 

lanternă… 

 

G: Asta înseamnă că trebuie să dormim.  

 

H: Da… La comandă! Uite Gretel, așa e la armată. Te culci când zic 

ei, te scoli când zic ei, faci ce zic ei… 

 

G: Așa e și acasă cu vrăjitoarea! Armata e ca o mamă vitregă. Tu o 

să faci armata? 

 



162 

H: Nu. Nu mă va obliga nimeni să fac ce nu vreau. Dar de fapt… (își 

schimbă vocea) Stingerea! Soldat Greetel la culcaaare! Respectați 

ordin! 

 

G: Da, să trăiți! (râd amândoi) 

 

H: Să știi că și mama mă trimitea la ora zece la culcare. 

 

3. Domnul Cârtiță 

 

Personaje H., G. și Cârtiță 

 

I. 

 

A doua zi, dimineață. Domnul Cârtiță iese din încăperea cu perete de 

sticlă. 

 

CÂRTIȚĂ: Scularea! Hai sus! Sus! 

 

H. și G. se trezesc cu greu și se ridică. Hensel e cu ochii pe 

încăperea cu peretele de sticlă. Încearcă să ajungă la ea, dar Cârtiță 

îi ține mereu calea. 

  

CÂRTIȚĂ: Văd că n-ați mâncat aseară. O să mâncați acum. Vă e 

foame? Sigur vă e! Altceva nu am… Aaa, mai e un pliculeț de ceai. 

Să aduc și niște apă.  

 

Aduce un termos cu apă, scoate cești, așază masa. Pe tot acest 

traseu e cu ochii pe Hensel căruia îi taie mereu calea, chiar dacă 

acesta face pe adormitul. 

 

G: E dimineață! Plecăm acasă! Luăm casetele și plecăm. 

 

H: Da, asta vom face! 
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CÂRTIȚĂ: (își schimbă tonul, din binevoitor în răstit) Nu luați nimic și 

o să plecați când zic eu. Acum la masă.  

 

G: Dar sunt ale noastre! 

 

CÂRTIȚĂ: Acum sunt ale mele, voi le-ați aruncat. Înseamnă că 

oamenii ăia de pe ele nu înseamnă nimic pentru voi. 

 

G: V-am spus că nu noi le-am aruncat. Și acolo suntem noi și mama.  

 

CÂRTIȚĂ: Dovada! Hai, dovedește? Poți? 

 

G: Uitați-vă la noi! 

 

CÂRTIȚĂ: Mă uit. Și ce?  

 

G: Păi… semănăm cu… 

 

CÂRTIȚĂ: Asta nu dovedește nimic. 

 

H: Dar dumneata poți dovedi că nu suntem noi? 

 

CÂRTIȚĂ: Eu nu trebuie să dovedesc nimic. N-aveți dovezi, n-aveți 

nimic de la mine, doar această pâine, acest gem și o ceașcă de ceai. 

Mâncați sau strâng! 

  

G. se așază la masă. H. îi face semn lui G. că omul e nebun și se 

duce direct spre încăperea cu perete de sticlă. 

 

CÂRTIȚĂ: Ce cauți acolo? Nu aveți voie acolo, să fie clar! 

 

H: Caut… WC-ul. 

 

CÂRTIȚĂ: Vezi hornul ăla mare? În spatele lui.  

 

H se îndreaptă către acolo și dispare în spatele hornului. 
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G: Domule Cârtiță, ce dovezi… 

 

CÂRTIȚĂ: (răstit) La masă nu vorbim. La masă mâncăm. 

 

În timp ce mănâncă un colț de pâine, Domnul Cârtiță o tot privește 

pe G. După un timp se ridică și pleacă în încăperea cu perete de 

sticlă. În toată hala începe să se audă o melodie. Domnul Cârtiță 

revine. 

 

G: Ce e? Îmi place. 

 

CÂRTIȚĂ: Important e să asculți, îți va face bine… și ne va ajuta să 

ne amintim. (Scurtă pauză.) Văd că ai terminat de mâncat. O să 

strâng.  

 

G: Dar Hansel?  

 

CÂRTIȚĂ: Hansel? Cine e Hansel? 

 

G: Fratele meu… 

 

CÂRTIȚĂ: Tu nu ai frate! Mai vezi aici pe cineva aici? 

 

G: Nu. Dar fratele meu s-a dus…  

 

CÂRTIȚĂ: Șșșș… Ascultă.  

 

Cârtiță se întinde în fotoliu și închide ochii, un moment de pauză, 

timp în care Gretel nu știe ce să facă. Se uită către hornul în spatele 

căruia fratele ei a dispărut. Îl vede pe H. Vrea să se ridice, dar H. îi 

face semn să nu vorbească și să-l țină ocupat pe Cârtiță, în timp ce 

el intră în încăperea cu perete de sticlă. 

  

CÂRTIȚĂ: Credeam că ai să-ți amintești melodia asta… Întotdeauna 

am zis că muzica e un suport bun pentru neuitare. (deschide ochii, 
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se uită la Gretel). Erai prea mică. Aveai trei ani… ai crescut. Întinde-

te pe saltea, închide ochii și ascultă, îți vei aminti. 

 

Gretel devine temătoare, dar face ce i se spune după ce îl vede pe 

Hansel căutând în camera cu perete de sticlă. 

 

G: Ce îmi voi aminti? Mă știi de la trei ani? 

 

CÂRTIȚĂ: Vezi tu, Ana, după ce v-am pierdut, pe tine și pe mamă-

ta, viața … 

 

G: Eu nu sunt… 

 

CÂRTIȚĂ: Șșșș… Ascultă. (o perioadă se aude doar muzica) Bunicii 

tăi m-au considerat vinovat… pentru că nu am fost acolo. Nu mi-au 

dat nimic, nici măcar o fotografie cu tine. N-am nici o amintire, doar 

cele rămase aici (și-și duce mâna la inimă) și aici (arată către cap). 

Apoi… m-am trezit în hala asta fără nimic… niște pereți de tablă 

ruginită și eu… Atunci mi-am zis „am murit”.  

 

Cârtiță râde un timp. Când nu e atent, G. se uită după H., dar apoi 

închide iar ochii. 

  

CÂRTIȚĂ: Într-o zi am găsit într-un tomberon o cutie cu un casetofon 

și niște casete. Am venit aici și le-am ascultat. Nu era muzică, ci 

amintirile unor oameni, niște necunoscuți. Erau ca mine. Niște morți 

închiși într-o cutie, care încă se se aud, se mișcă… niște morți vii și 

fără chip. Asta e aici, asta e lumea mea. 

 

G: Nu înțeleg… Aici sunt morți și nu se văd? Tu nu ești un mort, nu? 

(pare speriată, vrea să se ridice, să fugă) 

 

CÂRTIȚĂ: Nu, nu … Uite (o prinde de mână) pune mâna pe mine… 

sunt viu. (G. îl atinge) Trăiesc. Da. Acum simt că trăiesc!  
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Pauză. G. se tot uită în jur, caută un loc în care să se ascundă, dar 

H. nu mai iese de acolo. Cârtiță o ține în continuare de mână și îi 

vede privirea către lucrurile din jur. 

 

CÂRTIȚĂ: Nu te speria! Nu sunt fantome aici! Ei au chip doar pe 

casete video, DVD-uri, albume… Le mai dau uneori drumul… cu ei 

simt că exist… dar cu tine simt că trăiesc. 

 

G: E și mama aici, adică acolo (vrea să facă semn către încăperea 

cu perete de sticlă, dar realizează că-l dă de gol pe H. și se oprește 

și-l privește pe Cârtiță rugător)… Mi-o dai înapoi? 

 

CÂRTIȚĂ: Hai, hai să vezi! 

 

G: Pe mama? 

 

Amândoi se ridică. G. se tot uită către H. care e aplecat, căutând în 

niște cutii sau încercând să deschidă dulapul. Cârtiță nu vede. El e 

pierdut în gândurile lui și o trage spre rafturi. 

 

CÂRTIȚĂ: Uite, aici, în albumul ăsta cu coperți albastre… vezi? Ai 

putea fi tu, aici eu și aici mama ta…  

 

G: Nu e mama și nu sunt eu. 

 

CÂRTIȚĂ: Dar ai fi putut fi! Uite! Știi ce le plăcea cel mai mult să 

facă? Nu știi? Iarna când era frig și ningea, făceau un foc mare în 

grădină, se așezau în cerc, își băga fiecare picioarele într-un lighean 

cu apă caldă și unul dintre ei imita un personaj dintr-o poveste. Dacă 

era recunoscut trebuia să spună povestea. Dacă unul dintre ei nu 

recunoștea trei personaje la rând, trebuia să pună zăpadă în lighean 

și apoi să bage iar picioarele în el… Mai mereu se termina cu o 

bătaie cu bulgări, în zăpadă, cu picioarele goale. 

 

G: De unde știi? 
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CÂRTIȚĂ: De pe casetele astea. Toate sunt cu ei. Într-o zi ai să le 

vezi chiar tu, dar nu azi… Azi vreau să-ți amintești…  

 

G: Ce să-mi amintesc? 

 

CÂRTIȚĂ: O poveste ca asta… 

 

G: Cu mama și tata și… 

 

CÂRTIȚĂ: Da, o poveste cu mama și tata! 

 

G: Mamei îi plăcea să înregistreze și să fotografieze tot. Poveștile 

noastre sunt pe casete… 

 

CÂRTIȚĂ: Lasă acum casetele… Spune-mi ceva ce-ți amintești și nu 

e pe casete. 

 

G: Nu știu… nu-mi amintesc. Am nevoie de casete.  

 

CÂRTIȚĂ: (țipă) Lasă casetele! Nu fii încăpățânată! 

 

G: (speriată, începe să plângă) nu știu, eram prea mică… mama a 

murit cand eram mică. E greu să-mi amintesc cu ea și cu tata și… 

 

CÂRTIȚĂ: N-am vrut să te sperii, iartă-mă… dar sigur e ceva ce-ți 

amintești. 

 

G: …singurul lucru pe care mi-l amintesc … mama mă ținea strâns 

în brațe, mi-a spus ceva și apoi mi-a cântat… nu știu ce… nu-mi 

amintesc… adică, uneori aud ceva venind de foarte departe… și mi-

e frică că într-o zi n-o să mai aud și tot caut cântecul ăla… Și atunci 

m-am uitat la mama până a devenit milioane de luminițe colorate… 

Și-mi mai amintesc de pe o casetă, când eram bebeluș și mi-au făcut 

prima baie și nu știau cum să mă țină și…. 
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CÂRTIȚĂ: Gata! Gata! Ușurel! Vezi tu, amintirile adevărate sunt cele 

de aici (arată către inimă). Când te întâlnești cu ele te întâlnești cu 

adevărul tău și asta te face puternic pentru că ai iubit și ai fost iubită, 

și n-ai să uiți niciodată cântecul ăla pentru că l-ai trăit… și asta nu se 

șterge decât… 

 

G: Când? 

 

CÂRTIȚĂ: Dacă n-ai mai fi. Dar tu ești… Nu ești o iluzie, nu?… 

(Tăcere) Până acum am crezut că ești aici (arată inima) doar dacă 

ascult melodia asta. Dar… ea doar mă ajuta să văd mai clar ce e în 

inima mea. Așa și tu cu melodia ta. 

 

G: Nu înțeleg? Adică eu nu o voi uita pe mama pentru că o iubesc? 

Dar am iubit-o mereu și nu-mi amintesc ce mi-a spus atunci… 

 

CÂRTIȚĂ: Îți vei aminti… Și poate îți vei aminti și de mine… 

 

G: Da, dacă găsesc caseta… 

 

CÂRTIȚĂ: Eu nu te-am uitat, vezi? Și n-am avut nimic de-al tău.  

 

G: Nu înțeleg… de dumneata chiar nu-mi amintesc…  

 

CÂRTIȚĂ: Știi? În ziua aia ți-am cumpărat ceva. (caută într-un sertar 

și scoate un pachet frumos, legat cu funde) L-am păstrat… n-am 

crezut niciodată că ai murit… E un pic mototolit. Hai, desfă-l. 

 

G: Păi n-am murit.  

 

G. deface pachetul și din el scoate o păpușă micuță, blondă cu o 

rochiță verde și ochi mari albaștri. 

 

CÂRTIȚĂ: Ai văzut-o într-o vitrină și de atunci a devenit prietena ta. 

I-ai pus nume, vorbeai și te jucai numai cu ea. Deși nu o aveai îi 
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făceai loc lângă tine în pat… Mama ta mi-a povestit, iar eu am luat-o. 

E a ta în sfârșit! 

 

G: Nu-mi amintesc…. E frumoasă. E a mea?! 

 

CÂRTIȚĂ: Da! Mai știi ce nume i-ai pus? 

 

G: Nu. Nu-mi amintesc. 

 

CÂRTIȚĂ: Dă-i acum un nume, hai… 

 

G: Rainbow? 

 

CÂRTIȚĂ: E un nume frumos.  

 

G. începe să se joace cu păpușa. 

 

CÂRTIȚĂ: Acum o să ai cu cine te juca. O să-ți placă aici. Dar va 

trebui să facem niște schimbări. Mi-a fost atât de dor de sentimentul 

ăsta al nesingurătății, al împărtășirii cu cineva… cu copilul meu. 

Fetița mea! 

 

G: (Tresare. Se tot uită către H. apoi către Cârtiță) Eu nu sunt… 

 

CÂRTIȚĂ: Cât de bine face să fii ascultat. Până acum i-am privit și 

ascultat eu pe toți acești necunoscuți. Și-mi spuneam „așa ar fi fost 

dacă”. Dar acum… (brusc începe să arunce toate casetele din rafturi 

pe jos. H. se sperie și țipă.) Gata! Hai Ana. Nu te speria. Uite, trebuie 

să ardem toate astea. Știi de ce? Pentru că o să facem niște ferestre 

mari, să intre lumina și aducem și flori, multe flori și colorate. Hai, 

ajută-mă! (Continuă și răstoarnă rafturile. Zgomotul devine infernal.)  

O să fie lumină, o să ne creăm povești… Adio iluzii!  

 

Se vede Hansel în încăperea cu perete de sticlă, vrea să iasă de 

acolo, dar nu mai poate, ușa nu se deschide. O vede pe Gretel 

speriată uitându-se când la Cârtiță, când la el. Cârtiță distruge 
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rafturile. Îi face semn lui Gretel să-și pună mâinile pe urechi și să se 

ascundă în cuptor. Gretel intră în cuptor, tremură și nu mai poate 

închide ușa după ea. 

 

CÂRTIȚĂ: Hai, Ana. Hai, aruncă și tu! E plăcut. E minunat! Ana?! 

Ana, unde ești? (îl vede dincolo de fereastra de sticlă pe H.) Ana? 

Nu. Ești o himeră. O să distrug și camera asta, să se ducă toate 

himerele  

 

H. bate în fereastră și strigă să îi dea drumul afară. Cârtiță apasă pe 

un buton aflat în zid și oblonul cade. 

 

CÂRTIȚĂ: Ana? Unde te-ai ascuns. (Vede păpușa pe jos) Te-ai 

ascuns de Rainbow? Anaaa! Hai, ieși de unde te-ai ascuns. Uite, 

Rainbow plânge… (Imită plânsul păpușii, apoi vede ușa de la cuptor 

pe jumătate deschisă. Se îndreaptă spre el.) Ana? Aici te-ai ascuns? 

(Deschide larg ușa cuptorului. O vede tremurând ). Ana? Ce e cu 

tine? Să nu mai intri niciodată aici, e periculos! Ce e cu tine? Ți-e 

frig? (O ia în brațe, o așază pe saltea și o învelește, o pune pe 

Rainbow lângă ea. G. tot îngaimă că ea nu e Ana, repetitiv.) O să-ți 

țină cald. Ce e cu tine? Ce ai, fetița mea? Ți-e sete? Uite, încearcă 

să bei niște ceai. (Gretel tremură în continuare. Cârtiță își scoate 

haina și o învelește. Așteaptă.) Tot tremură. (Se așază lângă ea și o 

cuprinde în brațe. După un timp tremuratul se oprește.) Așa. Ai 

adormit. Foarte bine. Somnul vindecă. O să facem curățenie mai 

târziu. (Adoarme și el.) 

 

II. 

 

În hală. Se aude un cântec de leagăn cântat de o femeie. 

 

CÂRTIȚĂ: Ce e asta? Cred că visez. Melodia asta… ca o primăvară 

în care mă uit la soare printre frunzele de mesteacăn. (Ascultă 

melodia. Se uită la Gretel care strânge păpușa în brațe. Îi mângâie 

ușor părul). Ea e reală. Răul a trecut. O să fie bine, vom planta 

mesteceni… 
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G: Tei. Îmi place cum miros teii. (cască) Vreau la mama. 

 

CÂRTIȚĂ: Da. Tei. Ești bine? Ți-a fost tare frig. Uite, ar trebui să bei 

niște ceai. Aici mai trage curentul. Dar voi face să fie bine. Ce ai 

visat? 

 

G: Se pot face curcubee? (melodia se oprește) De ce s-a oprit? De 

ce nu se mai aude? 

 

CÂRTIȚĂ: Facem și curcubee. Cred că ai visat… ce ai visat? 

 

G: Vreau la mama…(începe să plângă ușor). Eram pe un curcubeu 

și-mi dădeam drumul la vale de pe culmea lui, ca pe tobogan, iar 

când ajungeam jos mă arunca iar sus, și tot așa. Și când mă arunca 

sus parcă-mi cânta și avea vocea mamei… „Nu-ți fie teamă! Voi fi 

mereu cu tine, mereu”. Dar înainte de asta a venit iar? 

 

CÂRTIȚĂ: Cine a venit? 

 

G: Accidentul. Coșmarul. Mama mă ține strâns în brațe, dar se și 

depărtează și cântă și apoi n-o mai văd… văd doar mii de luminițe 

multicolore și aud vocea ei. Mi-e dor de mama. Mama s-a mutat într-

un curcubeu și a venit la mine ca să nu o uit? Se teme că o voi uita 

dacă nu mai am casetele! Te rog, dă-mi casetele înapoi! 

 

CÂRTIȚĂ: Mama ta te iubește. Știe că nu ai să o uiți. Vrea doar să 

nu te mai temi și să fii curajoasă. Ea e aici, e în tine, în fiecare por, 

iubirea ei e acolo și va fi mereu. Și mai e undeva, acolo sus… (se 

aude iar cântecul de leagăn) 

 

G: Asta e! Asta mi-a cântat mama și curcubeul. N-am să mai uit! 

Mama strălucea!  

 

Se ridică și vrea să alerge către Hensel, vede oblonul căzut dar și 

Cârtiță o ține de mână și nu-i dă drumul. 
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CÂRTIȚĂ: Stai! Ascultă! E adevărat, muzica ne ajută să ne întâlnim 

adevărul din noi, ne ajută să facem asta mai ușor. N-ai să o uiți 

niciodată pe mama, chiar dacă vei pierde caseta asta sau nu. Ea e 

aici (îi pune un deget în dreptul inimii) și melodia tot aici e. Nu uita 

asta! 

G: M-a ținut strâns în brațe… m-a apărat și a murit. De ce? 

 

CÂRTIȚĂ: Asta înseamnă să iubești, să te dai cu totul. (Scurtă 

pauză) Și n-a murit. S-a mutat într-un curcubeu. Ai văzut chiar tu. 

Cred că îți e foame. O să ies să cumpăr ceva. O să iau și niște 

aspirină. O las pe Rainbow cu tine. Joacă-te cu ea.  

 

Cârtiță iese. Gretel se ridică și se uită spre camera peste care a 

căzut oblonul. 

 

G: Hansel? Hansel?  

 

Bate în oblon, melodia se oprește. Se aud bătăi de dincolo, apoi 

foarte vag vocea lui H. 

 

H: E un buton, caută un buton.  

 

G. caută și vede butonul, dar nu ajunge la el. Ia o lădiță din cele 

aruncate pe jos, și înălțându-se pe vîrfuri apasă pe buton. Oblonul se 

ridică. 

 

G: Ai găsit-o! Ai găsit-o!  

 

H: Ușa nu se deschide! Va trebui să spargem geamul!  

 

Cârtiță a revenit fără ca ei să-l vadă. 

 

CÂRTIȚĂ: Himeră! Ce vrei să faci? Am să scap eu tine pentru 

totdeauna! 

 

Cârtiță ridică obiecte de pe jos și aruncă în geam spre H. 
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G: Nu! E Hansel. 

 

CÂRTIȚĂ: Hansel? Cine e Hansel? 

 

G: Fratele meu. Ai uitat? 

 

CÂRTIȚĂ: Tu nu ai frate! E o himeră, nu e real.  

 

G: Ba e fratele meu. E Hansel. Eu sun Gretel.  

 

CÂRTIȚĂ: Pleacă de acolo! (Cârtiță începe să arunce în geam, 

ocolind-o.) Pleacă de acolo!  

 

Cârtiță găsește o stinghie cam de 1m, o trage pe Gretel și lovește 

geamul, Hansel încearcă să se ferească. Se ascunde după dulapul 

din încăpere. 

 

G: E fratele meu, nu auzi? Nu-i face rău!  

 

G. aruncă și ea cu obiecte în Cârtiță. Geamul se sparge și se 

împrăștie în bucăți, Hansel iese de după dulap, dar Cârtiță aruncă în 

continuare cu obiecte. 

 

CÂRTIȚĂ: Nu e! Tu nu ai frate! O să-l ard, împreună cu toate 

minciunile astea din jur… o să ard tot! 

 

H: (scoate din când în când capul și strigă) Sunt fratele ei! 

 

G: E fratele meu! El îmi spunea seara povești. M-a învățat să-mi 

închei șireturile de la pantofi. Merge la ședințele cu părinții și mă 

învață să desenez. El mă calmează când răul vine la mine… mă 

îmbrățișează. Mi-a arătat carul mare și… 

 

CÂRTIȚĂ: (se îndreaptă spre Hansel și vrea să-l lovească cu 

stinghia.) O să te omor! O să te ard!  
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G: Lasă-l în pace! (încearcă să-l oprească pe Cârtiță trăgându-l de 

haine apoi se duce către cuptor) Arde-mă pe mine! Arde-mă pe 

mine! Cum se aprinde? De aici? De la robinetul ăsta?  

 

CÂRTIȚĂ: (către G) Tu, pleacă de acolo!  

 

Când Cârtiță se uită către G., Hansel îl împinge și încearcă să se 

strecoare pe lângă el. Cad amândoi. H. se ridică primul și se duce la 

G. și o ia în brațe. 

 

H: Hai Gretel, trebuie să fugim!  

 

G: Te iubesc! Nu vreau să te pierd. Mai știi când mi-a căzut dintele și 

ai zis că trebuie să-l arunc peste casă si să-mi pun trei dorințe? Una 

a fost să nu te pierd niciodată așa cum am pierdut-o pe mama. 

 

H: N-ai să mă pierzi! Și nu avem timp de povești!  

 

CÂRTIȚĂ: Te rog nu mi-o lua! (încearcă să i-o smulgă din brațe) 

Ana, spune-i… 

 

G: Eu nu sunt Ana! Lasă-l în pace! E fratele meu! 

 

CÂRTIȚĂ: Ana?! Nu ești Ana? Da?! Din când în când, oamenii iau 

alte forme, sau se mută… în curcubee, în nori… În flăcări? Miroase a 

gaz?! (aleargă spre cuptor) 

 

H: Acum fugim Gretel!  

 

H. încearcă să fugă cu ea în brațe, dar are de trecut printre lăzile și 

obiectele aruncate de Cârtiță, ceea ce îl face să meargă cu greu. 

 

G: Și casetele? 

 

H: Ne mulțumim cu asta pe care am găsit-o! Doar e ceea ce căutai. 

Trebuie să fiu atent pe unde calc… 
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CÂRTIȚĂ: Da! Am să mă mut într-o flacără (aprinde cuptorul, o 

flacără mare bufnește aproape de fața lui) Tu nu ești Ana! (începe să 

adune obiecte și să le arunce în cuptor, acuzându-le) Voi sunteți  de 

vină pentru toate. Am ajuns să văd și să aud ceea ce nu există… de 

8 ani doar asta văd și aud, pe voi. Cine sunteți voi? Voi nu existați! 

Ardeți, ardeți. 

 

G: Și el? 

 

H: E un nebun! Vrea să ne omoare! 

 

CÂRTIȚĂ: (către obiectele din jur) Ați crezut că sunt unul de-al 

vostru? Nu! Nu sunt nici măcar ca voi! 

 

Cârtiță ia și aruncă cu brațul obiecte în foc, apoi cu o lopată începe 

să arunce din grămada din fața cuptorului, câteva obiecte aprinse 

cad din cuptor afară. 

 

G: Foc! Arde! 

 

H: Ce?  

 

G: A picat foc din cuptor și arde! 

 

CÂRTIȚĂ: Sunt un nimeni.  

 

Focul cuprinde grămada de gunoaie, Cârtiță încearcă să stingă cu 

lopata, luând ce e aprins și aruncând în foc. 

 

G: Ar trebui să-l ajutăm! 

 

Cârtiță începe și aruncă și după ei. Ei au ajuns în drepul ușii. 

 

H: Taci! Nu vezi că a înnebunit de tot! Trebuie să deschidem ușa 

asta. Caută un buton, ceva…  
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CÂRTIȚĂ: Așa plecați, plecați himere! Dispăreți! Ardeți! 

 

Amândoi încep să caute, sunt din ce în ce mai speriați, flăcările se 

extind, Cârtiță abia se mai zărește printre flăcări și fum. După un 

timp ușa rabatabilă se ridică, cei doi ies, ușa se închide în urma lor. 

 

G: El ne-a deschis! Ar trebui să chemăm pompierii. 

 

H: Cu ce? N-am telefonul. Să mergem, se întunecă! O să vezi, vor 

veni și pompierii! 

 

4. Pe drum, întâlnirea surpriză 

 

G: Crezi că se va salva? 

 

H: Nu știu și nici nu știu ce sens ar avea? Până la urmă avea 

dreptate - e un nimeni. 

 

G: Nu vorbi așa. Credea că eu sunt Ana, fata lui.  

 

H: Un nebun! 

 

G: Nu mai zice așa! Tu nu știi… nu comunica cu nimeni… de aia și 

strângea casete ca să nu-i fie urât singur. 

  

Se apropie de locul în care l-au întâlnit pe Vagabond, din spatele 

bucății de tablă cu care îi speriase înainte se aud zgomote. 

 

H: Stai lângă mine! Ne apropiem de celălalt vagabond. Nu știu ce a 

fost în capul meu să o luăm tot pe aici. 

 

G: Sunt tristă pentru domnul Cârtiță. M-a speriat de câteva ori, mai 

ales atunci când a început să arunce toate alea, dar apoi m-a învelit 

și m-a calmat… Ana lui a murit. Ca mama. Și lui îi e dor și probabil 

are coșmaruri… Nici el nu a uitat-o! Și el avea o melodie, știi? Și știi 

că mama e un curcubeu? 
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H: Nu! Fii atentă, dă-mi mâna!  

 

Din spatele bucății de tablă iese MV având în mână căștile lui G. și 

tenișii lui H. confiscate anterior de Vagabond. E nedormită, plânsă. 

 

H: Tu?! Ce cauți aici? 

 

MV: Pe voi! Sunteți teferi?! O, Doamne, mulțumesc! (vrea să-i 

îmbrățișeze, dar e respinsă) 

 

H: Lasă-ne! Ce-ți pasă? 

 

MV: Îmi pasă! Știu! Am greșit. Dar … M-am speriat groaznic! Când 

am văzut că se face întuneric și voi nu mai veniți am plecat să vă 

caut (începe să plângă)… nu știu cum am ajuns aici… cineva a zis 

ceva de un tramvai… am mers pe jos din stație în stație… aici am 

găsit lucrurile voastre! (Plânge din ce în ce mai tare. Plânsul o 

oprește din vorbit apoi după o pauză) Doamne, am crezut că… v-a 

omorât cineva!  

 

H: Cât pe-aci! 

 

MV: Cum? O, Doamne! E numai vina mea! Am luat-o total razna 

pentru că… voi nu vedeți… nu mă vedeți… N-am mai putut! Am 

crezut că dacă tatăl vostru e plecat, ne vom apropia! Dar… Niciodată 

nu mi-ați făcut loc în serile voastre de jocuri, povești… Iar eu am 

încercat în zadar, n-am reușit… Vorbeați doar despre mama 

voastră… amintirile cu ea. Căutați cântecul ăla… N-am mai putut 

și… Eu nu sunt o bonă, nu sunt o menajeră… Vreau să fiu mama 

voastră!  

 

G: Dar noi avem o mamă! Aici (îi arată zona inimii).  

 

MV: Da, aveți o mamă. Nu vreau să-i iau locul. Ea va rămâne mama 

și va fi mereu cu voi… Gretel am greșit și vreau să mă ierți. Să mă 

iertați dacă puteți… M-am gândit mult… ar fi trebuit să înțeleg crizele 
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tale, căutările tale, obsesia cu melodia aia… Când ai avut accidentul 

erai prea mică, îți aminteai prea puține… aveai des coșmarul … Am 

înțeles, casetele te ajutau să-ți faci amintiri… te calmau… 

 

H: Îmbrățisarea o calma. 

 

MV: Mi-am dat seama prea târziu! Nevoia mea egoistă de a fi 

acceptată m-a făcut să nu văd. Nu trebuia să fac ce am făcut! Poate 

chiar sunt o vrăjitoare, una rea, ce nu poate fi mamă! Îmi pare rău… 

Vă duc acasă și apoi am să plec. (merg un timp în tăcere). 

 

G: Am găsit melodia! 

 

MV: Da?! Ați găsit melodia? 

 

G: Da, pe una din casetele trimise de tata! Știi că mama e un 

curcubeu? Și uneori mă dau cu ea ca pe un topogan… și melodia 

noastră cântă… 

 

MV: Mă bucur! Atunci chiar nu o să te mai temi că o vei uita! 

 

G: N-am să o uit niciodată! Ea e aici! (arată zona inimii) Pentru că o 

iubesc! Știi că toți oamenii pe care-i iubești rămân aici?  

 

MV: În sfârșit ai înțeles asta! Să știi că nu am aruncat chiar tot… 

doar ce era distorsionat și nu se mai vedea… 

 

G: Ce?  

 

H: Dar plicul? 

 

MV: Plicul a fost o greșeală! Da! Am să vă dau restul când vom 

ajunge acasă! Apoi, voi pleca!  

 

G: Pleci de tot?  
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H: Și tata? 

 

MV nu răspunde. Merg în continuare în tăcere. Se aud sirenele 

mașinilor de pompieri. 
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