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TABLOUL I

POVESTITORUL: A fost odată o împărăteasă care
sta într-un jilţ şi cosea, pe când din înaltul cerului ninsoarea
cernea minunat. Stând ea visătoare se înţepă în deget, iar
trei picături de sânge căzură pe zăpadă. Şi atunci gândi în
sinea ei: „Ce n-aş da să am un copil alb ca zăpada, cu gura
roşie ca sângele şi cu părul negru ca abanosul!” Şi aşa a
fost. A venit pe lume o fetiţă minunată pe care o botezară
Albă ca Zăpada. Dar împărăteasa muri, iar împăratul îşi
luă altă soţie neasemuit de frumoasă, dar nespus de
mândră. Ea nu ar fi dorit să fie o alta mai frumoasă. Vai, o
să tac, pentru că o aud pe împărăteasă venind.

ÎMPĂRĂTEASA: Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai
frumoasă din ţară?

OGLINDA: Măria-ta eşti cea mai frumoasă din ţară! 
POVESTITORUL: Dar cum trecea timpul Albă ca

Zăpada se făcea tot mai frumoasă, iar împărăteasa tot mai
urâtă şi nesuferită. Într-o bună zi împărăteasa întrebă iar
oglinda.

ÎMPĂRĂTEASA: Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai
frumoasă din ţară? 

OGLINDA: Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
dar Albă ca Zăpada e mult, mult mai frumoasă! 

ÎMPĂRĂTEASA: Să nu îndrăzneşti să-mi vorbeşti în
felul ăsta, oglindă mincinoasă. Să dispari din faţa mea
imediat. (sună din clopoţel)

PAJUL: Ce porunceşte măria-ta?
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ÎMPĂRĂTEASA: Să trimiţi la mine imediat pe
vânător.

PAJUL: Acum, stăpână! (iese)
VÂNĂTORUL: Aici sunt stăpână!
ÎMPĂRĂTEASA: Ia pe Albă ca Zăpada şi du-o în

adâncul pădurii, că nu vreau să o mai văd în faţa ochilor!
Omoar-o, şi drept mărturie că mi-ai împlinit porunca, 
să-mi aduci inima netrebnicei! 

VÂNĂTORUL: Voi face precum îmi porunceşti,
stăpână! (Împărăteasa iese) Doamne, ce femeie rea. Nu
ştiu cum mă va răbda inima să-i împlinesc porunca. (intră
Albă ca Zăpada) Copilă dragă, nu ai vrea să mergi cu mine
în pădure la vânătoare, cum am mai mers şi în alte rânduri?

ALBĂ CA ZĂPADA: Cu mare drag, vânătorule, să
mergem! Vai, ce frumoasă e pădurea şi cum mai ciripesc
păsărelele şi câte flori frumoase! Am să culeg un bucheţel
pentru mama mea vitregă!

VÂNĂTORUL: Nu trebuie să faci asta, fată frumoasă.
Mama ta vitregă mi-a dat poruncă să te duc în pădure şi să
te omor…

ALBĂ CA ZĂPADA: Vai, dar ce are cu mine?
VÂNĂTORUL: Nu te place pentru că tu eşti mai

frumoasă ca ea.
ALBĂ CA ZĂPADA: Acum înţeleg de ce tot timpul

se purta urât cu mine şi mă prigonea…Vânătorule dragă,
cruţă-mi viaţa şi-ţi făgăduiesc c-o să-mi pierd urma în
sălbăticia asta de codru şi n-o să mă mai întorc niciodată
acasă!

VÂNĂTORUL: Dacă-i aşa, fugi de te ascunde, fetiţă
dragă, unde nu calcă picior de om! 

ALBĂ CA ZĂPADA: Aşa voi face vânătorule, rămâi
cu bine! (iese)

VÂNĂTORUL (pentru public): Biata de tine, până la
urmă tot or să te sfâşie fiarele sălbatice!... Am să tai un pui
de porc mistreţ şi am să-i duc hainei împărătese inima lui,
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aşa am să fac… Ei, la drum…(iese)
POVESTITORUL:  În timpul ăsta Albă ca Zăpada,

rămasă singură şi înfricoşată în pădure, începu să alerge
unde văzu cu ochii, iar fiarele sălbatice treceau pe lângă
ea şi nu îi făceau nici un rău. Parcă şi ele ştiau că este o
fată bună la suflet. Pe înserat ajunse la o căsuţă ca în
poveşti. Dar să o lăsăm să intre în scenă. (iese)

ALBĂ CA ZĂPADA: A!, dar iată o căsuţă. Sper să mă
primească şi pe mine să înnoptez, dacă e om bun, pentru
că sunt tare obosită. Dar nu îmi răspunde nimeni. Vai, ce
dezordine e aici. Şi ce micuţe sunt toate obiectele în casă.
Şi sunt câte şapte obiecte de fiecare…ce ciudat! Am să fac
ordine şi apoi mă voi culca. (cântecel) Acum mă voi
culca. 

Cântecul piticilor - Aihoooo….aihoooo!!!

TABLOUL II

MOROCĂNOSUL: Hm, cineva e la noi în căsuţă, simt
asta!

HAPCIU: Ai dreptate…iese fum pe coş…
SOMNOROSUL: Vai şi ce somn îmi era, of!
DOC: Nu miroase a bine.
HAPPY: Hai să vedem ce este…
RUŞINOSUL: Dar cine va intra primul?
MUTULICĂ: Miiie …îîîmi eeee….fffricăăăăăăăă!!!!!
MOROCĂNOSUL: Hm, noi hotărâm cine intră

primul…(vorbesc între ei) am hotărât…tu vei intra primul!
(îl împing în casă)

Basmul universal în teatru 9



DOC: Să aşteptăm să iasă.
HAPPY: E o idee bună, he, he!
MUTULICĂ (venind în fugă):  Îîîn …casă …eeeee…

ooo…fffanntomăăă…
RUŞINOSUL: Ce facem…ce facem?
MOROCĂNOSUL: Hm, vom intra în grup…adică

împreună, am zis!
DOC: Bună idee…(piticii intră cu prudenţă)
MOROCĂNOSUL: Hm, cineva a luat păienjenii de

pe pereţi!
DOC: Cineva a şters praful!
HAPPY: Cineva a spălat vasele!
RUŞINOSUL: Cineva a făcut mâncare, he, he …

mmmm şi miroase foarte bine!
SOMNOROSUL: Cineva a spălat pe jos!
HAPCIU: Cineva ne-a spălat hainele! 
MUTULICĂ: Ciiiineva aaa… spăăălat leeenjeria….
MOROCĂNOSUL: Cineva doarme în pătucurile

noastre…
DOC: Respiră adânc…(Albă ca zăpada se întinde şi

cearşaful cade de pe faţa ei)
RUŞINOSUL: Vai, dar ce frumoasă e!
HAPCIU: Nu e o fantomă!
SOMNOROSUL: Nu, nu are cum, e prea frumoasă!
MUTULICĂ: Seeee….ttttrezeşte…..!!
ALBĂ CA ZĂPADA: Mmmm ….ce bine am dormit!!
MOROCĂNOSUL (intimidat):  Hm, hai trezeşte-te. Şi

să ne spui cine eşti!
ALBĂ CA ZĂPADA: Mă cheamă Albă ca Zăpada!
DOC: Şi cum se face că ai ajuns în căsuţa noastră?
ALBĂ CA ZĂPADA: Tata este împăratul de la castelul

de lângă pădurea voastră. Mama mea s-a prăpădit şi tata a
luat altă nevastă. Mama mea vitregă mă urăşte pentru că
sunt mai frumoasă ca ea. Şi atunci a pus pe vânător să mă
ducă în pădure să mă omoare. Dar vânătorul este un om

Georgeta şi Florin ANTONIU10



bun şi nu a putut să facă asta. Atunci, eu i-am promis
vânătorului că mă voi afunda în pădure şi nu mă voi mai
întoarce niciodată la castel.

RUŞINOSUL: Şi noi o cunoaştem pe împărăteasă…
SOMNOROSUL: Este o vrăjitoare!
HAPCIU: Cea mai rea din tot ţinutul!
HAPPY: Pe unde calcă ea se usucă iarba!
MUTULICĂ: Aaatunci, pppoate sssă rrrămână la

nnnoi?
MOROCĂNOSUL: Hm, dacă promite că nu o să se

poarte ca toate fetele!
DOC: Adică, cum?
SOMNOROSUL: Să nu fie cicălitoare…
HAPPY: He, he e prea frumoasă, nu cred că va fi!
HAPCIU: Să rămână (îi vine să strănute şi ceilalţi îl

ţin de nas): ... săăăă răăăămânăăăă!!
MUTULICĂ: Vvvrei?
ALBĂ CA ZĂPADA: Da, primesc cu dragă inimă!

Dar acum aş vrea să vă prezentaţi şi voi!
DOC: Eu sunt Doc, şeful în casă şi de mine ascultă

toată lumea!
ALBĂ CA ZĂPADA: Am înţeles, îţi voi asculta

poveţele!
MOROCĂNOSUL: Hm, eu sunt Morocănosul…hm

şi nu prea-mi plac fetele …hm!!
ALBĂ CA ZĂPADA (râzând): Ha, ha voi încerca să-

ţi fiu pe plac, morocănosule! 
SOMNOROSU (căscând): …
ALBĂ CA ZĂPADA: Am înţeles. Ha, ha tu eşti

Somnorosul…
TOŢI PITICII: (Râd)
HAPPY: Ha, ha, el mereu cască şi mai mereu îi este

somn!
ALBĂ CA ZĂPADA:  Ei, iar tu eşti Happy!!
HAPPY (ruşinat):  Da, eu sunt, … eu sunt… mereu
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fericit şi bucuros!
HAPCIU: (de emoţie iar îi vine să strănute)
ALBĂ CA ZĂPADA: Ha, ha, tu trebuie să fii Hapciu!
TOŢI PITICII: Cu siguranţă, el este, ha, ha, ha!
ALBĂ CA ZĂPADA: Iar tu eşti tare drăgălaş, dar un

pic cam …
RUŞINOSUL (fâstâcit): Cam ruşinos!
MUTULICĂ: Eeeeeuuu…..ssssuuuunt!
ALBĂ CA ZĂPADA: Tu trebuie să fii….Mutulică…

ha, ha, ha!
TOŢI PITICII: (Râd)
ALBĂ CA ZĂPADA: Vă mulţumesc pentru tot ce aţi

făcut pentru mine. Sunt fericită că v-am cunoscut şi că mă
lăsaţi să stau la voi.

TOŢI PITICII (emoţionaţi):  Şi noi ne bucurăm.
MOROCĂNOSUL: Hm, acum noi trebuie să plecăm

la mină.
DOC: Da, da…are dreptate!
MOROCĂNOSUL: Hm, să nu primeşti pe nimeni în

casă în lipsa noastră!
DOC: Să te fereşti de împărăteasă!
RUŞINOSUL: Cine ştie ce pune iar la cale!
HAPPY: Ea ştie tot ce se întâmplă!
SOMNOROSUL: Să nu mergi singură în pădure!
HAPCIU: Să ţii uşa încuiată!
MUTULICĂ: Eeeu nuuu mmmaaai ammm ce să ziccc!
ALBĂ CA ZĂPADA: Aşa am să fac. Nu voi ieşi din

cuvântul vostru!
DOC: Să mergem!
TOŢI PITICII: La revedere!
ALBĂ CA ZĂPADA: La revedere dragii mei!

Cântecul piticilor!
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TABLOUL III

POVESTITORUL: În timpul ăsta, împărăteasa, era
încredinţată că a scăpat de Albă ca Zăpada şi că ea a rămas
cea mai frumoasă din împărăţie. Dar adevărul îl ştiţi deja.
Am fugit că vine împărăteasa.

ÎMPĂRĂTEASA: Hi, hi, hi, să mai întreb o dată
oglinjoara. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă
din ţară?

OGLINDA: Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
dar acolo, ascunsă-n munţi, stă Albă ca Zăpada, la cei pitici
voinici, şi-i mult, mult mai frumoasă!...

ÎMPĂRĂTEASA: Cum îndrăzneşti oglindă prefăcută,
să pleci din calea mea. (oglinda iese) Să fie oare cu
putinţă? Oglinda asta nu a minţit niciodată! Vânător
prefăcut, m-ai trădat. Vă voi arăta eu vouă…Ce să fac…
ce să fac…! Hi, hi, hi, …voi merge la casa piticilor
deghizată în negustoreasă, hi, hi, hi….(iese)

ALBĂ CA ZĂPADA (intră):  Piticii au plecat la mina
de aur, iar eu voi merge să fac mâncare şi să deretic prin
căsuţă. Vai, sunt aşa de fericită aici,dar uneori îmi este aşa
de dor de tata….Ei, gata cu visarea, la treabă! (iese)

ÎMPĂRĂTEASA (intră):  Hi, hi, hi, nu o să mă
recunoască niciodată, prefăcuta asta de Albă ca zăpada! Să
o pornesc spre pădure…hi, hi…iată căsuţa piticilor…”De
vânzare marfă frumoasă, de vânzare!”

ALBĂ CA ZĂPADA (ieşind din căsuţă):  Bună ziua,
tuşică dragă, dar ce ai matale de vânzare?

ÎMPĂRĂTEASA: Marfă bună şi frumoasă! Cingători
de toate culorile. (scoate din coş o curea)
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ALBĂ CA ZĂPADA: Văd că eşti o femeie de treabă,
aşa că-ţi voi cumpăra o curea!

ÎMPĂRĂTEASA (prefăcută):  Nu ai face rău, fetiţo,
hi, hi! 

ALBĂ CA ZĂPADA: Uite o aleg pe asta. Am să mi-
o prind la mijloc! 

ÎMPĂRĂTEASA: Vai, ce pocit ţi-ai pus-o, fetiţo! Ia
apropie-te, să te gătesc eu cu ea, aşa cum se cuvine! (o
strânge prea tare şi Albă ca Zăpada cade leşinată) Ei, de-
acum n-o să mai fii tu cea mai frumoasă, hi, hi, hi!! (fuge)

Cântecul piticilor!

TABLOUL IV

DOC: Am venit dragă Albă ca Zăpada!!
MOROCĂNOSUL: Hm, eram sigur că aşa se va

întâmpla! Of, fetele astea! 
RUŞINOSUL: Nu respiră…
SOMNOROSUL: O fi moartă?
HAPCIU: Are o cingătoare la brâu!
RUŞINOSUL: Să o desfacem!!
MUTULICĂ: Maaaaii reeepeede, …maaai

reeepeeede!! (Albă ca Zăpada se trezeşte)
ALBĂ CA ZĂPADA: Vai, cât am dormit!
MOROCĂNOSUL: Hm, nu ai dormit, era să mori!
DOC: Da, aveai la brâu prinsă o cingătoare…
ALBĂ CA ZĂPADA: Da, aveţi dreptate, a venit

cineva aici!
RUŞINOSUL: Cine?
SOMNOROSUL: Cum arăta?
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HAPCIU: Era om?
HAPPY: Era femeie?
MUTULICĂ: Să ascuuultăm….
ALBĂ CA ZĂPADA: Era o bătrânică negustoreasă,

care avea cureluşe de vânzare. Eu am cumpărat una, iar ia
mi-a prins-o la brâu!

DOC: Da, era chiar împărăteasa cea rea!
MOROCĂNOSUL: Hm, vrăjitoarea!
HAPPY: Să te fereşti de ea!
SOMNOROSUL: Să nu mai ieşi din casă!
HAPCIU: Noi plecăm, iar tu să te fereşti de primejdii!
RUŞINOSUL: Nu vrem să te pierdem!
MUTULICĂ: Laaaa reeevedereeee !
ALBĂ CA ZĂPADA: La revedere, voi face cum îmi

spuneţi voi! (iese)

Cântecul piticilor!

TABLOUL V

POVESTITORUL: Iar împărăteasa nici nu aşteptă să
treacă bine pragul palatului şi se şi duse pe fugă la oglindă
să o întrebe…

ÎMPĂRĂTEASA: Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai
frumoasă din ţară? 

OGLINDA: Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
dar acolo, ascunsă-n munţi, stă Albă ca Zăpada, la cei pitici
voinici, şi-i mult, mult mai frumoasă!...

ÎMPĂRĂTEASA: Tot asta spui oglindă proastă! Ieşi
din casa mea, că altfel te distrug! (oglinda iese) Va să zică,
tot nu am scăpat de Albă ca zăpada, tot vie este netrebnica
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asta! Ei bine, de data asta m-oi strădui să născocesc ceva
ca să-ţi vin de-a binelea de hac! Hi, hi, chiar am găsit. Voi
merge cu un pieptene fermecat, şi nimeni nu o mai poate
scăpa. Hi, hi! Să o pornesc la drum…a uite căsuţa…
(îmbrăcată ca o bătrânică) Marfă bună de vânzare, marfă
bună! (trage cu urechea)

ALBĂ CA ZĂPADA: Vezi-ţi de drum, femeie, că 
n-am voie să las pe nimeni înăuntru!

ÎMPĂRĂTEASA: Dar de privit, cred că ai voie să
priveşti, nu-i aşa?... (plimbă pieptenele pe la nasul fetei) 

ALBĂ CA ZĂPADA: Ce pieptene frumos, vreau să-l
cumpăr!

ÎMPĂRĂTEASA: E gratis, că te văd fată frumoasă şi
bună la suflet…hi, hi, hi! Da vino încoace la baba, să te
pieptene, ca să fii şi tu pieptănată ca lumea!...

ALBĂ CA ZĂPADA: Cu mare drag, bunicuţo! (Albă
ca zăpada cade leşinată) 

ÎMPĂRĂTEASA: Acum s-a sfârşit cu tine, frumoasa
frumoaselor, hi, hi, hi! (pleacă repede)

Vin piticii cântând!

TABLOUL VI

DOC: Ne-am întors Albă ca Zăpada! Vai, iar a venit
maştera!

MOROCĂNOSUL: Hm, parcă aveam o presimţire…
SOMNOROSUL: Nu se vede că ar avea nimic!
HAPPY: Să o cercetăm…
RUŞINOSUL: Uite aici în păr…
HAPCIU: Un pieptene….
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MUTULICĂ: Săăă îl scoooatem…
ALBĂ CA ZĂPADA: Vai, iar am aţipit!
MOROCĂNOSUL: Hm, nu ai aţipit, iar a venit

vrăjitoarea…
DOC: Uite pieptenul!
HAPPY: Era prins în păr! 
SOMNOROSUL: Prins bine!
RUŞINOSUL: Noi l-am scos, acum!
HAPCIU: Abia acum ţi-ai revenit!
MOROCĂNOSUL: Şiii eeştii tooot maaai

frumoaaasă…
ALBĂ CA ZĂPADA: Vă mulţumesc prieteni dragi. Şi

vă promit că voi asculta de poveţele voastre. Iar am fost
păcălită.

MOROCĂNOSUL: Hm, noi vom pleca în curând, aşa
că ai grijă de tine.

DOC: Sper că am scăpat de vrăjitoare.
HAPCIU: Cu bine copilă!
HAPPY: Vom veni repede!
ALBĂ CA ZĂPADA: Şi eu vă mulţumesc, şi am să

fac o plăcintă de mere. La revedere!

TABLOUL VII

POVESTITORUL: În timpul ăsta, împărăteasa se
grăbi spre palat să întrebe iar oglinda.

ÎMPĂRĂTEASA: Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai
frumoasă din ţară? 

OGLINDA: Frumoasă eşti, crăiasă, ca ziua luminoasă,
dar acolo, ascunsă-n munţi, stă Albă ca Zăpada, la cei pitici
voinici, şi-i mult, mult mai frumoasă!...
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ÎMPĂRĂTEASA: Să dispari imediat, altfel te fac
bucăţele. Şi să pleci din palatul meu! Netrebnica asta
trebuie să moară, altfel ea va rămâne mereu cea mai
frumoasă…hi, hi, hi…am găsit…voi merge cu un măr
fermecat şi voi scăpa de ea pentru totdeauna…hi, hi, hi…
să pornesc la drum, sper să o găsesc acasă. A, uite că o aud
cântând. Marfă bună de vânzare, marfă bună!

ALBĂ CA ZĂPADA: Nu pot lăsa pe nimeni să intre,
că nu-mi dau voie piticii!

ÎMPĂRĂTEASA: Dar nu vreau să intru, copila mea.
Uite am în coş mere rumene. Îţi dau şi ţie unul, e cel mai
frumos. 

ALBĂ CA ZĂPADA: Nici nu mă gândesc să-l iau. 
N-am voie să primesc nimic. 

ÎMPĂRĂTEASA: Ce, te temi să nu mori cumva
otrăvită? Hi, hi, hi! Fii pe pace, copiliţo!... Uite, rup mărul
în două. Bucata asta rumenă mănânc-o tu, iar pe cealaltă 
o mănânc eu. 

ALBĂ CA ZĂPADA: Bine tanti, hai că îl iau. (după
ce a muşcat, a căzut leşinată) 

ÎMPĂRĂTEASA: Albă ca zăpada, roşie ca sângele şi
neagră ca abanosul, de-acum, piticii n-or mai putea să te
învie!... Hi, hi, hi! (plecă în grabă)

POVESTITORUL: Împărăteasa se grăbi spre palat să
întrebe iar oglinda. Se duse în fugă în camera ei. 

ÎMPĂRĂTEASA: Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai
frumoasă din ţară? 

OGLINDA: Măria-ta eşti cea mai frumoasă din ţară! 
ÎMPĂRĂTEASA:  Hi, hi, hi! Hai că te iert pentru toate

câte mi-ai zis până acum! 

Vin piticii cântând!
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TABLOUL VIII

DOC: Vai de mine iar a leşinat Albă ca Zăpada!
MOROCĂNOSUL: Hm, mă tem că de data asta e

moartă de-a binelea!
RUŞINOSUL: Vai de mine nu se poate!
SOMNOROSUL: Care să fie pricina?
HAPPY: Nici urmă de pieptene, cingătoare sau alt

obiect!
HAPCIU: Te pomeneşti că a fost otrăvită!
MUTULICĂ: Atunciii nuuu maiii e nimiic de făăăcut!

Ceee tragedieee!
PRINŢUL (intră curios):  Dar ce faceţi aici piticilor,

de ce plângeţi aşa de tare?
DOC: Prinţesa noastră…
MOROCĂNOSUL: Albă ca Zăpada a …
HAPPY (plângând cel mai tare):  Murit…
SOMNOROSUL: Nu am găsit nici un leac..
HAPCIU: Nu ştim ce să facem!
RUŞINOSUL: Suntem tare trişti…
MUTULICĂ: Te rugăm să ne ajuţiiiiii….
PRINŢUL: Cu dragă inimă, piticilor! 
(o ridică de jos şi atunci Albă ca Zăpada tuşeşte şi

mărul cade din gură) 
ALBĂ CA ZĂPADA: Vai, Doamne, ce s-a mai

întâmplat?
TOŢII PITICII: Uraaaa, uraaaaa!!
MOROCĂNOSUL: Hm, ne-ai cam speriat!
ALBĂ CA ZĂPADA: Dar el cine e?
PRINŢUL: Eu sunt prinţul. Şi îmi eşti mai dragă decât
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orice pe lumea asta, şi dacă vrei să mă însoţeşti la curtea
tatălui meu, bine-ar fi, pentru că îmi doresc să-mi fii soţie!

MUTULICĂ: Sper să nu-l refuziiii…
HAPPY: Eu aş fi cel mai fericit!
ALBĂ CA ZĂPADA: Păi eu vreau!
TOŢI: Uraaaa, uraaaa!
DOC: Sper să ne invitaţi şi pe noi la nuntă!
HAPCIU: Eu dansez cel mai bine.
SOMNOROSUL: Mie îmi place să mănânc…
TOŢI: (Râd)
RUŞINOSUL: Atunci să pornim…
PRINŢUL: Să pornim spre împărăţie!
POVESTITORUL: Şi toţi plecară fericiţi. În timpul

ăsta împărăteasa cea rea merse iar la oglindă să o întrebe.
Iar oglinda îi răspunse că tânăra domniţă e mult, mult mai
frumoasă. De ciudă împărăteasa cea rea, începu pe dată să
fie din ce în ce mai urâtă şi de spaimă fugi în adâncul
pădurii de unde nu mai ieşi niciodată. Iar Albă ca Zăpada
şi Prinţul? Au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi. Şi-am
încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea, aşa!!!!

Cortina
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CENUŞĂREASA

Dramatizare după Fraţii GRIMM
de Georgeta ANTONIU
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Personajele

CENUȘĂREASA

MAMA

SORA 1

SORA 2

PORUMBIŢA 1

PORUMBIŢA 2

PRINTUL

ALT PRINT

CRAINICUL

PASĂREA ALBĂ

OFIȚERUL 1

OFIȚERUL 2
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SCENA 1

SORA 1: Vai, ce rochii frumoase avem!
SORA 2: Şi ce mărgăritare şi diamante... (apare

Cenuşăreasa)
SORA 1: Ia uite şi la asta, ce se fandoseşte prin faţa

noastră mereu...
SORA 2: Ce, proasta asta se cade să stea cu noi în

odaie?!
SORA 1 (către Cenuşăreasă):  Cine vrea să mănânce,

n-are decât să muncească!
SORA 2: La bucătărie cu ea, că acolo i-e locul!...(o

împing pe Cenuşăreasă la bucătărie)
SORA 1 ŞI 2: (Râd)
SORA 1: O să o punem să muncească toată ziua...
SORA2: ...să se scoale până-n ziuă...
SORA 1: ...să care apă, să aprindă focul...
SORA 2: ...să facă demâncare şi să spele rufele...
SORA 1: Iar lintea şi mazărea o să o aruncăm în

cenuşă...
SORA 2: ...apoi să o aleagă bob cu bob! (se pun pe râs)

(apare Crainicul mergând cu paşi rari, sunând din corn
şi spunând ...) 

CRAINICUL: Atenţiune! Atenţiune! Mare bal mare
la împărăţie. Poftiţi, vă rog, nu întârziaţi. Împăratul şi
prinţul invită la bal toate fetele frumoase. Balul începe
îndată ... (iese sunând) 
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SCENA 2

(Cenuşăreasa stă pe un scăunel, în partea dreaptă a
scenei şi alege linte dintr-o strachină. Este îmbrăcată cu
o rochie largă de casă şi are un şorţuleţ peticit, pe cap are
o băsmăluţă. Din stânga apar surorile vitrege.) 

SORA 1: Ai auzit? Începe balul! 
SORA 2: Eu m-am gătit deja. (se admiră) 
CENUŞĂREASA: Este bal? 
SORA 1 (către Cenuşăreasa încrezută):  Da, este. Dar

tu n-ai rochii elegante ca noi. Tu nu poţi merge la bal. 
CENUŞĂREASA: Eu n-am fost niciodată la un bal... 
SORA 1: Păi nu vezi ce rochie murdară ai?! 
MAMA (intră grăbită):  O, frumuseţele, mamii! Să ne

grăbim (răstit către Cenuşăreasa) Tu stai lângă cenuşa ta
şi alege lintea...

SURORILE (râzând cu răutate):  Să nu te şifonezi,
Cenuşăreaso! 

(Cenuşăreasa lasă capul în jos)
SORA 1: Vin` de mă piaptănă, auzi? 
SORA 2: Şi treci de-mi lustruieşte condurii! 
SORA 1: Ba încheie-ne şi cureluşele de la pantofiori,

că ne ducem doar la petrecerea de la palatul împăratului. 
CENUŞĂREASA: Vă rog frumos, luaţi-mă şi pe mine

la bal, să văd cum se dănţuieşte...
MAMA: Ce-mi aud urechile, Cenuşăreaso?! Eşti toată

plină de praf şi murdărie şi-ncă mai năzuieşti a te duce la
petrecere! Poftim, n-ai nici o rochie mai ca lumea pe tine
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şi nici încălţări în picioare n-ai şi ai vrea să dănţuieşti?!...
CENUŞĂREASA: Vă rog, numai astă seară! 
MAMA: Bine, m-ai înduplecat. Ia, uite aici: am mai

răsturnat o strachină de linte în cenuşă şi de eşti în stare
să-mi alegi toată lintea, atunci o să te îngădui să mergi la
petrecere! Hai, fetele mamii, să ne mai uităm în oglindă.
(ies)  

CENUŞĂREASA (strigă către fereastră): Blânde
porumbiţe şi voi turturele şi voi păsări ale cerului, veniţi
cu toatele de-mi ajutaţi s-alegem lintea: „Bobul bun, ici, în
ulcică, iar cel rău în guşulică...” (stă pe scăunel şi plânge,
se aude zgomot şi tresare) Cine e ? 

PORUMBEII (de afară):  Noi suntem, porumbiţele! 
(Porumbiţele intră vesele spunând „glu-glu- glu”)
PORUMBIŢA 1: Am venit să-ţi alegem lintea din

cenuşă.
PORUMBIŢA 2: Că şi tu eşti mereu bună cu noi. 
PORUMBIŢA 1: De câte ori nu ne dai din mâncarea

ta săracă! 
(Porumbiţele aleg lintea din cenuşă)  
CENUŞĂREASA: Vă mulţumesc, frumoase

porumbiţe! Şi-acum plecaţi, că vine mama cea vitregă şi
rea şi nu care cumva să vă găsească aici, că ne pedepseşte
pe toţi! Acum cred că mă vor lua şi pe mine la bal.    

(Porumbiţele ies şi vine Mama şi fetele) 
MAMA: Ei, cum stai? Ai curăţat toată lintea? 
CENUŞĂREASA: a, priveşte strachina cu lintea

curată, bob cu bob. Acum mă luaţi şi pe mine la petrecere? 
MAMA: Nu, fată, degeaba te ţii scai de mine, nu te pot

lua cu noi, că n-ai nici straie frumoase şi nici să dănţuieşti
nu ştii şi tare mi-e teamă c-ai să fii numai de râsul lumii... 

CENUŞĂREASA: (plângând):  Dar mi-aţi promis... 
SORA 1: Unde vrei să mergi la bal cu hainele astea

rupte...
SORA2: Nu ai nici măcar o rochie în dulap!
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MAMA: Ei, hai, dacă până-ntr-un ceas eşti în stare să-
mi alegi din cenuşă două strachini de linte, să ştii că te iau
şi pe tine!... (către public) Las’ că n-o să poată să facă una
ca asta, nici în ruptul capului! (către fetele ei) Hai, fetele
mamii. 

CENUŞĂREASA: Blânde porumbiţe şi voi turturele
şi voi păsări ale cerului, veniţi cu toatele de-mi ajutaţi 
s-alegem lintea: „Bobul bun, ici, în ulcică, iar cel rău în
guşulică...” (apar la fereastră porumbiţele)

PORUMBIŢA 1: Te vom ajuta şi acum! 
PORUMBIŢA 2: Doar tu eşti prietena noastră bună!
(Porumbiţele aleg lintea din cenuşă)  
CENUŞĂREASA: Vă mulţumesc porumbiţe dragi...

alerg la mama vitregă! (apare mama şi fetele) Am curăţat
şi strachina asta toată! Acum mă luaţi şi pe mine?

MAMA: Auziţi, fetelor, ce vrea Cenuşăreasa?!... 
SORA 1: Degeaba te omori cu firea, că tot n-o să te

luăm cu noi! 
SORA 2: Nu vezi?! N-ai nici straie frumoase şi nici să

dansezi nu te priciepi...
SORA 1: Ce, vrei să ne fie ruşine cu tine?!... 
MAMA: Gata, gata! Stai acasă, aşa cum am hotărât.

Hai, fetele mamii, să plecăm, că întârziem la petrecere. Tu
mai alege două străchini cu linte. Nu te culca până nu alegi
toată lintea, ai auzit?...

CENUŞĂREASA: Am auzit, dar când mi-o fi
foame?... 

MAMA: Mai e o bucată de mămăligă... Seara nu-i
bună mâncarea multă, te moleşeşte şi tu trebuie să lucrezi!
(către fetele ei) Hai, fetele mamii! 

FETELE (înveselite, fac piruete): La revedere,
Cenuşăreaso! (cântând) Mergem la bal, mergem la bal...
(ies, urmate de mama lor) 

CENUŞĂREASA (apare alunul): Eu iar rămân
singură... Of! De ce soarta este aşa crudă cu mine?... Pe
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mine nimeni nu mă iubeşte! (vede alunul şi spune) A, uite
alunul pe care l-am plantat la mormântul măicuţei mele...

Alunaş, drag alunaş,
Scutură-te, rogu-te-aş,
Şi mă-nbracă-n strai de-argint,
Numai aur şi argint! 

(atunci apare pasărea cu rochia şi pantofii) 
CENUŞĂREASA: Pasăre măiastră... mi-ai împlinit

dorinţa. 
PASĂREA ALBĂ: Nu eu, mama ta a făcut posibil

acest lucru. 
CENUŞĂREASA (priveşte în sus): O, mămică dragă,

te iubesc!
PASĂREA ALBĂ: Iată rochia şi pantofii de bal.

Trebuie să te grăbeşti. 
(Cenuşăreasa iese după paravan ca să se îmbrace) 
CENUŞĂREASA: (de după paravan, în timp ce se

îmbracă) Să merg şi eu la bal, aşa frumos îmbrăcată? Vai,
dar este o minune! 

PASĂREA ALBĂ: Grăbeşte-te! Prinţul e nerăbdător
să te vadă. Dar ai grijă ca miezul nopţii să nu te prindă în
sala balului.

CENUŞĂREASA (iese îmbrăcată pentru bal): 
Iată-mă-s!

PASĂREA ALBĂ: Eşti foarte frumoasă! 
CENUŞĂREASA: Am zburat la castel!...
(pasărea pleacă, iar Cenuşăreasa valsează în timp ce

intră prinţul şi ceilalţi curteni)

SCENA 3  BALUL

SORA 1: Cine o fi nesuferita asta...nu o recunosc.
SORA 2: Pesemne o fi vreo fată de împărat de pe alte

plaiuri!
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PRINŢUL: Eşti frumoasă ca nimeni alta. De unde ai
apărut?

CENUŞĂREASA: Nu-ţi spun, e secret. 
ALT PRINŢ: Dansaţi şi cu mine, domnişoară?
PRINŢUL: Nu se poate, că dănţuieşte numai cu mine.

(CEASUL bate ora 12)
CENUŞĂREASA: Trebuie să plec!
PRINŢUL: Mai stai. Merg şi eu cu tine, că vreau să-ţi

ţin de urât cât o dura drumul.
CENUŞĂREASA: Nu se poate, am plecat. 
(fuge, îşi pierde pantoful pe care îl găseşte prinţul)
CRAINICUL: Şi tot aşa se întâmplă, trei nopţi la rând.
PRINŢUL (intră în scenă):  Fata pe al cărei picior se

va potrivi condurul acesta,  numai aceea îmi va fi nevastă
juruită, şi de nici o alta în afară de ea n-am nevoie. Am să
te caut peste tot. (iese)

SCENA 4

(Cenuşăreasa reintră, cu scăunelul ei şi cu strachina de
linte, îmbrăcată ca la început)

SURORILE (apar, căscând somnoroase): Aici erai,
Cenuşăreaso!

SORA 1: Ce prinţ frumos, ca în poveşti...
SORA 2: Vai, şi ce mult am dansat! (face o piruetă)
SORA 1: Ce vrei, trei seri la rând! Şi ce bal! Ce

minunat a fost!
SORA 2: Eu am dansat mai mult ca toate!
SORA 1: Ce vorbeşti?! Eu am dansat mai mult!
SORA 1 ŞI SORA 2: Ba eu! Ba eu!
(surorile se ceartă între ele: ba eu, ba eu!)
CENUŞĂREASA: Dar cu prinţul aţi dansat?
SURORILE (s-au liniştit, cu jumătate de glas):  Daaa...
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MAMA: Aici eraţi, fetele mamei. Vreau să vă gătiţi
repede că acum vine prinţul. 

CENUŞĂREASA: Vine prinţul?
SORA 1: Ce, nu ştii? 
SORA 2: Vine să încerce pantoful de aur...
SORA 1: ... Pierdut de domniţa cu care a dansat.
CENUŞĂREASA (prefăcută):  Cine era? Era

frumoasă? Din ce oraş venise?
SORA 1: De unde? Nu ştim... Nu a vorbit nimic cu noi.
MAMA (enervată) Doar cu prinţul a vorbit. O

încrezută.
SORA 2: Şi cum trecea de miezul nopţii, pleca

încetişor, fără s-o vadă nimeni. Dispărea.
SORA 1: Ba, fugea.
SORA 2: Prinţul, ca s-o prindă, a uns pragul cu smoală. 
SORA 1: Ea tot a fugit, dar i-a rămas un pantof pe prag.
SORA 2: I-a scăpat din picior.
SORA 1: Nu, s-a înţepenit în smoală.
MAMA (admirându-le):  Drăgălaşe mai sunteţi, chiar

şi când vă certaţi. Acum vine prinţul. De vă e pantoful mic,
să răbdaţi!

CENUŞĂREASA: Dar ele n-au pierdut nici un
pantof!!!

MAMA: Tu să taci!
SURORILE (cu şiretenie):  Poate-l păcălim pe prinţ.

SCENA 5

CRAINICUL (sună şi strigă):  Atenţiune, atenţiune!
Măria sa, Prinţul, soseşte cu oştenii să-şi caute mireasa.
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SCENA 6

TOATE (emoţionate):  Vine Prinţul!
PRINŢUL (intră cu oştenii):  Bună ziua, bună ziua, fete

frumoase! 
(TOATE fac plecăciuni, Cenuşăreasa se retrage într-un

colţ)
MAMA: Zâmbiţi prinţului, toantelor!
PRINŢUL (cu pantoful în mână):  Am venit să-mi

încerc norocul şi la voi. Poate aici voi găsi pe frumoasa
stăpână a acestui pantof. 

(prinţul dă pantoful surorii 1, aceasta merge mai în faţă
să îl încalţe) 

SORA 1: Au, e strâmt...
MAMA (Mama o înghionteşte supărată):  Ce mai

aştepţi? Îndoaie-ţi degetul de la picior, că o să fii curând
împărăteasă şi n-o să mai trebuie să umbli pe jos!

OFIŢERUL 1: Nu e bun, Măria ta. Fata şchiopătează...
PRINŢUL: Vom vedea...să mergem. 
(ceilalţi ies, pe drum apare pomul şi pasărea) 
PASĂREA ALBĂ: 

Vai, conduru-i tare mic:
Parcă-i cleşte, aşa o strânge!
Şi-năuntru-i numai sânge
Că tot curge, pic cu pic...
Nu-i mireasa-adevărată!
Ea-i pe-aproape şi te-aşteaptă...

PRINŢUL: Ai vrut să mă păcăleşti, nu-i aşa...ne
întoarcem de unde am venit! Nu eşti tu mireasa cea
adevărată.

(se întorc, apar şi ceilalţi, fata scoate pantoful ruşinată
şi pleacă, iar prinţul îl dă surorii 2)

SORA 2: Călcâiul rămâne afară. Au, de durere-mi vine
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rău! Auuuuu...
MAMA: Ce te mai canoneşti degeaba! Nu vezi că aşa

nu-i chip să-l încalţi? Strânge din dinţi şi gata! Că o să fii
în curând împărăteasă şi n-o să mai trebuie să umbli pe jos!

OFIŢERUL 2: Nu e bun, Măria ta! Fata plânge de
durere!

PRINŢUL: Mai vedem noi! Să pornim spre împărăţie.
(ceilalţi ies, pe drum apare pomul şi pasărea) 
PASĂREA ALBĂ:

Vai, conduru-i tare mic:
Parcă-i cleşte, aşa o strânge!
Şi-năuntru-i numai sânge
Că tot curge, pic cu pic...
Nu-i mireasa-adevărată!
Ea-i pe-aproape şi te-aşteaptă...

PRINŢUL: Şi tu m-ai păcălit, nu-i aşa...ne întoarcem
de unde am venit! Nu eşti tu mireasa cea adevărată.

(se întorc, apar şi ceilalţi, fata scoate pantoful ruşinată
il dădu prinţului şi pleacă mai la o parte)

PRINŢUL (spre Cenuşăreasa):  Dar acolo cine e?
TOATE (cu dispreţ):  E Cenuşăreasa! 
PRINŢUL: Cenuşăreasa? (se duce spre ea)
MAMA: Nu, nu se poate, înălţimea ta, că e prea

rufoasă! Nu se cuvine să se arate în lume în halul în care
e!

PRINŢUL: Ba vreau s-o văd, şi să-i încerc chiar eu
pantoful.

TOATE (cu invidie):  Cenuşăresei!?!
PRINŢUL (îi pune pantoful în picior):  Asta-i mireasa

cea adevărată!
TOATE: Ceee???
PRINŢUL & OFIŢERII: Ce frumoasă e!!!
PRINŢTUL: Cu tine am dansat trei seri la rând?
TOATE: (uluite):  Cu Cenuşăreasa!?!
CENUŞĂREASA: Da, Măria ta. Cu mine ai dansat.
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Eu mi-am pierdut pantoful. 
PRINŢUL (o ia de mână şi vin în faţă):  Iată mireasa

mea.
OFIŢERII: URA! URA! URA!
PRINŢUL: Dragi oşteni, pornim cu toţii către

împărăţie. Ne pregătim de nuntă.
OFIŢERII: URA! URA! URA!
SURORILE: Şi noi?!?
PRINŢUL: Voi alegeţi lintea din cenuşă.
MAMA: Îmi vine rău.
SURORILE: Mamă, mamă!
MAMA: Pieriţi din ochii mei! (fetele plâng)
CENUŞĂREASA & PRINŢUL: Rămâneţi cu bine!

(ies)
TOATE (plâng):  A plecat Cenuşăreasa cu Prinţul!!! 
(ies şi apar Prinţul şi suita care trec prins scenă, apare

alunul şi pasărea)
PASĂREA ALBĂ:

Vezi, conduru-i tare mic,
Dar de strâns, defel n-o strange
Şi-năuntru nu e sânge,
Că n-a curs măcar un pic!
Ea-i mireasa-adevărată,
Mult dorită şi visată!

SCENA FINALĂ

CRAINICUL: Şi a fost o nuntă atât de frumoasă, care
a durat trei zile şi trei nopţi, că am fost şi eu pe acolo...şi
am dănţuit şi am mâncat....şi acu’ mi-e aşa un somn...că
nici nu mai ştiu pe cine am dănţuit! Mâine se anunţă iar
petrecere, aşa că vă poftesc şi pe dumneavoastră!

Cortina
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CRĂIASA ZĂPEZII

Dramatizare după H.C.Andersen
de Georgeta ANTONIU
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Personajele

POVESTITORUL

KARL

GRETA

CRĂIASA

BUNICA

BĂTRÂNA

CIOROIUL

NEVASTA CIOROIULUI

PRINŢUL

PRINŢESA

FETIŢA DE TÂLHAR

RENUL

FINLANDEZA

LAPONA
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POVESTITORUL: Era odată un vrăjitor răutăcios,
unul dintre cei mai răi, era chiar dracul… . Şi el a făcut o
oglindă. Dar nu era o oglindă ca toate oglinzile, fiindcă tot
ce era frumos şi bun, dacă se oglindea în ea, nici nu se
vedea. În schimb, tot ce era urât se vedea în oglindă
limpede şi chiar mai urât decât fusese. Aşa că dracul
vrăjitor se bucura de născocirea lui şi zicea că abia acum
se putea vedea cum arată cu adevărat lumea şi oamenii.
Într-o bună zi s-a gândit el să se urce cu oglinda şi în cer.
Dar cu cât se urca mai sus, cu atât oglinda devenea mai
grea şi de-abia mai putea s-o ţină. Deodată oglinda i-a
alunecat din mâini, a căzut pe pământ şi s-a spart în mii şi
milioane de bucăţi. Unele bucăţi erau cât un fir de nisip şi
au zburat duse de vânt peste tot pământul, şi au intrat în
ochii multor oameni şi cei cărora le intrau în ochi cioburile
aceştia vedeau toate lucrurile schimonosite. Unii oameni
s-au trezit cu câte un ciob chiar în inimă şi inima lor s-a
prefăcut deodată într-un bulgăre de gheaţă. Iar dracul râdea
să se prăpădească de toate aceste năzbâtii. Cam în acelaşi
timp, în oraşul cel mare, în care sunt atâţia oameni şi
atâtea case şi n-au loc să-şi facă o grădină şi de aceea cei
mai mulţi trebuie să se mulţumească cu flori în glastre, erau
şi doi copii sărmani care aveau o grădină puţin mai mare
decât un vas de flori. Pe băiat îl chema Karl, iar pe fetiţă o
chema Gretchen, dar noi o să-i spunem Greta. Nu erau frate
şi soră, dar se iubeau între ei ca şi cum ar fi fost. Ei locuiau
în două mansarde din două case alăturate. Pe un mic
balconaş era o cutie de lemn în care sădiseră un trandafir
care înflorea frumos. Acolo se jucau ei. Ştiau şi un cântecel
pe care îl cântau mereu când erau fericiţi, deşi nu
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înţelegeau prea bine ce înseamnă:
KARL, GRETA:

Ce frumoşi sunt trandafirii,
Şi cad pradă ofilirii!
Traiul nostru e mai bun
Că-nflorim şi la crăciun!

(vine bunica, pe cântec, şi se aşează între cei doi)
BUNICA: Au început să roiască albinele cele albe…
KARL: Au şi o regină?
BUNICA: Da, au, e acolo unde-i roiul mai des.

Noaptea, ea porneşte în zbor pe străzi şi se uită pe fereastră
în casă şi atunci geamurile îngheaţă şi se fac flori de zăpadă
pe la ferestre.

KARL, GRETA: Da, da, am văzut!
GRETA: Crăiasa zăpezii vine şi pe la noi?
KARL: Atâta-i trebuie, să vie, că o pun pe sobă şi

îndată se topeşte. 
(bunica îl mângâie pe păr)
BUNICA: Eiiii, era o dată o fetiţă cuminte şi cu părul

bălai, care trăia într-un ţinut îndepărtat…
(Bunica îi mângâie pe amândoi până adorm, apoi iese.

Intră mai mulţi copii cu batiste albe care formează o
oglindă, intră şi dracul care dă tonul dezmăţului, batistele
se desfac precum cioburile, apoi ies)

KARL: Au!
GRETA: Ce s-a întâmplat, Karl?
KARL: M-a lovit ceva în piept! Şi mi-a intrat ceva în

ochi!
GRETA: Te doare?
KARL: Nu, mi se pare că s-a dus. Simt cum îmi

îngheaţă inima…(dă cu piciorul în cutia cu trandafirul,
Greta plânge) Ce urâtă eşti! De ce plângi? N-am nimic, nu
vezi? Ce urâţi mai sunt şi trandafirii ăştia!

GRETA: Karl, uite cărţile în care sunt poze cu râuri şi
munţi la care ne uitam anul trecut. Vrei să le citim acum?
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KARL (scrie ceva):  Nu mă interesează!
GRETA: Dar îţi plăceau atât de mult. 
KARL: Astea sunt pentru copii mici. Eu vreau să învăţ

bine doar să socotesc şi ca să pot să am mulţi bani când o
să mă fac mare. Vreau să fiu bogat să-mi cumpăr ce-mi
place.

GRETA: Atunci hai să mergem la bunica să o rugăm
să ne spună o poveste.

KARL (o maimuţăreşte pe bunica cu ochelari şi
baston): Nu vreau, bunica e o caraghioasă. Nu ştie decât
să ţeasă, să gătească şi să spună poveşti. Nu-mi plac
poveştile ei. Şi nu-mi place nici ea, fiindcă e o
neputincioasă, nu mai vede bine, nu mai are nici dinţi în
gură. Nu pot să o sufăr. Lasă-mă împace! 

(O trage de păr, Greta iese plângând, Karl cu faţa la
paravan, începe o muzică de viscol, cad fulgi mari şi apare
Crăiasa, Karl se trezeşte, Crăiasa îl sărută pe frunte)

CRĂIASA: Ştii cine sunt eu?
KARL: Nu.
CRĂIASA: Eu sunt Crăiasa Zăpezii. Vrei să vii cu

mine în palatul meu de gheaţă? O să ai tot ce-ţi doreşti. Şi
o să-ţi dau nişte cuburi de gheaţă pe care sunt litere. Şi tu
o să te joci cu ele şi o să formezi cuvinte. Iar dacă o să
ghiceşti un anumit cuvânt, o să devii stăpân pe tine însuţi
şi am să-ţi dăruiesc lumea întreagă. Şi atunci te vei putea
întoarce la ai tăi.

KARL: Nu pot pleca cu tine. Nu-i pot lăsa pe mama şi
pe tata pe bunica şi pe Greta. (Crăiasa îl mai sărută o dată
şi apoi pleacă cu ea) Îmi simt inima ca un sloi de gheaţă…
(iese)

GRETA (îl caută pe Karl, apare soarele):  Karl…unde
eşti…unde ai dispărut…nu sunt supărată pe tine…Karl a
murit…Raze de soare voi ştiţi dacă a murit?

RAZELE: Noi nu credem că a murit…
GRETA: Atunci trebuie să-l găsesc…voi pleca să-l
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caut pe Karl… (pleacă şi ajunge la casa bătrânei, strigă)
Heeeiiii!

BĂTRÂNA (pălărie mare de soare cu flori şi un şorţ
cu un pieptăn): Sărăcuţa de tine! Cum ai ajuns tu până aici?
Spune-mi cine eşti şi de unde vii.

GRETA: Am plecat în căutarea prietenului meu Karl…
cred că e supărat pe mine…nu l-ai văzut dumneata?…

BĂTRÂNA: Nu, nu a trecut pe aici, dar o să vină el, să
n-ai nici-o grijă. (îi dă un coş de cireşe) Uite, mănâncă
nişte cireşe şi uită-te la flori, căci fiecare ştie o poveste şi
poţi sta aici cât vrei să îl aştepţi pe Karl. (o piaptănă cu un
pieptene de aur) De mult mi-am dorit eu o fetiţă aşa
drăgălaşă ca tine. Ai să vezi ce bine o să ne împăcăm noi
împreună! 

(Bătrâna pleacă) 
GRETA: De ce m-am oprit eu oare aici? Eu voiam să-

l caut pe Karl! Doamne cum am mai întârziat! Uite că-i
toamnă, nu mai pot să zăbovesc…

(pleacă, sunet de ploaie, vânt, apare Cioroiul cu
Nevasta)

CIOROIUL: Crrrr! Bună ziua! Bună ziua! Crrr!
NEVASTA: Crrr! Bună ziua!
GRETA: Bună ziua!
CIOROIUL: Crrr! Încotro ai pornit aşa singură? Crr!
GRETA: Am plecat în lume să-l caut pe Karl!
CIOROIUL: Cine e Karl?
NEVASTA: Karl? Crr!
GRETA: E prietenul meu cel mai bun. Învăţam şi ne

jucam mereu împreună, şi cântam, dar într-o zi a dispărut
şi nimeni nu ştie unde e. Nu l-ai văzut cumva?

CIOROIUL: Crrr! Nu ştiu. 
NEVASTA: S-ar putea.
GRETA: Cum? Crezi că da? Ce fericită sunt! (îl

îmbrăţişează) L-am găsit în sfârşit!
NEVASTA: Cred că-i el.
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CIOROIUL: Încet, încet. Crr. Dar acum de când cu
prinţesa…mi se pare…cred că pe tine te-a uitat.

GRETA: Stă la o prinţesă?
CIOROIUL: Crr! O să-ţi povestesc. Numai că îmi

vine greu să vorbesc în limba ta. Nu cunoşti limba
cioroilor? Mi-ar fi mai uşor! Crrr. (Greta dă din cap că nu)
Bine nu face nimic. Aici stă o prinţesă care e foarte
deşteaptă. A citit toate ziarele şi le-a şi uitat. Şi într-o zi de
plictiseală a zis: Dar de ce nu m-aş mărita!. Numai că ea
vroia pe cineva cu care să râdă. Şi a dat sfoară în ţară să
vină prinţi la peţit. 

GRETA: Şi Karl? El a venit? Era şi el acolo?
NEVASTA: A treia zi a venit un domnişor, dar era cam

prost îmbrăcat.
GRETA: Karl! El era.
CIOROIUL: Şi avea o raniţă în spate.
GRETA: Poate săniuţa,…a plecat cu ea.
CIOROIUL:  El, când a intrat în palat, nu s-a fâstâcit

deloc şi a mers ţanţoş până la prinţesă!
GRETA: Da, sigur e el. Ştie să facă socoteli în gând,

cu fracţii. Nu vrei să mă duci şi pe mine la palat?
CIOROIUL: Eu nu ştiu drumul,… iubita mea ştie, este

cameristă…
NEVASTA: Ştiu eu o uşă pe din dos…hai…
(ies toţi, intră prinţul şi prinţesa apoi Greta)
GRETA: Ah! Tu nu eşti Karl!
PRINŢUL: Hi, hi.. nu, eu nu sunt Karl, eu sunt prinţul

Peter şi ea e prinţesa Adela soţia mea.
PRINŢESA: Hi, hi.. Încântată de cunoştinţă. Dar tu

cine eşti?
PRINŢUL: Hi, hi…Da, chiar, tu cine eşti?
GRETA: Eu sunt Greta.
PRINŢESA: Hi, hi…Ce fetiţă drăguţă!
PRINŢUL: Da, e chiar foarte drăguţă, hi, hi!
GRETA: Iertaţi-mă că am dat buzna în iatacul vostru,
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dar îl caut pe Karl.
PRINŢUL: Auzi, îl caută pe Karl.
PRINŢESA: Foarte bine.. hi, hi…dar cine-i Karl?
GRETA: E prietenul meu cel mai bun, credeam că o

să-l găsesc aici.
PRINŢUL: Noi nu l-am văzut, nu-i aici.
PRINŢESA: Îmi pare rău că nu pot să te ajut, dar tu

poţi să rămâi la noi cât vrei. O să-ţi dau cercei şi mărgele
o să ai rochii de mătase şi catifea bătute cu diamante. 

GRETA: Vă mulţumesc foarte mult, dar trebuie
neapărat să-l găsesc pe Karl. Cine ştie ce a păţit şi poate
are nevoie de ajutorul meu. 

PRINŢESA: Bine, dacă aşa vrei. Nu o să-ţi mai fie
frig, fiindcă o să-ţi dau o blană groasă, o căciulă şi un
manşon. Şi o broşă de aur. (îi dă ceea ce a spus).

GRETA: Vă mulţumesc, dar eu trebuie să plec.
PRINŢUL, PRINŢESA: La revedere, să-l găseşti pe

Karl!
CIOROIUL, NEVASTA: Drum bun! 
(aceştia ies, Greta merge mai departe o urmăreşte fetiţa

de tâlhar cu un cuţit)
FETIŢA DE TÂLHAR: Stai! Nu te mişca! Tu eşti

prinţesă, nu-i aşa?
GRETA: Nu, eu sunt Greta.
FETIŢA DE TÂLHAR: Eu sunt Fetiţa de tâlhar. Dă-

mi hăinuţa ta de blană, şi căciula, şi manşonul şi broşa asta
de aur. (se îmbracă cu ele) Pentru că ai fost cuminte şi mi-
ai dat hainele tale, nu o să te omor. De fapt o să te iau cu
mine la casa mea din pădure, ca să fii prietena mea. Eu stau
numai între tâlhari, dar mi-ar plăcea să am o prietenă cu
care să vorbesc. Tu eşti simpatică. Ţine-te după mine. (o
duce la casa ei, unde este legat un ren de gard) Uite, asta
este casa mea. Tu o să dormi aici, cu mine. Uite, renul
acesta era prietenul meu până acum, dar de-acum o să fii
tu.
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GRETA: Dar dacă este prietenul tău, de ce-l ţii legat? 
FETIŢA DE TÂLHAR: Aşa trebuie. Dacă nu îl ţin

legat strâns, o ia la fugă. În fiecare seară, înainte de culcare,
îl gâdil cu cuţitul, şi îi e frică grozav.

GRETA: Tu dormi cu cuţitul în mână?
FETIŢA DE TÂLHAR: Întotdeauna. Dar tu cum ai

ajuns prin părţile astea?
GRETA: Îl caut pe prietenul meu Karl. Într-o zi a

dispărut de acasă şi nimeni nu ştie unde este. N-a trecut
cumva pe aici?

FETIŢA DE TÂLHAR: Nu. Acum culcă-te. Şi nu te
mai gândi la Karl. Eu sunt prietena ta acum. Şi dacă o să
mă plictiseşti, o să te omor. (se culcă amândouă) 

RENUL: Psssst! Fetiţo! (Greta se duce la ren) L-am
văzut eu pe Karl. Şedea în trăsura Crăiesei Zăpezii. Crăiasa
a trecut pe deasupra pădurii şi când a suflat o dată, toţi
copacii au îngheţat. Şi lângă ea era un băieţel.

GRETA: Încotro se ducea? Mai ştii ceva despre dânsa?
RENUL: Eu cred că s-a dus în Finlanda, acolo este

palatul Crăiesei, aproape de Polul Nord.
GRETA: Săracul Karl. Trebuie să ajung în Finlanda şi

apoi la Polul Nord. Tu ştii unde este Finlanda?
RENUL: Cine să ştie, dacă n-oi şti eu? Doar eu acolo

m-am născut şi am crescut, şi acolo am zburdat pe zăpadă.
FETIŢA DE TÂLHAR (se trezeşte):  V-am prins. Vreţi

să fugiţi O să bag cuţitul în tine, iar pe tine o să te fac
friptură. 

GRETA: Te rog nu fii rea, dacă eşti prietena mea ajută-
mă să îl găsesc pe Karl. Te rog lasă-mă să plec. (plânge)

FETIŢA DE TÂLHAR: Nu mai plânge că mă
enervezi. (renului) Ai să pleci înapoi, în Finlanda ta şi o
vei ajuta pe Greta. (îi dă înapoi hainele) Dar manşonul îl
păstrez eu. Acum trebuie să fii veselă.

GRETA (din fugă):  Îţi mulţumesc, la revedere!  
RENUL: Uite casa Laponei, ea trebuie să ştie drumul
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spre Crăiasa Zăpezii. 
(apare Lapona)
GRETA: Bună ziua, vrem să ajungem la Crăiasa

Zăpezii, îl caut pe prietenul meu Karl.
LAPONA: Vai de capul vostru! Mai aveţi o mulţime

de mers. Trebuie să mai faceţi o sută de poşte, acolo stă
Crăiasa şi aprinde în fiecare seară un foc bengal. Am să
scriu câteva vorbe pe un peşte uscat, că hârtie n-am, şi am
să vă dau o scrisoare către o Finlandeză care locuieşte
acolo. Ea are să vă spună mai bine cum stau lucrurile.
(scrie pe un peşte)

GRETA: Mulţumesc Laponă înţeleaptă.
LAPONA (îi dă peştele Gretei):  Să îl păstrezi bine.
GRETA, RENUL: Mulţumim, la revedere! (pleacă)
RENUL: Suntem în Finlanda, recunosc locurile. Uite

acolo, în căsuţa aia mică îngropată în zăpadă stă înţeleapta
Finlandeză. Să vedem dacă te poate ajuta. (apare
Finlandeza) Bună seara.

FINLANDEZA: Bună ziua! Acum e ziuă!
GRETA: Cum e ziuă, dacă e noapte? 
FINLANDEZA: Aici la noi, şase luni e noapte şi şase

luni e zi. Dar cu ce vă pot ajuta?
RENUL (îi dă peştele pe care îl ţine Greta):  Tu eşti

deşteaptă. Eu ştiu că poţi să înnozi cap la cap toate
vânturile din lume, într-un singur ghem. Nu ştii ceva şi
despre prietenul ei, despre Karl?

FINLANDEZA: Karl e la Crăiasa Zăpezii, şi îi place
la ea, şi crede că-i mai bine acolo decât oriunde în lume.
Dar toate astea sunt din pricină că are un ciob de sticlă în
inimă şi o ţandără de sticlă în ochi. Dacă îi scoate cineva
ciobul, atunci se face iar un om bun şi Crăiasa nu mai are
putere asupra lui.

RENUL: Dar tu nu poţi să-i dai Gretei ceva ca să
capete ea o putere mai mare decât Crăiasa?

FINLANDEZA: Nu pot să-i dau o putere mai mare
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decât aceea pe care o are acum. Puterea nu o poate căpăta
de la noi. Puterea pe care o are e în inima ei şi stă în faptul
că e un copilaş drăgălaş şi nevinovat. Dacă nu poate ea
singură să ajungă la Crăiasa Zăpezii şi să scoată cioburile,
atunci noi nu putem să facem nimic. Va trebui să o laşi pe
ea singură să ajungă la Karl. Hai plecaţi şi Dumnezeu să
vă aibă în pază. 

(cei doi pleacă pe viscol)
RENUL: Eu nu pot să mai merg, te las cu bine Greta.

Mă duc să-mi caut rudele. 
(se îmbrăţişează şi ies, intră Karl cu acele cuburi şi

încearcă să formeze cuvântul, intră şi Greta)
GRETA: Karl! Karl, tu eşti? O, Doamne, în sfârşit te-

am găsit! Ce fericită sunt!
KARL: Cine eşti?
GRETA: Nu mă recunoşti? Sunt eu Greta. Nu-ţi

aminteşti cum ne jucam împreună în oraşul nostru de
departe? Şi ne uitam la cărţi cu poze de râuri şi munţi?
Karl, nu se poate să nu mă recunoşti. Nici nu mai ştiu cât
timp a trecut de când am plecat să te caut. Hai acasă.

KARL: Lasă-mă împace. Nu merg nicăieri. Am treabă.
GRETA: Karl, sunt eu Greta. (plânge pe pieptul lui) 
KARL: Au, mă doare aici ceva, în piept. Ce se

întâmplă, parcă mi se face frig. Şi totodată, cald. Ce se
întâmplă cu mine?

GRETA: Karl, cred că începe să ţi se topească ciobul
de gheaţă din inimă. 

Adu-ţi aminte Karl:
Ce frumoşi sunt trandafirii
Şi cad pradă ofilirii!

Şi Karl:
Traiul nostru e mai bun
Că-nflorim şi de Crăciun!

KARL: Greta! Greta! Dar unde ai fost atâta vreme? Şi
eu unde am fost? Ce caut eu aici?... Vai! Ce frig e aici! Şi

Georgeta şi Florin ANTONIU46



ce pustiu. Hai să mergem acasă. 
GRETA: Vai în imensitatea asta de zăpadă nu mai

putem găsi drumul pe care să ne-ntoarcem!
KARL: Ia stai să mai încerc să aranjez cuburile. Până

nu descopăr cuvântul care se formează cu ele, nu sunt
dezlegat de vrajă şi n-am să pot pleca.

GRETA: O să te ajut şi eu, Karl. Hai să punem aici I
şi U…(împreună cu Karl scriu cuvântul Iubire) 

GRETA, KARL (se îmbrăţişează):  Am reuşit!!! (intră
Crăiasa)

CRĂIASA: Acum poţi să pleci Karl, să te întorci în
oraşul tău. Ai învăţat care este sensul vieţii. Eşti stăpân pe
tine însuţi şi pe lumea întreagă, nici un rău nu te mai poate
atinge. 

(îi sărută pe frunte, Crăiasa pleacă şi apare renul)
GRETA: Renule, eşti sănătos. El este Karl.
RENUL: Mă bucur că l-ai găsit pe prietenul tău.
GRETA: Îţi mulţumesc. Acum te lăsăm cu bine, ne

grăbim să ajungem acasă, să vedem ce mai face bunica…
şi toţi ai noştri. La revedere, rămâi cu bine.

FETIŢA DE TÂLHAR (se face că are un pistol):
Staţi! Mâinile sus! Ha, ha, v-am păcălit! Ei, acum bine că
v-aţi întâlnit. 

GRETA: Da şi sunt foarte fericită! Dar tu ce mai faci?
FETIŢA DE TÂLHAR: Eu m-am săturat să tot fur.

Vreau acum să-i ajut pe alţii să se apere de rele. Şi când o
să ajung şi în oraşul vostru o să vă caut.

GRETA: Da, să ne cauţi negreşit. Rămâi cu bine.
CIOROIUL: Crrr! Bună ziua Greta. Bine ai venit! Mă

bucur să îl cunosc pe Karl.
GRETA: Şi noi ne bucurăm să te vedem. Dar Prinţul

şi Prinţesa unde sunt?
CIOROIUL: Ei au plecat în vizită la verii lor în

Suedia. Vă salută.
GRETA: Şi noi! Acum ne grăbim spre casă. La
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revedere.
CIOROIUL: La revedere, să mai veniţi pe aici vă

aşteptăm. 
(ajung acasă şi se aşează ca în prima scenă cu bunica

ea spune poveşti ei adorm)

Cortina
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HAINELE CELE NOI ALE
ÎMPĂRATULUI

dramatizare după H.C. Andersen
de Florin ANTONIU
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Personajele

ÎMPĂRATUL

CRAINICUL

SFETNICUL

CROITOR 1

CROITOR 2

GENERAL DE OŞTI

MARE GÂNDITOR

VISTIERNICUL

UN COPIL
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(forfotă în oraş, lume, se aud trompete, vine Împăratul)
CRAINICUL: Loc, loc, faceţi loc, soseşte înălţimea

sa Împăratul! (apare Împăratul)
ÎMPĂRATUL (fudulindu-se):  Ei, sfetnice, ce spui, îţi

plac noile mele haine?
SFETNICUL: Nemaipomenite, ilustre împărate, sunt

convins că nu există alt împărat pe lume, mai frumos şi
mai elegant ca luminăţia ta!...

ÎMPĂRATUL: Crezi?...
SFETNICUL: Nici nu încape îndoială, iar hainele

acestea noi vă vin turnate...(se adresează celor din suită,
curtenilor) Priviţi ce linie, ce ţinută, ce eleganţă...

CURTENII: O, o, o...!
ÎMPĂRATUL: Aşa o fi?... (se bucură) Voi ce

spuneţi?...
GENERAL DE OŞTI: Aşa e, luminate!
MARE GÂNDITOR: Aşa e!...
ÎMPĂRATUL: Vă cred...pentru că ce e drept e drept,

sunt elegant şi frumos!...
CURTENII: Foarte frumos...luminate!...
SFETNICUL: Neasemuit de frumos, luminate

împărate!...
ÎMPĂRATUL: Sunt frumos şi elegant! Bine, bine,

uite că vă dau voie să vă placă hainele mele!... Dar ce
spuneţi, nu ar merge aici şi o cravată cu pisicuţe?...Ce
părere ai, sfetnice?...

SFETNICUL: Excelent, minunat, mirobolant!... Cu
pisicuţe albe ca iaurtul!... 

ÎMPĂRATUL: Nu, că iaurtul nu-mi place!...
SFETNICUL: Atunci galbene, ca lămâia!...
ÎMPĂRATUL: Lămâie? Nu, că e prea acră!...
SFETNICUL: Atunci cărămizii, ca prunele!...
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ÎMPĂRATUL: Nici prune, că-mi fac balonare!...
SFETNICUL: Atunci violete, ca cerneala!...
ÎMPĂRATUL: Cerneală!?... Dar eu nu prea ştiu să

scriu... Atunci mai bine fără!...
SFETNICUL: Şi mai bine...luminate...fără!... Dar, aş

da o idee, la superbele glezne împărăteşti, nu ar cădea bine,
nişte funduliţe mari, bogate şi roşii...roşii ca şofranul?!...La
bal merg foarte bine.

ÎMPĂRATUL: Crezi?... Voi ce spuneţi, curteni, ar
cădea bine?...

GENERAL DE OŞTI: Bine!
MARE GÂNDITOR: Foarte bine, luminate!...
ÎMPĂRATUL: Bine, bine, atunci aduceţi-mi

funduliţele roşii ca şobolanul!
SFETNICUL: Ca şofranul, luminate!...
ÎMPĂRATUL: Mă rog, tot una...să vină... (i se aduc.

Sfetnicul i le pune) Cum îmi vin?...
CURTENII: O, o, o!...
ÎMPĂRATUL (vesel):  Dar acelea ce sunt?...
SFETNICUL: Mânecuţe, cu danteluţe brodate,

luminăţia ta!...
ÎMPĂRATUL: Adu-le şi pe ele... aşa, şi... şi alea?...
SFETNICUL: Epoleţi cu ciucuri din fire de mătase şi

aur...slăvite!...
ÎMPĂRATUL: Pune-i şi pe ei... Ei, cum arăt?...
SFETNICUL: Ca o arătare!...
ÎMPĂRATUL: Cum ai spus?...
SFETNICUL: Ca o arătare, ruptă din soare!...
ÎMPĂRATUL: Ei, aşa mai merge!...
CURTENII: O, o, o!...
ÎMPĂRATUL: Dar ce mă fac?... Iar sunt trist şi

amărât!...
SFETNICUL: De ce, luminate?...
ÎMPĂRATUL: Cum, nu ştii?... Hainele astea peste un

ceas vor fi vechi...şi îmi trebuie altele noi... că nu pot purta
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un costum de haine mai mult de o oră... Nu se cade...Asta
o ştiţi!...

SFETNICUL: Ai dreptate, luminate!...
ÎMPĂRATUL: Ce ne facem, supuşii mei

credincioşi?... (plânge)
SFETNICUL: Ce ne facem, luminate?... (plânge)
CURTENII: Ce ne facem, luminate împărate? ...

(plânsete)
SFETNICUL: Staţi aşa!...
CURTENII: Stăm! ...
SFETNICUL: Am o idee colosală!...
ÎMPĂRATUL: Spune-o!...
SFETNICUL: Luminate împărat, să dăm sfoară în

ţară, ca să vină la palat, cei mai vestiţi croitori din lume...
şi-i punem la-ncercare!...

ÎMPĂRATUL: Bună!... Şi să ne anunţe, că-i răsplătesc
împărăteşte...da repede, repede, repede!... (forfotă mare)

SFETNICUL: Sunaţi trâmbiţaşi, daţi de veste porunca
împăratului, să se audă peste 9 mări şi 9 ţări!... Sunaţi...
sunaţi!...

CRAINICUL:
Lume, lume, din regat
Trâmbiţaţi imediat
Din apus în răsărit
Că-mpăratul este-acrit
Îşi doreşte haine noi
Cu ciucuri şi mai de soi
Croitorii cei vestiţi
La palat toţi sunt poftiţi
Să croiască-mpărăteşte
Că-mpăratul le plăteşte
Aur şi argint...destui
Dacă nu....vă fac cucui!
Lume, lume, din regat......(iese)
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(tobe – trompeţi) (apar doi tineri, discută între ei în
şoaptă)

CROITOR 1: Ascultă, am o idee strălucită!...
CROITOR 2: Care?...
CROITOR 1: Cred că vom putea mânca o pâine albă

şi scoate şi nişte bănişori buni!... şi mai ales, vom râde pe
săturate!

CROITOR 2: Cum aşa, unde, când?...
CROITOR 1: Ai ascultat ce a zis crainicul?...
CROITOR 2: Ascultat!...
CROITOR 1: Ei?...
CROITOR 2: Ei!...
CROITOR 1: Nu-ţi spune nimic?...
CROITOR 2: Nimic!...
CROITOR 1: Nu-ţi dă nici o idee, măcar?...
CROITOR 2: Nu!...
CROITOR 1: Degeaba ai capul pe umeri!... Ascultă

aici la mine... Împăratul e un înfumurat, şi se crede foarte
frumos... Este?

CROITOR 2: Este!...
CROITOR 1: Aici trebuie făcut ceva!...
CROITOR 2: Ce?...
CROITOR 1: Am o idee nemaipomenită!...
CROITOR 2: Spune-o!...
CROITOR 1: Ne prezentăm la curte şi-i spunem că

noi doi îi vom croi cele mai minunate haine!...
CROITOR 2: Cum aşa? Ce noi suntem croitori?... Nu

ştim nici să ţinem un ac în mână?!?... Ne înţepăm!
CROITOR 1: Nici nu ne trebuie ac!
CROITOR 2: Vai de mine, dacă stricăm stofa, o să ne

taie capetele!
CROITOR 1: Sst, taci, nu mai trăncăni degeaba, abia

acum vine partea cea mai grozavă, dar mai întâi dă fuga şi
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fă rost de nişte straie, ca de croitori... Apoi, în drum spre
palat am să-ţi dezvălui tot planul meu... Dă fuga...

CROITOR 2: Dar să nu păţim ceva...
CROITOR 1: Sst, ţine-ţi gura şi nu mai pierde

vremea!

(din nou la curtea împăratului, tristeţe mare)
ÎMPĂRATUL (plângând):  Ei sfetnice, unde e ideea

ta grozavă?... Uite, n-a venit nici un croitor... nici unul...
mă auzi?... Nici unul!...

SFETNICUL: Aud... nici unul!...
ÎMPĂRATUL: Am să pun să-ţi taie capul!...
SFETNICUL: Să-mi taie capul!? Aoleo, luminate,

îndurare...
ÎMPĂRATUL: Nimic... nimic!...
SFETNICUL: Îndurare, luminate, să mai aşteptăm,

poate pică cineva... îndurare, luminate!...
ÎMPĂRATUL: Ce îndurare... Uite, au trecut mai bine

de trei ore... şi sunt pe mine tot hainele astea ponosite...
Îmi vine să-mi plâng singur de milă... Eu, împăratul cel
mai frumos din lume...Uite unde-am ajuns!...

CRAINICUL (trâmbiţe):  Luminate împărate, s-au
prezentat doi meşteri!...

ÎMPĂRATUL: Da?... Să intre imediat!... Minunat...
SFETNICUL: Să intre... să intre!
ÎMPĂRATUL: Stai!... Întâi să mă aranjez puţin!... (îl

aranjează toţi) Aşa, acum e bine, nu?
CURTENII: Foarte bine!...
ÎMPĂRATUL: Să intre!...
CRAINICUL: Trompeţi, să intre meşterii la ilustrul

împărat... 

(sunete, apar cei doi îmbrăcaţi adecvat)
CROITORUL 1 şi 2: Plecăciune, luminate împărate...
CROITOR 1: Ilustre şi prea strălucitor împărat...
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CROITOR 2: Cel mai frumos dintre cei frumoşi...
ÎMPĂRATUL: Au început bine, îmi place... (bucuros)

Ziceţi înainte...
CROITOR 1: Eu şi cu fratele meu...
CROITOR 2:  Eu şi cu fratele meu...
CROITOR 1: Eu şi cu fratele meu, am lucrat la cele

mai vestite curţi împărăteşti...
CROITOR 2 (îngână):  Cele mai...
CROITOR 1: Sst!... Pe malul Nilului, în Egipt, am

croit cei mai strălucitori şalvari măritului faraon
Tutankamon...

CROITOR 2: ... mon ...
CROITOR 1: Sst!... Cel mai minunat turban Şahului

Persiei, şi straiele aurite ale celui mai temut cavaler...
CROITOR 2: ... ler...
CROITOR 1: Şi iată-ne, acum am venit în slujba

luminăţiei tale, nemaivăzute!... (plecăciuni)
CROITOR 2: ... zute... (plecăciuni)
ÎMPĂRATUL: Bine aţi venit, dragii mei, vă aşteptam

cu nerăbdare, dar ia spuneţi-mi, cum vă cheamă, prea
iscusiţi meşteri?...

CROITOR 1: Ac!...
CROITOR 2: Aţă!...
ÎMPĂRATUL: Bravo, bravo, Ac şi Aţă, sunteţi tocmai

ce-mi trebuie!...

(cuplet Ac şi Aţă)
CROITOR 1: Luminate, avem de gând să vă croim

nişte straie, cum nu s-au mai văzut!...
CROITOR 2: Văzut!...
ÎMPĂRATUL: Mirobolant!...
CROITOR 1: Dar ce e mai de preţ, e faptul că straiele

împărăteşti vor fi făcute dintr-o pânză fermecată!...
ÎMPĂRATUL: Cum aşa?...
CROITOR 1: Iac-aşa!... Şi anume, ele, straiele, nu vor
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putea fi văzute, nici cu ochiul liber, nici cu cele mai mari
ocheane, pentru cei care nu sunt potriviţi pentru slujbele
în care se află, şi nici de cei proşti că dau în gropi! Toţi
aceştia nu vor vedea nimic!...

ÎMPĂRATUL: Grozav!... Aşa voi putea şti şi eu care
din dregătorii mei sunt buni pentru mine, care sunt proşti
şi care deştepţi... Minunat, meşterilor, minunat... Dar de
unde veţi lua pânza aceea fermecată?

CROITOR 1: O vom ţese chiar noi, aci la palat, sub
ochii tuturor şi chiar a luminăţiei tale!...

CROITOR 2: Tale!...
ÎMPĂRATUL: Excelent, imediat la lucru, să li se dea

tot ce au nevoie... imediat, imediat!... (iese) 

(vânzoleală mare, pregătiri) 
CROITOR 1 (bea):  Fii atent cum croieşti!...
CROITOR 2 (mănâncă):  Şi tu, atenţie la cusături!!...
ÎMPĂRATUL (apare nervos, urmat de suită):  Ia vezi,

sfetnice, cum merge lucrul?
SFETNICUL: Îndată, mărite, îndată!... (se duce la

meşteri, nu vede nimic) Să mă bată toate alea dacă văd
ceva! Voi vedeţi ceva?... Nu? Au, dacă-i spun împăratului,
atunci o să afle că nu sunt bun de mare sfetnic, şi-mi va
tăia capul. Mai bine spun că e foarte frumoasă pânza!...
(către împărat) E minunată, luminate!...

ÎMPĂRATUL: Da? Splendid!... Du-te şi dumneata,
Mare vistiernic, şi vezi, şi dumneata, Mare gânditor, şi
dumneata, Mare general de oşti... Vedeţi şi voi cum arată
stofa mea?...

TOŢI TREI: (acelaşi joc, ei nu văd nimic, dar de frică
mint)

ÎMPĂRATUL: Ei, cum merge lucrul, meşterilor?...
CROITORUL 1 şi 2: Priviţi, luminate feţe... (mimează

că le arată pânza)
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TOŢI TREI: (privesc nedumeriţi, dar se feresc)
GENERAL DE OŞTI: Eu mai întâi că sunt viteaz

mare, să văd dacă e tare! (vâră sabia)
MARE GÂNDITOR: Eu acum ca să judec dacă e

bună pânza sau nu, o, o, o, o, o...
VISTIERNICUL: Şi acum, că eu plătesc... i, i, i, i, i,

...!
FIECARE (aparte):  Ce mincinoşi sunt ceilalţi doi!...
ÎMPĂRATUL: Ei?... 
TOŢI TREI: Ehe-hei!... Minunăţie mare, luminate!...
ÎMPĂRATUL: Excelent... Ei, meşteri, cum staţi cu

lucrul?...
CROITORUL 1 şi 2: E gata!... Luminate împărate...!
ÎMPĂRATUL (foarte vesel): Gata? Ei bine, ia să le

văd... (acelaşi joc) Da, bineînţeles, minunate haine!...
CROITOR 1: Să vi le probăm!...
CROITOR 2: Acum, imediat, să vă dezbrăcăm!...
ÎMPĂRATUL (jenat):  Acum?... Aici?...
CROITORUL 1 şi 2: Exact, acum, aici!... Vă rugăm...

maestre, pe muzică!... 
(îl dezbracă pe împărat, rămânând sumar şi caraghios

îmbrăcat, ei mimează că-l îmbracă cu alte haine. Toţi
pufnesc în râs dar se abţin de frică. Cei doi îi pun
pantalonii, haina, pălăria, şi se miră făţarnici, de ce bine-
i vin împăratului...) 

TOŢI: A, o, e, i, u !... (abia îşi ţin râsul)
CROITOR 1: E gata, luminate!...
CROITOR 2: E perfecţiunea, luminate!...
ÎMPĂRATUL: Cum arăt?...
CROITOR 1: Ca un prinţ din poveşti!...
CROITOR 2: Ca un.......
TOŢI: (urale prelungite)
ÎMPĂRATUL: Vistiernice, daţi meşterilor tot aurul

din visteria mea...
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VISTIERNICUL: Tot?... (aparte) Împăratul a căpiat...
Imediat luminate!

(urmează o defilare cu toată curtea şi poporul care-l
aclamă...)

UN COPIL: Tăticule, împăratul e golll!!.. (stupoare
generală)

ÎMPĂRATUL: Cum, ce, ce a spus?...
SFETNICUL: Iertaţi-l împărate, e copil şi nu vede

bine... E cam prost!...
(împăratul intră în palat îmbufnat, urmat de suită. Toţi

râd tare)
POPORUL: E gol, e gol, e goloooool!...
CROITORUL 2: Ascultă, Ac, ce facem acum?...
CROITORUL 1: Repede, s-o ştergem cât mai avem

vreme!... (fug)

Cortina
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HENSEL ŞI GRETEL

dramatizare după Fraţii GRIMM
de FLORIN ANTONIU
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Personajele

HENSEL

GRETEL

MAMA

TATA

VRĂJITOAREA
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TABLOUL I

Decor: Singurele mobile din scenă reprezintă toată
averea săracei familii a celor doi copii. Astfel: o masă
rotundă şi două cuburi acoperite cu o pânză sărăcăcioasă.
(doc sau material de sac) La curte şi la grădină se află
două rogojini. Pe una dintre ele se prefac că dorm Hensel
şi Gretel, iar pe cealaltă se vor culca Mama şi Tatăl care,
deocamdată, stau de vorbă la masă. Lumina este focalizată
pe masă şi pe culcuşul copiilor. 

TATĂL: Orice-am face, orice-am drege, s-a lipit
sărăcia de noi, femeie, şi nu ştiu pe unde o să ne mai
scoatem cămaşa. 

MAMA: Aşa e, măi, omule. Uite că a mai trecut o zi şi
tot cu stomacul gol o să mergem să ne culcăm. 

TATĂL: Vai şi amar de viaţa noastră. Cu ce o să-i
hrănim mâine pe bieţii noştri copilaşi, că nici bani şi nici
de-ale gurii nu mai avem!?

MAMA: Iar în cămară de-abia dacă se mai găseşte o
mână de făină, cât să mai pot face o pâine, să ne ţină două
zile.

TATĂL: Asta dacă n-or fi mâncat-o şobolanii!
MAMA: Vezi de treabă, că nici şobolanii nu mai stau

pe lângă o casă săracă, aşa cum e a noastră.
TATĂL:  Şi-atunci ce e de făcut, nevastă?
MAMA: Ştii ceva, bărbate? Mi se rupe inima că

trebuie să spun asta, dar n-avem cale de scăpare. 
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TATĂL: Ce gânduri negre îţi mai trec prin minte,
femeie? 

MAMA: Uite ce zic eu! Mâine, cum s-o crăpa de ziuă
îi luăm pe copii cu noi în pădure, cât mai departe de casă.
Îi lăsăm într-o poiană şi noi mergem, chipurile, să tăiem
nişte lemne. Cum ne pierd din ochi, pe-aici ţi-e drumul. 

TATĂL: Ai tu inima să-i laşi să moară de foame şi de
sete în mijlocul codrului?

MAMA: O bucăţică de pâine le-oi da, iar de sete n-or
să moară. Vor găsi ei un izvor şi niscaiva fructe de pădure. 

TATĂL: Dar nu te gândeşti că se vor rătăci în desimea
crângului? 

MAMA: Cu isteţimea lor se vor orienta ziua după
soare, iar noaptea după stele, şi o vor scoate şi la un capăt
de drum. 

TATĂL: Muiere, se vede că foamea ţi-a luat minţile
de tot. 

MAMA: Vorbeşte mai încet, că trezeşti copiii. 
TATĂL: Cum crezi tu că o să-mi las eu copilaşii în

mijlocul pădurii, printre fiarele sălbatice? 
MAMA: Lasă-i, că sunt de-acum măricei şi, cu voia

lui Dumnezeu, vor găsi ei o cale să iasă şi din pădure şi din
sărăcie. 

TATĂL: Din pădure poate c-or scăpa, dar din sărăcie
nu-i aşa lesne să ridici capul. 

MAMA: Nu cobi, omule. Cine ştie, poate că vor da
peste casa vreunui boier care să-şi facă milă de ei. 

TATĂL: Şi dacă-şi bagă necuratul coada şi ajung la
casa Babei Cloanţa aia care îi mănâncă pe toţi copiii pe
care pune mâna?

MAMA: Atunci înseamnă că Dumnezeu şi-a întors faţa
de la noi, şi în loc să moară de foame în casa lor, vor muri
mâncaţi de Cotoroanţă. 

TATĂL: Dar asta înseamnă să nu-i mai văd niciodată?!
MAMA: Ai prefera să-i vezi cum se sfârşesc de foame
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în pragul casei?
TATĂL: Bine, dar…
MAMA: Şi-apoi, nu zice vorbă mare. Ce ţi-e scris în

frunte ţi-e pus, iar căile Domnului sunt prea întortocheate
pentru ca noi, muritorii, să încercăm să le deşirăm ca pe
ghemul de lână. 

TATĂL: Ştiu şi eu ce să mai zic, femeie?
MAMA: Zi ca mine şi hai să ne culcăm, că mâine grea

zi o să mai avem. 
(se duc şi se culcă)

(Hensel şi Gretel se ridică încetişor şi vorbesc în
şoaptă)

GRETEL: Hensel, ai auzit şi tu ce am auzit eu, sau a
fost numai un vis urât? 

HENSEL: Aş da şi nimicul pe care-l mai am ca să fi
fost un vis, dar din păcate, tot ce ne-a fost dat să auzim a
fost aievea. 

GRETEL: Să ştii, frăţioare, că s-a sfârşit cu noi!
HENSEL: Nu-ţi  fie frică, Gretel. Am o idee care o să

ne scoată din necaz.
GRETEL: Ce idee?
HENSEL: Uite cum o să facem! Eu o să mă strecor

tiptil afară şi am să culeg pietricele albe din curte, câte mi-
or încăpea în buzunar.

GRETEL: Şi ce vrei să faci cu nişte biete pietricele?
Crezi că o să poţi alunga fiarele cu ele?

HENSEL: Nu, draga mea surioară. Mâine, când vom
porni la drum cu mama şi cu tata, eu am să rămân puţin
mai în urmă şi voi presăra pietricelele de-a lungul cărării,
până în pădure. Aşa, că nu ne va fi greu să găsim calea de-
ntors. 

GRETEL:  Vai, frate, ce idee bună! Dar ce crezi că vor
spune părinţii noştri când ne vor vedea din nou în faţa uşii?

HENSEL: Ce vor spune, ce nu vor spune, vom vedea
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la timpul potrivit. Vedem noi mâine.
GRETEL: Atunci nu mai pierde nici o clipă. Fugi în

curte şi culege pietricelele. 
HENSEL: Până mă-ntorc, tu spune-ţi rugăciunea şi

culcă-te!
GRETEL: Numai de mi-ar veni somnul, cu atâta

spaimă în suflet!
HENSEL: Dormi fără grijă, Gretel. Ne descurcăm noi

până la urmă. (iese)

Heblu

TABLOUL II

Decor: Pădure. Dimineaţa. Pentru a marca desimea
pădurii, copacii vor fi, de fapt, figuranţi îmbrăcaţi în
copaci, care se vor mişca, sugerând astfel labirintul în care
se afundă mama, tata, Hensel şi Gretel. Lumină dinamică.
Din când în când Hensel se opreşte ca pentru a arunca o
pietricică din buzunar. Cei patru cântă:

Cele de-ale gurii acasă
Cam de mult s-au isprăvit,
Şi cum foamea ne apasă
Prin pădure am pornit

R: Prin pădure, prin pădure,
C-un topor şi o secure, 
Căutăm doar lemne bune,
Fragi, agrişe şi alune.

Georgeta şi Florin ANTONIU66



Am plecat de dimineaţă,
De cum zorii s-au ivit,
Înfruntând şi frig şi ceaţă,
După lemne de-ncălzit.

R: Prin pădure, prin pădure,
C-un topor şi o secure, 
Căutăm doar lemne bune,
Fragi, agrişe şi alune.

Lemn de foc cu coajă groasă
Trebuie ca să găsim,
Iară drumul către casă
Nu cumva să-l rătăcim.

R: Prin pădure, prin pădure,
C-un topor şi o secure, 
Căutăm doar lemne bune,
Fragi, agrişe şi alune.

(Cei patru ajung într-un luminiş, sugerat prin alinierea
copacilor într-un semicerc.)

GRETEL: Vai, da mult am mai mers!
HENSEL: Şi pe ce drumuri ocolite!
MAMA: Lemnul bun pentru foc se găseşte greu, dragii

mei !
TATĂL: La fel de greu pe cât mi-e sufletul mie

(aparte) acum!
GRETEL: Dacă nu am fi cu voi, am putea crede că

ne-am rătăcit.
HENSEL: Cum o să ne rătăcim, când tata este cel mai

bun tăietor de lemne şi cunoaşte fiecare cărare din pădure
chiar şi cu ochii închişi?
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MAMA: Luminişul ăsta ni se pare foarte potrivit.
TATĂL: Aşa o fi dacă zici tu. (către copii) Iată-ne

ajunşi în locul unde voi copii, veţi rămâne…
MAMA (tăindu-i vorba):  …unde voi, copii, veţi

rămâne să vă jucaţi, în timp ce eu şi tatăl vostru vom merge
să tăiem nişte lemne, să avem cu ce face focul acasă.

GRETEL: Ce bine! Ne vom juca de-a ascunselea
printre copacii ăştia. 

TATĂL: Nu! Mai bine vă jucaţi de-a altceva. Să nu
cumva să vă pierdeţi unul de altul. 

MAMA: Tatăl vostru are dreptate. Staţi împreună,
pentru că doar împreună veţi putea răzbi necazurile.

HENSEL: Ce necazuri, mamă? Ce vrei să spui? 
MAMA: Voiam să spun… fiarele pădurii, dragul

mamei. Deşi nu cred să fie prea multe pe-aici. 
GRETEL: Oricâte ar fi, mamă, câtă vreme suntem

împreună nu ne e frică de nimic. 
TATĂL: Dacă ai şti câtă dreptate ai, fetiţa tatei…
MAMA: Dar, hai că ne luăm cu vorba şi n-o să mai

putem face rost de lemne pentru foc. 
TATĂL: Da! Noi mergem să tăiem lemne. (aparte)

Mai bine mi-aş tăia inima-n două. 
MAMA: Dacă vi se face foame, aveţi bucăţelele de

pâine pe care vi le-am dat de dimineaţă, da?
HENSEL: Da, mamă! 
MAMA: Bine! Să le mâncaţi şi să vă jucaţi. 
GRETEL: Să vă întoarceţi repede, mamă!
MAMA: Da, bine, bine! (iese trăgându-l pe Tatăl după

ea, aproape cu forţă, amândoi cu lacrimi în ochi) 
GRETEL: Parcă tot nu-mi vine să cred că aseară

mama şi tata puneau la cale să ne lase singuri în pădure
pentru totdeauna.

HENSEL: Nici mie! Cine ştie ce o fi fost în sufletul
lor?

GRETEL: Crezi că, totuşi, ne vor părăsi? 
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HENSEL: Vom trăi şi vom vedea. Până atunci, hai să
ne jucăm!

R: Când părinţii noştri pleacă
Să taie lemne de foc, 
Noi, copii, puşi pe joacă, 
Nu mai stăm o clipă-n loc

Foamea nu ne mai încearcă
Şi nici gând să ne oprim
De la cântec şi din joacă
Vai ce bine ne simţim.

R: Când părinţii noştri pleacă
Să taie lemne de foc, 
Noi, copii, puşi pe joacă, 
Nu mai stăm o clipă-n loc

Ne jucăm şi-o zi întreagă
Şi deloc nu obosim, 
Nici o frică nu ne-ncearcă
Drumul c-o să-l rătăcim.

R: Când părinţii noştri pleacă
Să taie lemne de foc, 
Noi, copii, puşi pe joacă, 
Nu mai stăm o clipă-n loc

Şi chiar de ne lasă singuri
N-avem să ne rătăcim,
După semnele din crânguri,
Sigur drumul îl găsim. 

R: Când părinţii noştri pleacă
Să taie lemne de foc, 
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Noi, copii, puşi pe joacă, 
Nu mai stăm o clipă-n loc.

(în timpul dansului culeg fragi şi floricele)

GRETEL: Vai, am obosit şi mi s-a făcut şi foame.
HENSEL: Uite, Gretel, am cules mure în coşuleţul

acesta. Şi pentru tine, şi un buchet de flori. 
GRETEL: Iar eu mi-am făcut o coroniţă. Nu-i aşa că

e frumoasă? Ia să văd cum îţi stă!?
HENSEL: Băieţii nu poartă coroniţe.
GRETEL: Cum, nici prinţii din poveste?
HENSEL: Ba prinţii, da. Dar eu nu sunt prinţ.
GRETEL: Dacă vrea, orice copil poate fi prinţ.
HENSEL: Nu, Gretel, eu nu sunt decât copilul unui

biet tăietor de lemne sărac.
GRETEL: Ai dreptate. Hai să nu ne întristăm. Mai

bine să mâncăm bucăţile de pâine de la mama şi fragii pe
care i-ai cules tu, până se întoarce tata de la tăiatul
lemnelor. 

HENSEL: Stai puţin, Gretel. Tu mai auzi cumva
toporul tatei lovind copacii? 

GRETEL: Nu-l mai aud, Hensel. Să ştii că s-au ţinut
de cuvânt şi ne-au lăsat aici, în mijlocul pădurii.

HENSEL: Nu-i nimic, surioară! Drumul spre casă e
însemnat cu pietricelele pe care le-am împrăştiat de-a
lungul cărării!

GRETEL: Atunci să ne întoarcem repede, să nu
cumva să ne prindă noaptea pe drum. 

HENSEL: Să mergem, Gretel.

(copacii încep să se mişte ca la începutul tabloului)

R: Către casă, către casă
Iute-o să fugim,
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Dorul nici nu ne mai lasă
Ca să zăbovim. 

Drumul ce ne duce-acasă
Nu-i greu de găsit, 
Însemnat cu pietricele
L-am şi dibuit.

R: Către casă, către casă
Iute-o să fugim,
Dorul nici nu ne mai lasă
Ca să zăbovim. 

Ne aşteaptă mămicuţa
Şi tăticu-n prag,
Pe obraz o sărutare
Vom primi cu drag

R: Către casă, către casă
Iute-o să fugim,
Dorul nici nu ne mai lasă
Ca să zăbovim. 

Cine ştie de ce oare
I-om fi supărat,
Dar acum, cu siguranţă
Că ne-au şi iertat.

R: Către casă, către casă
Iute-o să fugim,
Dorul nici nu ne mai lasă
Ca să zăbovim. 

(pe ultimul refren copacii ies, iar pe un scurt heblu se
reface decorul tabloului I)
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TABLOUL III

(Tatăl se plimbă supărat prin cameră, Mama are ochii
înlăcrimaţi, dar nu lasă să se vadă)

TATĂL: De când am venit acasă stau şi mă întreb ce
s-o fi întâmplat cu bieţii noştri copilaşi.

MAMA: Da mai opreşte-te, omule. Ce s-a făcut s-a
făcut şi nimic nu se mai poate drege.

TATĂL: Cum poţi vorbi aşa, femeie. Parcă n-ar fi
copii noştri. 

MAMA: Ba ai noştri sunt şi mă doare sufletul de ei,
dar ce era să facem dacă sărăcia asta afurisită s-a lipit de
noi ca râia de capră. 

TATĂL: Nici acum nu-mi vine să cred că am avut o
inimă atât de haină încât să-mi părăsesc copii în mijlocul
pădurii. 

MAMA: Parcă mie mi-e mai uşor. Numai eu ştiu cât
m-am chinuit cu ei când erau micuţi şi bolnavi.

TATĂL: Şi-atunci cum de ţi-a împietrit inima în aşa
hal încât să-i arunci ca pe nişte câini de pripas în hăţişurile
codrului?

MAMA: Decât să-ţi mai faci sânge rău degeaba, mai
bine roagă-te la Dumnezeu să-i aibă în grija lui. 

TATĂL: Mă rog, femeie, şi ştiu că Dumnezeu e bun,
dar tare mi-aş mai dori să-i văd cum se jucau şi se
zbenguiau de se cutremura casa de râsetele lor. 

MAMA: Şi ce le-ai fi dat să mănânce când foamea i-
ar fi înghesuit pe rogojina lor?

TATĂL: Ai şi tu dreptate, n-ai mai avea, dar dorul de
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ei simt cum îmi roade inima. Parcă-i aud cum strigau…

(se aud vocile celor doi copii din culise)

HENSEL: Mamă!
GRETEL: Tată!
TATĂL: Femeie, am înnebunit eu, sau chiar i-am

auzit?
MAMA: Dacă n-om fi înnebunit amândoi, atunci chiar

ei sunt.

(Hensel şi Gretel intră, prefăcându-se că nu ştiu nimic)

HENSEL: Iertaţi-ne, dar ne-am luat cu joaca şi cred
că ne-am rătăcit prin pădure. (dar ne-am jucat până ne-am
rătăcit..)

TATĂL: Dragii tatei, bine că v-aţi întors, că începuse
să mi se topească sufletul de dorul vostru.

GRETEL: Nu te bucuri că ne vezi, mamă?
MAMA: Ba da, dragii mei, dar numai foame să nu vă

fie, că nu avem nimic de mâncare.
HENSEL: Nu ne e mămico, pentru că am păcălit

foamea cu pâinea pe care ne-ai dat-o de dimineaţă şi cu
fragii ăştia pe care i-am cules din drum. Uite, v-am adus şi
vouă. Iar ţie, mamă, ţi-am cules şi un buchet de flori. 

GRETEL: Tată, eu pentru tine am făcut o coroniţă.
Puneţi-o pe cap să văd cum îţi stă.

TATĂL: Dar bărbaţii nu poartă coroniţă de flori. 
GRETEL: Ba da, toţi prinţii din poveste au coroniţe.
TATĂL: Bine, dar eu nu sunt prinţ. 
GRETEL: Ba da, tu eşti prinţul meu drag. 
TATĂL: Măi, copii, măi…
MAMA: Hai, gata cu poveştile. Acum, hai, la culcare,

că de mult s-a ridicat luna pe cer şi se uită la noi cum ardem
gazul din lampă de pomană. 
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HENSEL: Ce-i drept ne e tare somn, mămico, (mi-e
tare somn) după ce am umblat atâta amar de drum prin
pădure. 

MAMA: Atunci, culcaţi-vă, şi mâine om mai vedea
noi…

HENSEL ŞI GRETEL (băgându-se sub pătura lor):
Noapte bună! 

(după o mică pauză, marcată de un cântec de leagăn,
lumina rămâne pe culcuşul copiilor şi pe masa la care stau
Mama şi Tatăl) 

TATĂL: Uf, bine că i-am văzut înapoi sănătoşi.
MAMA: În seara asta ar fi ei sănătoşi, dar mâine, când

vor cere de mâncare, ce ne facem?
TATĂL: Iar începi, femeie?
MAMA: Şi nici n-am de gând să termin. Mâine va

trebui să-i ducem şi mai departe.
TATĂL: Degeaba, nevastă. Ai văzut şi tu că dragostea

de casă şi de părinţii lor le-a arătat drumul înapoi. 
MAMA: Dragostea de casă, zici? 
TATĂL: Păi, altceva, ce?
MAMA: Ţie nu ţi s-a părut ciudat că pe cărarea spre

casă erau presărate pietricele albe, exact ca alea pe care le
avem în curte?

TATĂL: Ce vrei să spui?
MAMA: Vreau să spun că şi-au însemnat drumul, iar

la întoarcere au venit pe urmele pe care le-au lăsat. 
TATĂL: Aşa cred şi eu. Altfel nu puteau ghici drumul,

pentru că i-am tot învârtit prin pădurea aia deasă. 
MAMA: Numai că în noaptea asta am să închid uşa,

ca să nu mai poată ieşi în curte şi să mai adune pietricele. 
TATĂL: Cum te lasă inima, nevastă?
MAMA: Inima nu mă lasă nicicum, dar gândul că

mâine, mai mult de două bucăţi de pâine uscată n-am ce
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să le dau, mă îndeamnă să fac ceea ce trebuie făcut. (iese
să le închidă uşa)

TATĂL: Grea soartă mai avem de dus. Hai să ne
culcăm şi-om mai vedea mâine ce vom face. 

MAMA (s-a întors):  Poate în vis să ne vină un gând
mai bun, dar visele nu ţin de foame. 

(se culcă şi dorm. Hensel şi Gretel se ridică încet) 

GRETEL: De data asta cred că nu mai avem scăpare. 
HENSEL: Surioară, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne

aibă în pază şi mâine vom vedea ce vom face.

(Heblu)

TABLOUL IV

(Acelaşi decor şi mişcare din Tabloul II)
(cântecul din Tabloul II) 

Cele de-ale gurii acasă
Cam de mult s-au isprăvit,
Şi cum foamea ne apasă
Prin pădure am pornit

R: Prin pădure, prin pădure,
C-un topor şi o secure, 
Căutăm doar lemne bune,
Fragi, agrişe şi alune.  (…)

TATĂL: Iată-ne ajunşi în poieniţă. 
HENSEL: Dar parcă am mers mai mult ca ieri.
MAMA: Ţi se pare, Hensel. Ţi se pare.
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GRETEL: Şi eu cred la fel, mamă. Poieniţa arată la
fel, dar parcă drumul a fost mai lung. 

MAMA: Noi mergem să tăiem lemne. Voi aveţi grijă
cum vă jucaţi, să nu vă mai rătăciţi. 

HENSEL: Nici o grijă, mamă. N-o să se mai întâmple. 
MAMA: Dacă vi se face foame să mâncaţi bucăţile de

pâine pe care vi le-am dat de dimineaţă. 
GRETEL: Bine, mămico. 
TATĂL: Dumnezeu să vă aibă în pază, copiii mei.

(vrea să-i îmbrăţişeze, dar este tras de mama în culise) 

GRETEL: Şi acum ce ne facem, că pietricele nu ai mai
avut cum să aduni? 

HENSEL: Îţi spun eu mai târziu, nu-ţi fie teamă. Acum
hai să ne jucăm puţin. 

(cântecul din Tabloul II) 

R: Când părinţii noştri pleacă
Să taie lemne de foc, 
Noi, copii, puşi pe joacă, 
Nu mai stăm o clipă-n loc

Foamea nu ne mai încearcă
Şi nici gând să ne oprim
De la cântec şi din joacă
Vai ce bine ne simţim. …(etc.)

GRETEL: Of, am obosit. 
HENSEL: Dacă vrei putem să ne odihnim.
GRETEL: M-aş odihni eu, dar când mă gândesc că iar

suntem părăsiţi în mijlocul codrului, parcă îmi piere cheful. 
HENSEL: N-ai grijă, surioară. Am însemnat iarăşi

drumul, aşa că n-avem de ce să ne temem.
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GRETEL: Dar cu ce l-ai însemnat, că pietricele…albe
nu ai mai putut să-ţi iei în buzunare. Uşa a fost închisă toată
noaptea, iar dimineaţă mama nu ne-a scăpat o clipă din
ochi.

HENSEL: Dar cine a spus că am avut nevoie de
pietricele albe?

GRETEL: Şi-atunci?
HENSEL: Ştii doar că mama ne-a dat dimineaţă la

fiecare să mâncăm câte o bucată de pâine, să ne potolim
foamea peste zi.

GRETEL: Sigur că ştiu. Eu o am aici în buzunar.
HENSEL: Ei, bine, eu am fărâmiţat-o bine şi am

presărat bucăţele de pâine pe tot drumul până aici. 
GRETEL: Vai, ce isteţ eşti, frăţioare!
HENSEL:  Ţi-am spus doar să nu-ţi faci griji. 
GRETEL: Dar asta înseamnă că tu ai rămas fără pâine!
HENSEL: Ce-i drept asta cam aşa e. 
GRETEL: Atunci va trebui să o împărţim pe a mea.
HENSEL: Mănânc-o tu singură. Mie nu-mi e foame.

Şi-apoi o să găsesc eu ceva de mâncare când o să ajungem
acasă.

GRETEL: De fapt nici mie nu-mi e foame. Aşa că hai
mai bine să pornim, ca să nu ne prindă noaptea în pădure. 

HENSEL: Bine, să mergem! (începe să caute
firimiturile)

GRETEL: Pe unde?
HENSEL: Nu trebuie decât să găsim firimiturile.
GRETEL: Dar pe unde să le căutăm?
HENSEL: Trebuie să fie pe undeva pe-aici. Caută şi

tu!
GRETEL (cântând):  Nu văd nici urmă de pâine pe jos.
HENSEL: Ciudat! Nici eu nu găsesc vreuna.

(pe căutarea lor un fond muzical asigură retragerea
copacilor, concomitentă cu scăderea luminii)
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GRETEL: Ce ne facem, Hensel? Se lasă întunericul!
HENSEL: Trebuie să fie pe-aici. Doar eu le-am

împrăştiat.
GRETEL:  Şi cu toate astea nu mai sunt.
HENSEL: Vai de mine! Să ştii că păsărelele pădurii,

sau cine ştie ce vieţuitoare flămânde au mâncat firimiturile
din pâinea noastră. 

GRETEL: Asta înseamnă că suntem pierduţi !!!
HENSEL: Nu-ţi fie frică, surioară. Eşti cu mine!
GRETEL: Să strigăm, poate ne aude cineva. 
HENSEL: Strig eu, că sunt mai voinic. Heeei!!!
ECOUL: Heeei…heeei…heeei!!!
GRETEL: Ai auzit? A răspuns cineva. 
HENSEL: Aici!!!
ECOUL: Aici…aici…aici!!!
HENSEL: Cine-i ???
ECOUL: Cine-i…cine-i…cine-i ???
GRETEL:  De ce repetă ce spui tu?
HENSEL: Pentru că e doar ecoul!
(începe să bată vântul)
GRETEL: Hensel, mi-e frică. S-a întunecat…uite! Ce

mişcă în partea aceea? 
HENSEL: Un tufiş. (legănat de vânt)
GRETEL: Dar acolo?
HENSEL: Nimic. Un copac. 
GRETEL: Mi-e frică. (strigă) Mamă! Tată!
ECOUL: Mamă! Tată!...Mamă! Tată!...Mamă! Tată..!!!
HENSEL: Trebuie să mergem, Gretel!
GRETEL: Dar, încotro?
HENSEL: Unde o vrea Dumnezeu! Încolo! Să ne

grăbim! În curând o să înceapă şi ploaia.
(se aud tunete)

Georgeta şi Florin ANTONIU78



CÂNTEC

R: Vai de noi, ce ne vom face? 
Drumul n-o să-l mai găsim,
Ne-am pierdut în pădurice
Şi nu ştiu cum să ieşim.

HENSEL: Nici o cale de scăpare,
Doar copaci necunoscuţi,
Cu ce-om fi greşit noi, oare?
Sora mea, suntem pierduţi.

R: Vai de noi, ce ne vom face? …etc

GRETEL : Să n-ai frică, frăţioare,
Dumnezeu e bun cu noi.
Vom găsi noi o scăpare
Din necazuri şi nevoi

R: Vai de noi, ce ne vom face? …etc

HENSEL : Ce n-aş da să te pot crede,
Dar mă tem că nu prea pot.
GRETEL : N-ai curaj, precum se vede,
Te-ai speriat cam prea de tot.

R: Vai de noi, ce ne vom face? …etc

(pe ultimul refren intră în scenă casa Babei Cloanţa şi
cuptorul, după care scena se luminează, tunetele încetează,
ca şi vântul)
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TABLOUL V

GRETEL: Ce bine că s-a oprit furtuna.
HENSEL: Da, şi s-a şi luminat. Numai că încotro s-o

apucăm tot nu ştiu. 
GRETEL: Hai să mai căutăm, poate găsim vreo urmă.
HENSEL: Haide, deşi după furtuna asta, slabe

speranţe. 
GRETEL: Hensel, uite o căsuţă!
HENSEL: Ce bine, poate găsim un loc să ne odihnim

şi să mâncăm ceva, că tare mi s-a făcut foame. Hai să ne
apropiem. 

GRETEL: Nu. Poate e locuită de un om rău. 
HENSEL: Rău sau bun, nu contează. Doar ceva cu

care să-mi potolesc foamea să ne dea.
GRETEL: Fii cu băgare de seamă, Hensel!
HENSEL: Surioară! Vino repede! Mi se pare mie sau

casa asta este toată făcută din turtă dulce?
GRETEL: Cred că ai dreptate. 
HENSEL: Tot mai crezi că e casă de om rău?
GRETEL: Ştiu şi eu ce să mai zic?
HENSEL: Eu zic să gustăm puţin din acoperişul ăsta

dulce.
GRETEL: Bine. Hm, ce gustos e…
BABA (din casă): Cine n-are frică? Cine casa-mi

strică?
GRETEL: Ai auzit?
HENSEL (mâncând):  O fi vântul, surioară! 
GRETEL: Mie mi-e cam frică.
HENSEL: Fii liniştită, sunt lângă tine, surioară.
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BABA (din casă):  Cine n-are frică? Cine casa-mi
strică?

GRETEL: Asta ce-a mai fost?
HENSEL: Ştiu şi eu!? Poate că tot vântul!
BABA (ieşind din casă):  Ei, copilaşii babei, cei dragi,

cine v-a adus încoace?
HENSEL: Sărut-mâna, mătuşico. Ne-am rătăcit în

pădure şi paşii ne-au îndreptat spre  căsuţa dumitale. 
BABA: Aşa, deci v-aţi rătăcit. 
HENSEL: Chiar aşa!  
BABA: Dar luaţi şi mâncaţi, că v-o fi foame !
GRETEL: Ba, ca să spun sincer, mie mi-a cam trecut!

Aşa că o să ne cam vedem de drum.
BABA: Da de ce vă speriaţi aşa, drăgălaşilor? Nu vă fie

teamă, sunt o femeie bună şi dulce, ca şi căsuţa în care
locuiesc. Eu iubesc copii. Îi iubesc aşa de mult că i-aş
mânca. (aparte) Ce frumuşei sunt, îmi lasă gura apă.

GRETEL: Totuşi, noi o să mergem!
BABA: Nici să nu vă gândiţi. Trebuie mai întâi să

mâncaţi, ca să vă faceţi mai grăsuţi, că prea sunteţi
slăbănogi.

HENSEL: Nouă ne e bine aşa, mătuşico. La revedere.
BABA (punând mâna pe ei):  Nu fi urâcios, băieţaş. V-

am spus că vă vreau numai binele. Doar sunteţi flămânzi,
nu? Mâncaţi, mâncaţi pe săturate.

HENSEL: Ţi-am mai spus că ne-a ajuns.
BABA: V-o fi ajuns vouă, dar mie îmi plac copilaşii

mai dolofani şi rumeni în obraji.
GRETEL: Îţi plac chiar aşa de mult copiii, mătuşă? 
BABA:  Îmi plac, fata mea, mai ales bine rumeniţi în

cuptor (îi leagă cu o frânghie groasă pe care o avea la
brâu) 

GRETEL: Ce faci? Au, mă doare! 
HENSEL: Dă-ne drumul, babă slută! 
BABA: Gura! Ai mei sunteţi de-acum puişorilor!
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HENSEL: Cine eşti? Ce vrei cu noi!?
BABA: Cine sunt? Hi, hi, hi…

CÂNTEC

R : Eu sunt Baba, Baba Cloanţa,
Vrăjitoarea? Cotoroanţa,
Şi copii toţi îmi plac, 
Dar prăjiţi, cu cozonac.

Vai de voi, copiii Babei,
Tare v-am mai păcălit, 
În loc să vă dau mâncare,
Pe voi vă pun la gătit.

R : Eu sunt Baba, Baba Cloanţa,
Vrăjitoarea? Cotoroanţa,
Şi copii toţi îmi plac, 
Dar prăjiţi, cu cozonac.

Aşa că băgaţi de seamă
Cum umblaţi pe ce cărări,
Că, de îmi cădeţi în palmă, 
Vă mănânc din trei mişcări. 

R : Eu sunt Baba, Baba Cloanţa, …etc…

Nu am somn şi nu am pace
Până nu vă văd prăjiţi,
Fripturică îmi voi face
Din copiii rătăciţi. 

R : Eu sunt Baba, Baba Cloanţa, …etc…
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HENSEL: Va să zică tu eşti Baba Cloanţa, cea de care
am auzit că îi mănâncă pe toţi copii pe care pune mâna? 

BABA: Chiar eu, fripturica mea! 
GRETEL: Şi o să ne mănânci şi pe noi?
BABA: Că doar n-o să vă pun cu mine la masă, sau să

vă-mbrac în haine albe şi să vă plimb de mână prin pădure.
HENSEL: Vai de noi!
GRETEL: O să murim!
HENSEL: Săraca mama!
GRETEL: Bietul tata!
BABA: Gura, că n-am chef de văicărelile voastre! Eu

merg să aduc o găleată de apă să vă spălaţi, că doar n-o să
vă mănânc plini de praf din cap până-n picioare, copii
murdari ce sunteţi! (iese din casă) 

GRETEL: Hensel, frăţioare, ce ne facem? Baba
Cloanţa ne-a pus gând rău. 

HENSEL: Sst, vorbeşte mai încet. Încearcă să te
dezlegi. 

GRETEL: Nu pot. A strâns frânghia foarte tare. 
HENSEL: Încearcă! Trage!
GRETEL: Nu pot!
HENSEL: Nici eu. Afurisită babă!
BABA (vine cu o găleată):  N-aţi tăcut? Vă liniştesc eu

imediat. Tu fetiţo, treci şi spală-ţi faţa şi mâinile (o
dezleagă) Între timp, tu, băieţaş, mai mănâncă o bucăţică
de turtă dulce poate te mai îngraşi puţin. Altfel, o să am
prea puţin sos la cină.

HENSEL (o muşcă de mână): Fugi, Gretel. Scapă
măcar tu!

BABA: Aşa te porţi, drac împeliţat? Lasă că-ţi vin eu
de hac.

HENSEL: Fugi, Gretel. 
BABA: Fetiţo! Dacă fugi să ştii că n-ai să-ţi mai vezi

fratele niciodată. 
HENSEL: N-o asculta, Gretel. Fugi!
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GRETEL: Nu pot să te părăsesc, Hensel. Dac-o fi să
murim, o să murim împreună. 

BABA: Hi, hi…Curajoasă fată, n-am ce zice. Ia, vino,
fetiţo. Am deja în cuptor o pâine, care ar cam fi timpul să
se fi rumenit. Fă bine şi te uită dacă e gata, că pe mine m-
a cam lăsat vederea. 

GRETEL: Dar eu nu ştiu cât de rumenă îţi place
dumitale să fie pâinea. 

BABA: Hai mai repede, că trebuie să vă bag şi pe voi
în cuptor, şi n-am chef să risipesc lemnele de pomană.

GRETEL (se uită în cuptor):  Nu văd nimic. Flăcările
sunt prea mari. 

BABA: Uită-te mai bine, că dacă mi s-a ars pâinişoara
e vai de voi.

HENSEL: Că mai mult decât să ne prăjeşti de vii, ce
poate fi mai rău. 

BABA: Gura mică, măi pastramă, ca nu cumva să te
frăgezesc cu un ciomag înainte să te arunc în cuptor. 

GRETEL (apropiindu-se de Hensel): Mătuşico, n-ai
vrea dumneata să te uiţi în cuptor, că, zău, eu nu văd nimic. 

BABA (mergând spre cuptor):  Of, că neisprăviţi mai
sunt şi copiii din ziua de azi. Ia să mă uit eu, că altfel mi se
arde pâinea de tot, dacă mă las pe mâna nepricepuţilor
ăstora. 

GRETEL (care pe replica Babei l-a dezlegat pe
Hensel):  Se vede ceva, mătuşico?

BABA (cu capul în gura cuptorului):  Se vede, dar mai
trebuie lăsată puţin să se rumenească. 

HENSEL: Atunci stai şi tu lângă pâine şi mai suflă-n
foc până s-o coace bine! (o împing în cuptor) 

BABA: 
Ah, deschide, puişor,
De dogoare crăp şi mor.

HENSEL:
Crapă Cloanţo, 

Basmul universal în teatru 85



Cotoroanţo.
GRETEL:

Te prăjeşte,
Pârjoleşte!

BABA: Au, mor, ard toată, ajutoooor!!!
HENSEL: Strigă până ţi-or plesni plămânii, cotoroanţă

afurisită.
GRETEL: Uf, frăţioare, am scăpat!
HENSEL: Am scăpat şi noi şi am scăpat şi lumea de

vrăjitoare.

CÂNTEC

R : Hei-la, hei-la-hop, 
Cotoroanţa stă pe foc,
Şi cu sufletu-i amar
Baba s-a băgat în jar

În cuptorul ei nestins
Cotoroanţa s-a încins,
Iar din flăcări şi din fum
Va rămâne numai scrum.

R : Hei-la, hei-la-hop, 
Cotoroanţa stă pe foc,
Şi cu sufletu-i amar
Baba s-a băgat în jar

Hai, copii, vă bucuraţi
C-am scăpat nevătămaţi,
De sufletu-i necurat
Lumea-ntreagă a scăpat.

Georgeta şi Florin ANTONIU86



R: Hei-la, hei-la-hop, 
Cotoroanţa stă pe foc,
Şi cu sufletu-i amar
Baba s-a băgat în jar

Cortina
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MUZICANŢII DIN BREMMEN

adaptare după Fraţii Grimm
de Mara Antoniu

Georgeta şi Florin ANTONIU88



Personajele:

MĂGARUL

CÂINELE

PISICA

COCOŞUL

TÂLHARUL 1

TÂLHARUL 2

TÂLHARUL 3
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(Muzică, apare Măgarul mergând cu capul în jos)
MĂGARUL: I-ha,ha! I-ha, ha! Ce mare pacoste a dat

peste mine...şi eu...colea...măgar bătrân!! ...nu mai am
putere...of! Ce să vă spun...stăpânul meu vrea să se lepede
de mine...mi-a pus gând rău...după ce o viaţă întreagă am
cărat saci cu grăunţe la moară. Păi asta e dreptate?...da’ nici
eu nu sunt prost! Până să bage stăpânul de seamă...eu o să-
mi iau tălpăşiţa! Dar...încotro? (scoate o hartă) Ia să-mi
scot eu harta... aşa... ce avem noi aici? Oraşe...multe
oraşe... păi... aici nu...nici aici...i-ha, ha...i-ha, ha...aici...în
Brema oraşul liber! Am auzit că aici fiecare e liber să facă
ce vrea... şi io o să mă fac... o să mă fac...Muzicant al
oraşului! Păi...da, ce idee genială, o să-mi fac un taraf, în
tinereţe nici un măgar nu cânta ca mine! Spre Bremmen
cu muzică îninteeee marş! (cântec, iese)

MĂGARUL: Uite-l şi pe ăsta, săracul! Ce gâfâi aşa,
măi Apucă-l-în-colţi?

CÂINELE: Vai de păcatele mele, pentru că sunt bătrân
şi slăbesc din zi în zi tot mai mult şi pentru că la vânătoare
nu mă mai dovedesc bun de nici o ispravă, stăpânul meu
şi-a pus în gând să-mi facă de petrecanie, şi atunci mi-am
luat repede tălpăşiţa. Dar vorba e, cu ce-o să-mi câştig eu
pâinea de-aci înainte?

MĂGARUL: Ştii ceva, eu mă duc la Bremen să mă
fac muzicant. Hai cu mine, că s-o mai găsi şi pentru
domnia ta un loc în taraf! Eu o să cânt din lăută, iar tu o să
baţi la toba mare.

CÂINELE: Îmi cam place propunerea ta… atunci la
drum!

MĂGARUL: Altul. Ei, Linge-Barbă, de ce-mi eşti atât
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de tristă? Cine ţi-a stricat socotelile?
PISICA: Cui i-ar arde să fie vesel, când i-a ajuns funia

la par? Pentru că anii bătrâneţii m-au cam adus de şale şi
mi s-au tocit colţii,  şi pentru că-mi place mai mult să mă
tolănesc după cuptor şi să torc decât să alerg după şoareci,
stăpâna mea a vrut să mă înece.  Am fugit eu de acasă la
timp, nu e vorbă, dar stau, şi mă socotesc: încotro s-o apuc
acum?

MĂGARUL: Hai cu noi la Bremmen, că la serenade
nu te-ntrece nimeni şi cu siguranţă c-o să-ţi găseşti şi tu un
loc în taraful oraşului.

PISICA: Sfatul acesta nu-i rău deloc… să mergem!
MĂGARUL: Ce ţi s-a-ntâmplat de strigi aşa, măi,

cocoşule? Astâmpără-te o dată, că împuiezi urechile
oamenilor!

COCOŞUL: Dau şi eu de veste c-o să fie vreme
frumoasă, dar la ce bun! Mâine-i duminică şi ne vin
oaspeţi. Dar vezi că stăpână-mea nu se mai arată milostivă
faţă de mine; i-a spus bucătăresei c-ar pofti să mă mănânce
la masă, în ciorbă, aşa că în seara asta o să mă scurteze de
cap… Acu’nţelegi de ce strig aşa? Strig şi eu cât mai pot,
cât mai sunt în viaţă…

MĂGARUL: Păi bine măi, Creastă-Roşie, să te
necăjeşti matale pentru atât! Hai mai bine cu noi, la
Bremen. Că oriunde ai merge, ceva mai bun decât moartea
tot o să afli… Ai un glas care te unge, şi de te-ai învoi să
cântăm împreună, ne-o asculta lumea cu gura căscată, zău
aşa! 

COCOŞUL: Măi, urechiatule, propunerea ta e cât se
poate de nimerită! 

MĂGARUL: Atunci dacă toată gaşca este în păr, ce-
ar fi să pornim cu veselie spre Bremmen! 

CÂINELE: Că doar tinerei suntem! (râsete)
PISICA: Şi  graţioşi!
COCOŞUL: Cucuriguuuuu! Şi cântăcioşi! 

Basmul universal în teatru 91



MĂGARUL: Să cântăm, zic! (cântec) (merg spre
Bremmen, când vede Măgarul pădurea se opreşte şi se
ciocnesc unul de altul, fiecare scheaună pe limba lui) Ce
este aici?

CÂINELE: O pădure, cred!
PISICA: Pe mine mă cam lasă picioarele…
COCOŞUL: Eu zic să înoptăm aici…
MĂGARUL: Aveţi dreptate… şi aşa nu o să ajungem

azi la Bremen!
CÂINELE: Atunci…să ne oprim!
TOŢI: Să ne oprim! (se opresc) 
MĂGARUL: Uite un pom suficient de mare pentru

mine! Eu aici îmi fac culcuşul! 
CÂINELE: Şefule, mă primeşti şi pe mine să dorm cu

tine, sunt mai speriicios, de câteva zile am coşmaruri! 
MĂGARUL: Treci aici, Apucă-l-în-colţi! Şi voi?
PISICA: Eu o să stau în rămurişul bogat al pomului

vecin! 
MĂGARUL: Prea bine, eşti lângă noi! Şi tu Creastă-

roşie?
COCOŞUL: Eu mă duc mai sus, că altfel am ameţeli

şi nu dorm toată noaptea! 
MĂGARUL: Somn uşor, prieteni!
TOŢI: (căscând) Somn uşor! (se foiesc o vreme, apoi

încep să sforăie pe rând, mai puţin cocoşul)
COCOŞUL: Şi se mai lăudau că-s tinerei....mai ales

Apucă-l-în-colţi şi Linge-barbă! Ei, ce tânăr am fost ...şi
ce boşorogi aţi ajuns! Ia să mai dau eu o dată, roată cu
privirea...de vreo primejdie ceva, că din partea lor...să ne
mănânce lupii! Ia stai, parcă se vede în depărtare o
luminiţă...sau mi se pare? Oare nu mai am privirea ageră?
Să-mi lungesc gâtul! Pe creasta mea roşie, e chiar o
luminiţă! (sforăituri mai mari) Trebuie să îi trezesc, că mai
au puţin şi mă asurzesc cu sforăiturile lor!
Cucuriiiguuuuuuu! (se trezesc speriaţi)
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MĂGARUL: Ce faci prietene, ai căpiat!?! 
CÂINELE: Să crăpi de inimă, şi nu altceva!
PISICA: (se întinde) E dimineaţă??
MĂGARUL: Ce dimineaţă, îl mănâncă spinarea pe

Creastă-roşie!
CÂINELE: Ce te-a apucat, avem drum lung până la

Bremen! Eu dacă vreau pot să şi alerg, că-mi place, dar
voi?

COCOŞUL: Staţi, prieteni, nu vă enervaţi aşa că vă
creşte tensiunea! Staţi să vă povestesc!

MĂGARUL: Ei, ce e?
COCOŞUL: După ce voi aţi adormit...
PISICA: Aşa...
COCOŞUL: Şi aţi început să sforăiţi, de aţi trezit toate

veveriţele...
MĂGARUL: Chiar aşa?
COCOŞUL: Chiar aşa! Ce mi-am zis...hai să dau o

roată cu privirea, să mă asigur de vreun duşman...
CÂINELE: Bine ai făcut, că mie mi s-au tocit colţii!
COCOŞUL: Când,... ce credeţi că văd în depărtare...
TOŢI: Ce?
COCŞUL: O luminiţă! 
TOŢI: O luminiţă?
COCOŞUL: Pe creasta mea, dacă nu e o casă acolo!

(murmure)
MĂGARUL: Hai s-o întindem chiar acu într-acolo, că

adăpostul ăsta nu prea e de soi! Mă dor toate oasele!
CÂINELE: Hai, degrabă, de-aş găsi niscaiva oase, sau

vreo bucăţică de carne, mi-ar prinde bine!
PISICA: Şi am împărţi-o frăţeşte! (pornesc)
MĂGARUL: Lăsaţi mâncarea acum, hai să găsim un

adăpost şi un culcuş comod! După mine! (pornesc)
COCOŞUL: Uite că luminiţa scânteiază şi mai

puternic!
CÂINELE: Da, lumina se face tot mai mare...
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MĂGARUL: Ai avut dreptate, crestatule, e o casă şi e
luminată ca ziua! Hai să ne ascundem şi să privim pe
fereastră! 

TOŢI: Hai! (se ascund şi trag cu ochiul înăuntru, apar
tâlharii)

MĂGARUL: Mă uit eu că sunt cel mai mare! (se
cocoaţă)

COCOŞUL: Ce vezi acolo, măi urechilă?
MĂGARUL: Ce văd? Apăi văd o masă încărcată cu

mâncăruri şi băuturi alese şi nişte tâlhari care stau în jurul
ei şi se înfruptă de zor!

COCOŞUL: Aşa ceva ne-ar prinde bine şi nouă! 
CÂINELE: Mai încape vorbă!
PISICA: Numai de ne-am vedea în locul lor, că mie

deja îmi chiorăie maţele! 
MĂGARUL: Hai să chibzuim ce e de făcut!
TOŢI: Hai! (ies)
TÂLHARUL 1: Bun ospăţ am mai avut azi!
TÂLHARUL 2: Sunt ghiftuit!
TÂLHARUL 3: Am avut o pradă pe cinste astăzi!
TÂLHARUL 1: Ăhă, de o lună nu am mai mâncat aşa!
TÂLHARUL 2: Ne odihnim şi mâine facem cum am

plănuit!
TÂLHARUL 3: Mai e vorbă... atacăm conacul din

deal!
TÂLHARUL 1: Am auzit de la săteni că e doldora de

aur şi pietre preţioase!
TÂLHARUL 2: Şi mâncare, ce nu ai mai pomenit!
TÂLHARUL 3: Furăm şi câţiva cai, să fugim mai

repede, dacă e nevoie! (îi apucă căscatul)
TÂLHARUL 1: Mie mi-e somn!
TÂLHARUL 2: Şi mie, hai să ne culcăm!
TÂLHARUL 3: Iar mâine, la atac! (apar cei patru

unul în capul celuilalt)
MĂGARUL: Sunteţi gata?
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TOŢI: Gata! (încep să urle fiecare pe limba lui şi dau
buzna în casă, tâlharii se sperie şi fug în pădure)

TÂLHARUL 1: Ce a fost asta, vericule?
TÂLHARUL 2: Ce să fie, nişte stafii sau aciuat în

lipsa noastră!
TÂLHARUL 3: Ce stafii, ... monştri! (cei din casă au

mâncat şi se pregătesc de culcare)
MĂGARUL: M-am ospătat în lege!
COCOŞUL: Şi eu la fel!
CÂINELE: Parcă am ţinut post o lună!
PISICA: O să torc toată noaptea de plăcere!
MĂGARUL: Hai, fiecare la locul lui! Eu mă duc afară

pe un maldăr de fân.
CÂINELE: Eu o să mă culc la uşă, să nu se întoarcă

tâlharii!
PISICA: Eu mă tolănesc pe cuptor!
COCOŞUL: Iar eu mă sui pe grindă, da de data asta

mă culc, că pic de somn! Şi nu o să pot cânta când trebuie!
(se culcă toţi)

TÂLHARUL 1: În sfârşit e linişte în casă!
TÂLHARUL 2: Mi se pare că ne-am cam speriat de

pomană!...
TÂLHARUL 3: S-ar cuveni să ne ruşinăm c-am fost

aşa de slabi de înger!
TÂLHARUL 1: Păi dacă tot spui aşa, mergi şi

cercetează! 
TÂLHARUL 2: Da’ tu, ce mai stai?...mergi fără grijă!
TÂLHARUL 3: Mă duc, ce să fac! (merge, pisica îl

zgârie, câinele îl muşcă iar măgarul îi dă cu piciorul se
întoarce îngrozit) Vai de viaţa noastră!... În casă s-a cuibărit
o cotoroanţă afurisită, care mi-a zgâriat tot obrazul cu nişte
gheare lungi şi ascuţite!

TÂLHARUL 1: Vai, nouă...
TÂLHARUL 3: Iar la uşă, cine crezi că stătea?
TÂLHARUL 2: Cine?
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TÂLHARUL 3: Unul cu un cuţit, pe care mi l-a înfipt
în picior! Socoteam c-am scăpat! Da ţi-ai găsit să scapi aşa
uşor? În ogradă, o namilă neagră m-a pocnit cu o măciucă,
iar sus, cocoţat pe acoperiş sta însuşi judecătorul şi tot
striga:  Aduceţi-mi-l pe tâlhar! Aduceţi-mi-l! Dacă am
văzut că aşa stă treaba, am fugit de-mi sfârâiau călcâiele

TÂLHARUL 1: Nu mai e de stat aici, să fugim!
TÂLHARUL 2: Să fugim! (tâlharii pleacă)
MĂGARUL: Am scăpat ţinutul de tâlharii cei răi! 
CÂINELE: Dar şi de stăpânii noştri ce ar fi vrut să ne

piardă!
COCOŞUL: Nu mai îmi aduce aminte, că nu o să mai

pot cânta de groază!
PISICA: Of, şi mie îmi vine să zgârii de câte ori îmi

aduc aminte!
MĂGARUL:  Prieteni, atunci eu sunt hotărât! E aşa de

bine aici, că eu nu mă mai îndur să plecăm? Putem cânta
în taraf şi aici! Ce ziceţi!? 

TOŢI: Ai dreptate! Să cântăm atunci!!!!!!! (cântec)

Sfârşit
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PINOCCHIO

Dramatizare după Carlo COLLODI
de  Florin Antoniu
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Personajele

GEPETTO

PINOCCHIO

GREIERAŞUL (ACELAŞI ACTOR CU FITIL ŞI
ARLECCHINO)

UN COPIL (ACELAŞI ACTOR CU MOTANUL)

MANGIAFOCO (PĂPUŞĂ)

ARLECCHINO

VULPOIUL

MOTANUL

ZÂNA

FITIL
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SCENA 1: GEPETTO - PINOCCHIO

GEPETTO: Ia te uită ce bucată frumoasă de lemn am
găsit. Numai că nu ştiu ce să fac din ea. Trebuie să am mare
grijă, pentru că lemnul s-a scumpit atât de mult în ultima
vreme. Şi nimeni nu mai cumpără mobilă, nici măcar un
biet scăunel nu mai poţi să vinzi. Ce-ar fi să fac o păpuşă?
Că tot n-am fost eu vrednic să am copii, cu toate că mi-aş
fi dorit aşa de mult.

VOCEA: Bravo, o păpuşă să faci!
GEPETTO: Hei, cine vorbeşte?
VOCEA: Eu, cine altcineva?
GEPETTO: Care eu? Unde eşti?
VOCEA: Aici, în mâinile tale! Sunt bucata de lemn!
GEPETTO: Un lemn vorbitor? Doamne, de când sunt

eu pe lumea asta nu am pomenit aşa ceva. Şi am cioplit mii
de trunchiuri de copac.

VOCEA: Ei, bine, acum m-ai găsit pe mine.
GEPETTO: Minunat…minunat…Am să fac din tine

o păpuşă: bucuria copiilor. Am să te învăţ să dansezi, să
mânuieşti spada, să faci salturi mortale. O să devii cea mai
iubită păpuşă din lume.

VOCEA: Bravo – bravo – bravo…Iartă-mă. N-am
vrut! Promiţi să te ţii de cuvânt şi să faci din mine tot ce-
ai spus? 

GEPETTO: Bine-nţeles! Dacă o să-mi dai ascultare!
Gata cu vorba, că trebuie să încep cioplitul. Unde-mi sunt
uneltele? A, iată-le!
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VOCEA: Au, mă doare! Eşti foarte brutal cu mine! 
GEPETTO: Orice facere e dureroasă. Răbdare…

răbdare. În curând vei fi un copil mare, cuminte şi frumos. 
VOCEA: Mă gâdilă! Ha, ha, ha!! Nu mai pot…! 
GEPETTO: Dacă nu stai cuminte, am să te fac un

cioroi.
VOCEA: Nu vreau să zbor. Mi-e frică de înălţimi. Nu

vreau să fiu pasăre. 
GEPETTO: Bine, bine. Atunci rabdă şi taci!
VOCEA: Au, au… Nu mai pot să îndur loviturile tale. 
GEPETTO: Dacă nu te astâmperi, am să te transform

într-un căţel. 
VOCEA: Căţel? Atunci am să te muşc. Ham, ham,

ham…
GEPETTO: Termină neastâmpăratule! 
VOCEA: Mi-ai promis că mă faci om. 
GEPETTO: Da, aşa am promis. Şi eşti aproape gata.

Ia să te vedem!
VOCEA: Stai puţin. Că nu pot să mă ţin pe picioare!
GEPETTO: Uşor, că nu e nici o grabă. Încet, câte un

pas. Aşa!
VOCEA: Ia te uită! Pot să merg! O să pot să şi alerg?
GEPETTO: Sigur, dar nu de îndată. 
VOCEA: Dar când?
GEPETTO: Curând.
VOCEA: Hei, dar nu mi-ai dat încă un nume.
GEPETTO: Ai dreptate, era să uit. O să îţi spun …

Pinocchio.
PINOCCHIO: Îmi place cum sună! Bine, de-acum

încolo sunt PINOCCHIO.
GEPETTO: Arăţi ca orice copil. Parcă nici nu ai fi din

lemn.
PINOCCHIO: Vai, ce bine! Ce tare îmi doream să fiu

copil.
GEPETTO: Da, dar copiii trebuie să meargă la şcoală!
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PINOCCHIO: Ce bine, ce bine, vreau să merg la
şcoală. Dar ce e aia şcoală?

GEPETTO: E un loc unde sunt mulţi copii, acolo
înveţi să scrii, să citeşti şi să socoteşti.

PINOCCHIO: Bravo, bravo, bravo! Ce mult îmi
doresc să scriu, să citesc şi să socotesc. Ce trebuie să fac?

GEPETTO: Mai întâi ţi-ar trebui un Abecedar.
PINOCCHIO: Ce e acela un abecedar?
GEPETTO: O carte.
PINOCCHIO: Vreau abecedarul.
GEPETTO: Numai că asta costă ceva bani.
PINOCCHIO: Aha, dar ce sunt ăia bani?
GEPETTO: Ceva ce eu nu prea am acum. De fapt nu

am deloc.
PINOCCHIO: Vai, ce păcat!
GEPETTO: Dar am o idee! (iese)
PINOCCHIO: Ce-o fi aia idee? Probabil că e ceva ce

se ţine afară din casă! Ia să mai exersăm noi un pic mersul.
Hopa! Ce bine e să fii copil!

CÂNTEC 1:

Primul pas întotdeauna este cel mai greu,
Dar de-l faci, cu siguranţă, o să mergi mereu.
Poţi străbate toată lumea, peste mări şi ţări
Ca să poţi afla răspunsuri la noi întrebări.

Ce minune, să pot merge, eu, un simplu lemn,
Pot ajunge orişiunde dacă mă îndemn,
Şi de timpul mă presează, pot chiar alerga,
Lumea asta e frumoasă şi va fi a mea.

GEPETTO: Ei, iată şi abecedarul!
PINOCCHIO: A, aşa arată? L-ai schimbat pe idee?
GEPETTO: Cam aşa ceva.
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PINOCCHIO: Ia stai puţin! Unde este haina pe care
o aveai când ai plecat?

GEPETTO: Asta era ideea. Am schimbat-o pe
abecedar. Şi aşa îmi ţinea prea cald.

PINOCCHIO: Vai, dragul meu tată! Ţi-ai dat haina
pentru ca eu să pot merge la şcoală. Cum aş putea să-ţi
mulţumesc?

GEPETTO: Să înveţi cât mei multe lucruri, pentru că
doar aşa vei putea fi un om adevărat.

PINOCCHIO: Bine, îţi promit că am să învăţ tot ce
scrie în abecedar şi nu numai.

GEPETTO: Numai să te ţii de cuvânt.
PINOCCHIO: Doar nu îţi închipui că eu mint!
GEPETTO: Păi, nici să nu minţi vreodată. Altfel o să-

ţi crească nasul. La fiecare minciună câte un pic.
PINOCCHIO: Bine, tată. Acum plec la şcoală. Aş

spune că ard de nerăbdare, dar mie mi-e tare frică de foc.
GEPETTO: Bine, du-te!

CÂNTEC  2 :

Ce suflet bun, Gepetto
Hăinuţa şi-a vândut
Să pot să merg la şcoală
S-o iau de la-nceput.

Să pot citi şi scrie,
Să pot să socotesc,
Tăticul meu, Gepetto,
Ce mult îţi mulţumesc.

De astăzi înainte
Mă pun pe învăţat,
Că foarte multe lucruri
Pe lume-s de aflat.
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Iar când voi fi eu mare,
Deştept şi instruit,
Pe dragul meu părinte-l
Voi face fericit.

SCENA 2 : PINOCCHIO - GREIERAŞUL

PINOCCHIO: Astăzi, la şcoală, vreau să învăţ
numaidecât să citesc, mâine învăţ să scriu, iar poimâine
am să învăţ să socotesc. Pe urmă, cu îndemânarea mea, o
să câştig bani mulţi, iar cu banii ce-i voi câştiga am să-i
fac tatei o haină de postav de toată frumuseţea. Dar ce zic
eu postav? Am să i-o fac toată numai cu fire de argint şi
aur şi cu nasturi de diamant. Bietul bătrân, i se cuvine şi
lui atâta lucru: pentru că la urma urmei, ca să-mi cumpere
cărţi şi să mă dea la şcoală, a rămas doar în cămaşă pe
frigul ăsta ! Numai părinţii sunt în stare să facă asemenea
jertfe!... (Se aude o muzică de bâlci)  Ce să fie muzica asta?
Vai, dar se frumos se aude! Ia să merg eu mai aproape! Dar
trebuie să ajung la şcoală. Ei, lasă! Azi o să ascult muzică
şi mâine mă duc la şcoală. Pentru şcoală am destulă vreme.

GREIERAŞUL: Hei, Pinocchio, şcoala e în partea
cealaltă!

PINOCCHIO:  Dar tu cine mai eşti? 
GREIERAŞUL: Eu sunt conştiinţa ta. Ce-i drept arăt

ca un greieraş, dar nimeni nu e perfect, nu-i aşa?
PINOCCHIO: Conştiinţă? Ce-i aia? 
GREIERAŞUL: E mai complicat să-ţi explic. Să

zicem că sunt îngerul tău păzitor.
PINOCCHIO: Atunci nu te mai osteni degeaba. Nu
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am nevoie să fiu păzit. 
GREIERAŞUL: Aşa spune toată lumea. Numai că

atunci când dau de necaz toată lumea se repede la noi să le
dăm sfaturi, să-i salvăm, să luăm asupra noastră greşelile
pe care le fac.

PINOCCHIO: N-auzi, greieraşule, că n-am nevoie de
tine? Dă-te la o parte din calea mea.

GREIERAŞUL: Acum aşa crezi, dar vei avea mare
nevoie de mine. Numai să nu fie prea târziu. Cei mai mulţi
oameni vin la noi când e deja foarte târziu.

PINOCCHIO: Bine, bine, dacă toate conştiinţele sunt
aşa de cicălitoare eu unul mă lipsesc. La revedere.

GREIERAŞUL: Nici nu ştii cât de curând ne vom
revedea.

SCENA 3: PINOCCHIO – UN COPIL

PINOCCHIO: Hei, de unde vine muzica asta?
UN COPIL: Păi, citeşte şi tu afişul acela de acolo.
PINOCCHIO: Aş citi eu bucuros, numai că azi nu ştiu

să citesc.
UN COPIL: Cum adică „azi” nu ştii să citeşti?
PINOCCHIO: Adică… o să învăţ mâine.
UN COPIL: Aha, bine. O să-ţi citesc eu. Pe afişul ăsta

scrie: „Mare teatru de păpuşi”.
PINOCCHIO: Da? (îngână) Mare teatru de păpuşi.

Ce bine e să ştii să citeşti. Şi cum se intră la „Mare teatru
de păpuşi”?

UN COPIL: Simplu. Cumperi un bilet şi gata.
PINOCCHIO: Aha. Şi cât costă un bilet?
UN COPIL: Patru gologani de câte cinci.
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PINOCCHIO: Asta cât înseamnă? Ştii, azi nu ştiu nici
să socotesc.

UN COPIL: Mult, iar tu nu prea pari să ai bani la tine.
PINOCCHIO: Ai dreptate. Auzi, n-ai vrea tu să-mi

împrumuţi patru gologani până mâine?
UN COPIL: Te-aş împrumuta bucuros, dar azi nu pot.
PINOCCHIO: Uite, îţi vând hainele mele!
UN COPIL: Ce să fac eu cu ele? Nu vezi cât eşti de

mic şi de slăbănog?
PINOCCHIO: Dar ghetele mele? Uite ce frumoase

sunt!
UN COPIL: Mă tem că nu purtăm aceeaşi măsură.
PINOCCHIO: Dar şapca, nu-ţi place?
UN COPIL: Nu!
PINOCCHIO: Uite, dă-mi patru gologani pe

abecedarul ăsta. Să ştii că face mult mai mult.
UN COPIL: Te cred, numai că eu am învăţat deja să

citesc încă de ieri. Dar fiindcă văd că nu scap de tine,
poftim. (îi dă banii)

PINOCCHIO: Şi când te gândeşti că bietul Gepetto a
rămas acasă să tremure de frig doar în cămaşă, numai ca
eu să am un abecedar şi să învăţ… Dar dacă nu văd Marele
teatru de păpuşi simt că am să mor. Şi sigur Gepetto mă va
ierta. Aşadar, hai la Teatru. Hei, băiatule, de unde se
cumpără bilete?

UN COPIL: Păi, dă banii încoace şi îţi dau biletul meu,
că eu tocmai mi-am adus aminte că trebuie să plec până
undeva. 

PINOCCHIO: Poftim. (ia biletul, copilul pleacă) Să
intrăm la teatru!
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SCENA 4:  PINOCCHIO – MANGIAFOCO –
ARLECCHINO

MANGIAFOCO: Hei, tu, încotro?
PINOCCHIO: La teatru, domnule!
MANGIAFOCO: Trebuie să cumperi bilet.
PINOCCHIO: Am cumpărat deja, domnule.
MANGIAFOCO: Da? De unde?
PINOCCHIO: De la un copil care tocmai a plecat, că

zicea că are treabă.
MANGIAFOCO: Ia să-l văd!
PINOCCHIO: Păi nu v-am zis că tocmai a plecat?
MANGIAFOCO: Nu copilul, cap de lemn, ci biletul.

Dă-mi să văd biletul.
PINOCCHIO: Poftim, domnule. Şi să ştiţi că eu chiar

am cap de lemn.
MANGIAFOCO: Ha, ha, ha, cum adică?
PINOCCHIO: Adică sunt o păpuşă din lemn.
MANGIAFOCO: Şi, mă rog, de când pot păpuşile să

vorbească?
PINOCCHIO: Nu ştiu, domnule, dar eu pot. Acum

pot să intru la spectacol?
MANGIAFOCO: Ia stai aşa. Biletul ăsta nu e bun. E

pentru spectacolul de ieri. Trebuie să îţi cumperi alt bilet,
pentru spectacolul de azi.

PINOCCHIO: Cum aşa? Dar eu am dat toţi banii pe
care i-am luat pe abecedar pentru biletul ăsta.

MANGIAFOCO: Se vede treaba că ai fost tras pe
sfoară. Adică păcălit.

PINOCCHIO: Dar eu am plătit. Vreau să văd
spectacolul.

MANGIAFOCO: Iar eu am impresia că vrei să-ţi baţi
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joc de mine. Hei, Arlecchino!
ARLECCHINO: Da, domnule director!
MANGIAFOCO: Ia pune mâna pe individul ăsta care

vrea să intre la spectacol fără bilet.
PINOCCHIO: Dar eu am bilet.
MANGIAFOCO: Biletul e fals. Nu e bun. Arlecchino,

leagă-l bine şi du-l în bucătărie. O să-l pun pe foc pentru
ca să-mi pot face friptura deseară. Că şi aşa nu prea mai 
aveam lemne.

PINOCCHIO: Ajutor! Nu vreau să mor! Tată, tăticule,
scapă-mă ! Nu vreau să mor.

MANGIAFOCO: Încetează cu smiorcăiala asta că mă
faci să… să…. (strănută) Hapciu!

PINOCCHIO: Sănătate!
ARLECCHINO: Ăsta e semn bun. Când Mangiafoco

strănută înseamnă că s-a înduioşat.
MANGIAFOCO: Mulţumesc. Părinţii tăi unde sunt?
PINOCCHIO: Tatăl meu e meşterul Gepetto. Pe

mama n-am cunoscut-o.
MANGIAFOCO: Bietul de tine. Cum ai zis? Gepetto?
PINOCCHIO: Da. Îl cunoaşteţi pe tata?
MANGIAFOCO: Ba bine că nu. Ce mai face

bătrânul? Nu l-am mai văzut de mult. Ce păpuşi frumoase
mai făcea pe vremuri. (strănută)

PINOCCHIO: Să-ţi fie de bine!
MANGIAFOCO: Mulţumesc. Şi zici că eşti băiatul

bunului meu prieten. Vino să te sărut. Şi zici că ai luat
biletul de la un copil?

PINOCCHIO: Da. I-am vândut abecedarul şi apoi, cu
banii pe care mi i-a dat, am cumpărat biletul. 

MANGIAFOCO: Aşadar, ai vândut abecedarul cu
care trebuia să mergi la şcoală? Iar banii i-ai dat pe un petic
de hârtie fără nici o valoare?

PINOCCHIO: Întocmai, domnule. Iar abecedarul era
de la tata, care l-a luat cu banii primiţi pe singura lui haină
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mai groasă.
MANGIAFOCO: Aşa, deci. Se pare că ai fost

neascultător şi cineva te-a păcălit. Uite, ia de aici aceşti
cinci gologani de aur. Du-te şi cumpără alt abecedar, iar
restul banilor să-i duci acasă. Ai înţeles?

PINOCCHIO: Da, domnule, vă mulţumesc foarte
mult.

MANGIAFOCO: Şi mâine să vii cu tatăl tău la
spectacol. 

PINOCCHIO: Sigur, domnule. Încă o dată vă
mulţumesc. La revedere!

CÂNTEC 3:

Cât pe-aci să mi se-ntâmple
Cel mai groaznic nenoroc,
Din păpuşă vorbitoare
S-ajung lemne pentru foc.

Asta cred că-mi e răsplata
Că n-am fost ascultător
Şi în loc să merg la şcoală
Eu vroiam să fiu actor.

Poate că-ntr-o zi, vreodată,
Şi pe scenă am s-ajung,
Însă până-acolo, frate,
Drumul este foarte lung.
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SCENA 5 :  PINOCCHIO – VULPOIUL –
MOTANUL

VULPOIUL: Cumetre Motan, vezi tu ce văd eu?
MOTANUL: Văd, cumetre Vulpoi. Dă fuga şi pune

mâna pe el.
VULPOIUL: Stai! Ai uitat că tu eşti orb iar eu sunt

şchiop.
MOTANUL: Aoleu, că bine zici. Era să ne dăm de gol. 
VULPOIUL: Hei, băieţaşule!
PINOCCHIO: Pe mine mă strigi?
VULPOIUL: Da. Încotro mergi aşa de grăbit?
PINOCCHIO: Trebuie să fac nişte cumpărături.
MOTANUL: Şi ce fel cumpărături vrei să faci?
PINOCCHIO: Mai întâi o să-i cumpăr tatei o haină

groasă, ţesută numai cu fir de aur şi de argint şi cu nasturi
de diamant. Apoi o să-mi iau un abecedar.

VULPOIUL: Ce să faci cu abecedarul?
PINOCCHIO: O să mă duc la şcoală şi o să învăţ să

scriu, să citesc, să socotesc şi multe altele.
VULPOIUL: Aoleu! Nu cumva să faci una ca asta!

Uită-te la noi. Din cauza învăţăturii eu mi-am rupt un
picior.

PINOCCHIO: Cum aşa?
VULPOIUL: Am vrut să mă înscriu la facultate şi am

căzut pe scări.
MOTANUL: Iar eu, tot din cauza învăţăturii am rămas

orb.
PINOCCHIO: Cum adică? 
MOTANUL: Citeam un ziar şi mi-a căzut un ghiveci

de flori în cap.
PINOCCHIO: Bine că mi-aţi spus. O să fiu foarte
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atent pe unde calc atunci când am să merg la şcoală.
VULPOIUL: Stai puţin! Unde te grăbeşti aşa? Ziceai

că mergi la cumpărături?
PINOCCHIO: Da.
VULPOIUL: Dar pentru asta ai nevoie de bani.
PINOCCHIO: Nici o grijă am foarte mulţi bani.
MOTANUL: Zău? Nu te cred.
PINOCCHIO: Să ştiţi că eu nu mint, pentru că altfel

îmi creşte nasul. Poftim! (le arată banii)
MOTANUL: Mamă, ce de bănet!
VULPOIUL: Ba nu sunt decât câţiva gologani.
PINOCCHIO: Sunt destui ca să cumpăr o haină

pentru tata şi un abecedar pentru mine. 
VULPOIUL: Dar ai putea să ai de mii de ori mai

mulţi.
MOTANUL: Zău?
VULPOIUL: Taci din gură că-ţi crăp capul!
PINOCCHIO: Cum aşa?
VULPOIUL: Foarte simplu. Vezi tu, există undeva, nu

foarte departe, un loc care se cheamă Ţara Proştilor…
ăăă… adică a Bogaţilor.

MOTANUL: Unde e asta? Că eu n-am auzit de ea.
VULPOIUL: Pentru că eşti tâmpit. Am fost şi noi

acolo de nenumărate ori, numai că tu n-ai putut s-o vezi
fiindcă eşti orb. 

MOTANUL: Aha! Mi-aduc aminte.
VULPOIUL: Ei, bine, acolo este un loc fermecat care

se numeşte Câmpul Minunilor. Acolo, dacă sapi o gropiţă
şi pui un bănuţ de aur, să zicem, în ea, a doua zi dimineaţă
creşte un copac cu o mie de crenguţe, iar pe fiecare
crenguţă câte un ban de aur.

PINOCCHIO: Doar atât trebuie să faci?
VULPOIUL: A, nu! După ce astupi gropiţa trebuie să

o uzi cu un pic de apă de izvor, apoi să te depărtezi la cel
puţin o sută de paşi.
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PINOCCHIO:  De ce?
VULPOIUL: Nu se ştie foarte exact. Probabil că acei

copaci sunt mai timizi de felul lor şi nu le place să fie
văzuţi cum cresc.

PINOCCHIO:  Aha, înţeleg. Dar dacă vine cineva şi
fură bănuţii pe care îi îngrop?

VULPOIUL: Vai, dar cine să facă aşa ceva. Pe-acolo
toată lumea e foarte bogată, cine crezi că are nevoie de
amărâţii tăi de bănuţi de aur?

PINOCCHIO: Ştiu şi eu? Aş merge, dar mă tem că
tata se va supăra dacă vede că lipsesc o noapte de acasă.
Mai bine mă duc să-i spun că plec cu voi în Ţara Bogaţilor.

VULPOIUL: Nu se poate. Trebuie să plecăm
numaidecât. Am uitat să-ţi spun că pomii ăia nu cresc decât
în nopţile cu lună plină.

MOTANUL: Aşa e. Şi, am citit eu că, doar în noaptea
asta o să fie lună plină.

PINOCCHIO: Cum adică ai citit, că doar eşti orb.
MOTANUL:  Adică a citit cumătrul Vulpoi, dar e ca şi

când aş fi citit eu.
PINOCCHIO: Aha, am priceput. 
VULPOIUL: Cât despre supărarea tatălui tău, o să-i

treacă mâine dimineaţă când va vedea cât de mulţi bani o
să-i duci.

PINOCCHIO: Păi, dacă e aşa, să ne grăbim. Eu am
cinci bănuţi. Asta înseamnă că mâine dimineaţă voi avea
de cinci ori câte o mie. Ştiţi ceva, eu să păstrez doar
jumătate din ei, iar jumătate v-o dau vouă.

MOTANUL: Serios?
VULPOIUL: Fii serios! Nu avem nevoie noi de

bănuţii tăi.
MOTANUL: Cum, mă, n-avem nevoie?
VULPOIUL: Noi putem să mergem oricând acolo şi

să sădim nişte bănuţi.
MOTANUL: Da, da! Dar numai în nopţile cu lună
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plină.
PINOCCHIO: Ce fiinţe cumsecade! Aveţi dreptate.

Să ne grăbim.

CÂNTEC  4 :

PINOCCHIO: Ce prieteni cumsecade
Mi-a fost dat să întâlnesc,
Ei mă-nvaţă, peste noapte,
Cum să mă îmbogăţesc.

VULPOIUL: Bine-i să găseşti un fraier
Plin de bani, dar fără cap,
Bănişorii lui de aur
Mi-i voi pune la ciorap.

MOTANUL: Încă unu – doi ca ăsta
Şi-o să ne îmbogăţim,
N-o să mai avem nevoie
Să furăm sau să cerşim.

VULPOIUL: Vai, ce-am mai mers! Şi parcă mi s-a
făcut foame!

MOTANUL: Şi mie! Ia te uită! Acolo e un han.
VULPOIUL: Nenorocire! Mi-am uitat portofelul

acasă. Trebuie să mă întorc, dar nu mai avem timp, pentru
că se apropie noaptea.

PINOCCHIO: Nu-i nimic. Vă dau eu un bănuţ
împrumut. Dar ce zic eu împrumut. Vi-l fac cadou. Oricum
mâine dimineaţă voi avea mii de bănuţi, ce mai contează
unul?

VULPOIUL: Vai, dar nu putem primi. 
MOTANUL: Ba putem.
VULPOIUL: Dacă n-ar fi graba asta. Dar să ştii că de
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îndată ce ne întoarcem ţi-l voi da înapoi, chiar dacă tu vei
fi unul dintre cei mai bogaţi oameni de pe pământ.

PINOCCHIO: Nu-i nevoie. Mergeţi să mâncaţi ceva
ca să mai prindeţi puteri. Mie nu mi-e foame. Rămân aici
şi vă aştept.

VULPOIUL: Cum vrei. Venim repede înapoi. (ies)

SCENA 6 :PINOCCHIO – GREIERAŞUL

PINOCCHIO: Ce-o mai face tata? Probabil că o fi
îngrijorat că nu m-am întors acasă. Ei, lasă, că mâine o să
se bucure când va vedea ce de bani o să-i duc şi o să
scăpăm de sărăcie.

GREIERAŞUL: Hei, Pinocchio, ce faci aici? Dacă ai
ştii de când te caut. Gepetto umblă peste tot şi te caută.
Haide imediat acasă.

PINOCCHIO: Nu pot să merg acum. Am ceva treabă
pe aici.

GREIERAŞUL: Ce treabă?
PINOCCHIO: Nu pot să-ţi spun. Dar o să afli mâine

dimineaţă.
GREIERAŞUL: Cum mâine dimineaţă? Doar nu ai de

gând să înnoptezi altundeva decât acasă?!
PINOCCHIO: Ba chiar aşa.
GREIERAŞUL: Bine, dar Gepetto va pleca în lumea

largă să te caute. 
PINOCCHIO: Ba nu, pentru că o să te duci tu să-i spui

să mă aştepte, pentru că voi veni dimineaţă foarte, foarte
bogat.

GREIERAŞUL: Bogat, aşa peste noapte? Ce
năzdrăvănie îţi trece prin cap?
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PINOCCHIO: Ai vrea tu să-ţi spun secretul pe care
mi l-au împărtăşit Vulpoiul şi Motanul.

GREIERAŞUL: Cine? Cu ăştia doi ţi-ai găsit să te
întovărăşeşti?

PINOCCHIO: De ce nu? Sunt nişte fiinţe foarte de
treabă.

GREIERAŞUL: Ba sunt cei mai mari pungaşi, hoţi şi
tâlhari care au existat vreodată.

PINOCCHIO: Nu-i adevărat. Dacă vrei să ştii, abia
au acceptat să-i împrumut cu un bănuţ de aur, ca să se ducă
să mănânce ceva. Şi asta doar până mâine, când mi-l vor
da înapoi.

GREIERAŞUL: Ce-ai făcut? Le-ai dat bani? Dar de
unde ai avut tu un bănuţ de aur?

PINOCCHIO: Treaba mea.
GREIERAŞUL: Ia stai. Unde îţi e abecedarul?
PINOCCHIO: L-am… l-am lăsat cuiva în păstrare

până mă întorc eu din călătoria asta de afaceri. (nasul
începe să-i crească)

GREIERAŞUL: Zău? Şi cui anume i l-ai lăsat?
PINOCCHIO:  Unui director de teatru, care mi-a şi dat

cinci bănuţi de aur, ca garanţie pentru abecedar. (nasul
creşte)

GREIERAŞUL: Va să zică ai vândut abecedarul.
PINOCCHIO: Nu-i adevărat, e o minciună. (nasul

creşte)
GREIERAŞUL: Nu eu sunt cel care minte. Celui care

minte îi creşte nasul. 
PINOCCHIO: Ce vrei să spui?
GREIERAŞUL: Nu simţi nimic ciudat?
PINOCCHIO: Ce să simt ciudat?
GREIERAŞUL: Ia priveşte-ţi nasul!
PINOCCHIO: Aoleu, măiculiţă! Ce e asta? Ce e cu

mine? Ajutor!
GREIERAŞUL: Mai bine te-ai întoarce acasă la
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Gepetto. El ţi-ar putea tăia din nasul ăsta caraghios.
PINOCCHIO: Cum o să mă întorc în halul ăsta?

Pleacă de aici, greiere prost, că numai din cauza ta s-a
întâmplat nenorocirea asta.

GREIERAŞUL: Ba din cauză că ai spus minciuni.
Întoarce-te acasă cu banii pe care îi mai ai, ca să nu mai
păţeşti şi altele.

PINOCCHIO: Pleacă, n-auzi? Dacă mai stai o clipă
iau o piatră şi-ţi dau cu ea în capul ăla sec.

GREIERAŞUL: Bine, plec, dar ai grijă! (iese)
PINOCCHIO: Of, Doamne, ce mă fac? Cum o să apar

aşa în lume? Cine  m-o fi pus să mint în legătură cu
abecedarul? Dar nici nu puteam să-i spun greieraşului ăsta
afurisit adevărul, că l-am vândut pentru un bilet la teatru,
şi ăla expirat. Dar mai bine râdea el de mine decât să păţesc
una ca asta. Ce mă fac? Promit să nu mai mint niciodată.

CÂNTEC 5 :

Acum chiar c-am încurcat-o,
De ce oare-oi fi minţit  ?
Nasul meu e cât o creangă,
Ce ruşine am păţit !

Trebuia s-ascult de tata
Şi la şcoală să mă duc,
Nu de colindat aiurea
Şi minciuni să mă apuc.

Unde-o să mă pot ascunde
Cu asemenea năsoi ?
Parc-aş fi o sperietoare
Pentru grauri şi cioroi.

Dar de astăzi înainte,
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De nas dacă voi scăpa,
O să spun doar adevărul,
Orice mi s-ar întâmpla.

SCENA 7 : PINOCCHIO – ZÂNA

ZÂNA: Ce faci aici Pinocchio?
PINOCCHIO: Tu cine mai eşti?
ZÂNA:  Să zicem că sunt o zână bună.
PINOCCHIO: Zău? Şi poţi să faci o minune?
ZÂNA: De obicei, da. Dar trebuie să ştiu despre ce este

vorba.
PINOCCHIO: A, păi, uite nasul ăsta. A crescut aşa

deodată.
ZÂNA: Cum aşa? Şi tu n-ai făcut nimic rău?
PINOCCHIO: Eu, nu! (nasul mai creşte un pic)
ZÂNA: Chiar nimic?
PINOCCHIO: Dacă-ţi spun! Pe cuvântul meu! (nasul

creşte)
ZÂNA: Şi atunci cum se face că la fiecare cuvânt pe

care-l spui nasul tău mai creşte puţin?
PINOCCHIO: Bine, bine, recunosc. Am minţit. 
ZÂNA: Aha, deci asta era! Şi ai de gând să mai minţi

şi altă dată?
PINOCCHIO: Nu, nu, zână! N-o să mai mint câte zile

oi mai avea. Numai, te rog, fă-mă la loc, aşa cum eram
înainte.

ZÂNA: Promiţi?
PINOCCHIO: Mai e vorbă? Promit orice.
ZÂNA: O să te faci copil cuminte?
PINOCCHIO: Mă fac.
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ZÂNA: Şi o să te duci la şcoală?
PINOCCHIO: O să mă duc.
ZÂNA: Bine, numai că ai grijă. Data viitoare s-ar putea

să nu mai fiu prin preajma ta şi vei rămâne aşa, cu nasul
ăsta caraghios toată viaţa.

PINOCCHIO: Bine, voi fi cel mai cuminte băiat.
ZÂNA: Aşa să faci. (nasul scade, zâna iese)

SCENA 8 : PINOCCHIO - VULPOIUL –
MOTANUL

PINOCCHIO: Of, bine că am scăpat. De acum trebuie
să am grijă să nu mai mint, că rămân cu ditamai nasul toată
viaţa, de o să ajung de râsul lumii, să se uite lumea la mine
ca la cine ştie ce arătare.

VULPOIUL: Hei, Pinocchio, tot aici eşti? Nu te-ai
plictisit singur?

PINOCCHIO: Deloc. Dar ce aveţi acolo?
MOTANUL: Am luat o lopată de la han, ca să avem

cu ce să săpăm gropile în care să punem bănuţii la crescut.
Asta în cazul în care nu te-ai răzgândit.

PINOCCHIO: Nicicum. Haideţi să mergem.
MOTANUL: Eu n-am nici un chef să merg cu burta

plină.
VULPOIUL: Ăăă…, de fapt, Motanul vrea să spună

că nu mai e nevoie să mergem mai departe. La han am aflat
că, din cauza vântului care a bătut pe aici, Câmpul
Minunilor s-a întins până pe locul în care aflăm noi.

PINOCCHIO: Da? Atunci să ne apucăm de săpat.
MOTANUL: Sapă tu, că mie mi-e lene.
VULPOIUL: Adică, de fapt, tu trebuie să sapi,

Pinocchio, pentru că sunt banii tăi, iar copacii care
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vor creşte vor fi tot ai tăi, deci trebuie să te ştie de stăpân.
PINOCCHIO: Bine. Daţi-mi lopata. (sapă patru

gropi, pune banii în ele şi le acoperă. Vulpoiul pune lângă
fiecare groapă câte un semn, un steguleţ) Gata! Dar de ce
ai pus steguleţele astea?

VULPOIUL: Ca nu cumva, din greşeală, altcineva să
creadă că sunt copacii lui. Fiecare om care îngroapă bani
aici îşi marchează locul prin steguleţe diferite unele de
altele. Astea sunt numai ale tale.

PINOCCHIO: Vai, nu ştiu cum să vă mulţumesc
pentru că vă gândiţi la toate.

VULPOIUL: Pentru asta sunt prietenii. Acum trebuie
să ne depărtăm de gropi, ca să nu stânjenim copacii.

MOTANUL: Să mergem mai încolo şi să tragem un
pui de somn.

PINOCCHIO: Haideţi, că şi pe mine m-a cam ajuns
oboseala. Deşi ard de nerăbdare să văd copacii plini de
bani.

VULPOIUL: A, era să uităm lucrul cel mai important.
Să udăm gropile. Mergeţi voi înainte că eu dau fuga la han
să iau o cană cu apă din fântână şi vin repede ca să termin
treaba.

PINOCCHIO: Lasă, că mă duc eu. Şi aşa aţi făcut
prea multe pentru mine.

VULPOIUL: Nici vorbă. Tu eşti deja obosit de la atâta
drum şi de la atâta săpat.

PINOCCHIO: Dar nu cumva, dacă îi udă altcineva,
copacii n-or să mă mai recunoască mâine dimineaţă?

MOTANUL: Chiar aşa…
VULPOIUL: Da’ de unde? Chestia asta e valabilă doar

la săpat. Acum bănuţii nu mai pot să vadă cine îi udă, că
doar sunt acoperiţi cu pământ.

PINOCCHIO: Ai dreptate. Nu mă gândisem la asta.
VULPOIUL: Mergeţi că vin şi eu îndată. (Pinocchio

şi Motanul ies. Vulpoiul se apucă să dezgroape bănuţii)
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Dar mare nătărău ştiu că mai e şi Pinocchio ăsta. Unde o fi
auzit el că banii cresc în copaci? Dacă aş găsi câte un fraier
din ăsta în fiecare zi, n-ar mai trebui să stau să cerşesc în
fiecare zi la colţ de stradă împreună cu tovarăşul meu.
Motanul. Dar, chiar, ce o face Motanul de nu mai vine, ca
să o ştergem cu banii, înainte ca să se prindă prichindelul.
Hei, Motanule! Hai odată, ce tot faci?

MOTANUL: (intră) Tot aşteptând să adoarmă
Pinochio, era să mă prindă somnul şi pe mine. 

VULPOIUL: Of, că prost mai eşti. Hai să fugim de
aici până nu se trezeşte. Tare se va mai mira că în loc de
copaci cu bani va găsi doar găurile pe care le-a săpat
singur. Haide!

CÂNTEC 6 :

VULPOIUL: Ce mi l-am mai păcălit,
MOTANUL: Fraierit, tâlhărit,
VULPOIUL: Pe piticul zăpăcit,
MOTANUL: Aiurit, adormit.

VULPOIUL: I-am luat toţi bănişorii,
MOTANUL: Gălbiorii, sunătorii,
VULPOIUL: Căci noi suntem vrăjitorii,
MOTANUL: Scamatorii, furătorii.

VULPOIUL: Când din somn se va scula,
MOTANUL: Deştepta, va căsca,
VULPOIUL: Fără bani se va vedea,
MOTANUL: Va ţipa, va urla.

VULPOIUL: Însă noi departe-om fi,
MOTANUL: Vom mânca, chefui,
VULPOIUL: Căni de vin noi vom goli,
MOTANUL: Şi departe vom fugi.
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SCENA 9: PINOCCHIO – FITIL

PINOCCHIO: Am adormit un pic, iar când m-am
trezit prietenii mei, Vulpoiul şi Motanul nu erau nicăieri.
Cine ştie pe unde or fi plecat. Să stau şi să-i aştept.

FITIL: (intră) Hei, ce faci pe-aici prin pustietatea asta?
PINOCCHIO: Aştept să crească nişte copaci.
FITIL: Ce fel de copaci?
PINOCCHIO: Nişte copaci plini de bani.
FITIL: Ha, ha, ha! Asta n-am mai auzit-o până acum.
PINOCCHIO: Nici eu nu mai auzisem până nu mi-au

spus prietenii mei Vulpoiul şi Motanul.
FITIL: Cine? Vulpoiul şi Motanul ai zis?
PINOCCHIO: Da. Îi cunoşti?
FITIL: Păi cine nu-i cunoaşte? Sunt cei mai mari

pungaşi din lume.
PINOCCHIO: Nu-i adevărat. Vorbeşti ca Greieraşul

ăla încrezut. Sunt nişte fiinţe foarte de treabă.
FITIL: Se vede treaba că le-ai căzut şi tu în plasă. Ia

zi-mi, ce e cu copacii ăia de bani?
PINOCCHIO: Am pus în pământ patru bănuţi de aur,

iar până dimineaţă or să crească patru copaci, fiecare cu
câte o mie de bani de aur pe crengi.

FITIL: Aşa, deci? Ia arată-mi şi mie unde ai îngropat
banii.

PINOCCHIO: Uite aici, unde sunt steguleţele astea.
FITIL: Aha, steguleţele le văd, dar văd şi că cineva a

dezgropat banii pe care i-ai plantat tu, şi probabil că acel
cineva e acum departe şi se distrează cu averea ta.

PINOCCHIO: Nu se poate! Nu te cred!
FITIL: Nu mă crezi? Uită-te singur!
PINOCCHIO: Vai de mine, ce mă fac? Am rămas şi

fără abecedar şi fără bani! Cum o să întorc eu acasă?
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FITIL: Păi nu te mai întoarce. Vino cu mine.
PINOCCHIO: Cum să vin cu tine? Nici măcar nu ştiu

cum te cheamă.
FITIL: A, pardon, am uitat să facem prezentările. Pe

mine mă cheamă Fitil.
PINOCCHIO: Pinocchio. Îmi pare bine. Şi unde

ziceai că mergi?
FITIL: În cel mai frumos loc de pe pământ. În ţara

unde nu există şcoli, nu ai nevoie de abecedare, nu ai
nevoie de bani, ce mai tura-vura, în Ţara Distracţiilor.

PINOCCHIO: Există aşa ceva?
FITIL: Sigur. Acolo săptămâna are 6 zile de sâmbătă

şi o duminică. Toate bunătăţile sunt la discreţie şi pe gratis.
Nu trebuie decât să întinzi mâna şi să le iei.

PINOCCHIO: Mi-ar plăcea şi mie să trăiesc într-un
asemenea loc.

FITIL: N-ai decât să vii cu mine.
PINOCCHIO: Nu pot. I-am promis Zânei că o să fiu

un copil cuminte, că o să mă duc la şcoală…
FITIL: Las-o încolo de promisiune. Astea se fac, dar

nu se ţin niciodată. Gândeşte-te puţin: toată ziulica te joci,
petreci cu prietenii, mănânci şi a doua zi o iei de la capăt.
Vacanţa începe le întâi ianuarie şi se termină pe 31
decembrie.

PINOCCHIO: Ştiu şi eu? Nu, nu pot, trebuie să mă
întorc acasă la tata.

FITIL: Fără abecedar şi fără bani? Crezi că o să te mai
primească?

PINOCCHIO: O să mă primească, pentru că mă
iubeşte.

FITIL: Părinţii îi iubesc doar pe copiii cuminţi. Pe cei
care au făcut prostii îi pedepsesc toată viaţa.

PINOCCHIO: Cred că ai dreptate. Şi e departe ţara
asta?

FITIL: La o aruncătură de băţ. Dormim acum aici, iar
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dimineaţă pornim şi numaidecât ajungem.
PINOCCHIO: Ai dreptate, s-a făcut târziu şi mi-e

somn. Cred că o să merg cu tine, iar după o zi sau două mă
întorc. Şi atunci chiar că o să mă fac băiat de treabă.

FITIL: Sigur. Poate nici nu o să-ţi placă prea mult să
te distrezi toată ziulica.

PINOCCHIO: Poate. Hai să ne culcăm ca să ne
sculăm cât mai de dimineaţă şi să pornim la drum. (se
aşează pe jos)

FITIL: Somn uşor.
PINOCCHIO: Noapte bună. (după scurt timp) Auzi,

eu nu prea pot să dorm.
FITIL: Nici eu. Am aşa o mâncărime în creştetul

capului.
PINOCCHIO: Şi eu la fel. (amândoi se ridică în fund.

Le-au crescut urechi de măgar. Râd unul de celălalt, cu un
râs care seamănă cu răgetele măgarului)

FITIL: Tu de ce râzi?
PINOCCHIO: Dar tu de ce râzi?
FITIL: Pentru că ţi-au crescut nişte urechi cât toate

zilele.
PINOCCHIO: Şi ţie la fel.
FITIL: Aoleu, ce ne facem?
PINOCCHIO: Vai de capul nostru. Cum o să mai

scoatem noi acum nasul în lume? Cum o să ne mai facem
prieteni printre oameni?

FITIL: Cum o să mai plec eu în Ţara Distracţiilor?
PINOCCHIO: Cum o să mai dau eu ochii cu tata sau

cu Zâna? 
FITIL: Eu am şters-o de aici, amice. Te las, fiecare se

descurcă singur. (iese)
PINOCCHIO: De data asta chiar că am încurcat-o.

Singura mea speranţă e Zâna cea Bună, dar unde s-o
găsesc?
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SCENA 10 : PINOCCHIO - ZÂNA

ZÂNA: M-ai strigat, Pinocchio?
PINOCCHIO: Vai, Zână, de data asta am încurcat-o

rău de tot.
ZÂNA: Ce s-a întâmplat?
PINOCCHIO: M-am lăsat păcălit de Vulpoi şi de

Motan, pe care i-am crezut prieteni, şi care mi-au furat
banii. Apoi m-am întâlnit cu Fitil, care m-a ademenit să
plec cu el în Ţara Distracţiilor, acolo unde nu există şcoală,
iar toate distracţiile şi petrecerile sunt gratis. Iar când să
ne culcăm au început să ne crească urechile astea de măgar.

ZÂNA: Vezi dacă nu ai ascultat să te întorci de îndată
acasă la tatăl tău şi să mergi la şcoală ca toţi copiii cuminţi?

PINOCCHIO: Ştiu, am fost neascultător şi am greşit.
Dar acum ce e de făcut?

ZÂNA: Am să te fac din nou cum ai fost, dar s-a
întâmplat ceva foarte grav, iar tu eşti singurul care poate
să repare tot răul făcut.

PINOCCHIO: Ce anume s-a întâmplat?
ZÂNA: Tatăl tău, văzând că nu te mai întorci acasă, a

plecat să te caute. Şi te-a tot căutat până a ajuns la malul
mării. Acolo a luat o barcă şi a plecat pe mare, doar-doar o
afla ceva despre tine. Numai că s-a pornit o furtună teribilă,
iar barca s-a scufundat. Bătrânul tău tată a înotat ce a înotat,
dar a fost ajuns din urmă de o balenă care l-a înghiţit. Şi
acum se află în burta balenei, aşteptând să moară, cu
durerea sufletului că nu a mai apucat să te vadă.

PINOCCHIO: Vai, bătrânul meu tată. Din cauza mea
o să moară. Zână, trebuie să mă ajuţi să-l salvez.

ZÂNA: Îmi pare rău, Pinocchio, dar eu am puteri doar
pe pământ. Tot ce pot să fac este să o rog pe Zâna Mărilor
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s-o îndrepte pe balenă către ţărm, pentru ca tu să poţi să 
încerci să te strecori în pântecele monstrului, ca măcar o
dată să te mai poată vedea bietul Gepetto. Acum trebuie să
plec, dar ai mare grijă. Balena se va apropia dintr-o clipă
în alta. (iese) 

PINOCCHIO: Dumnezeule mare, promit că dacă o
să-l mai văd pe tata în viaţă şi o să-l scap de la moarte, o
să fiu cel mai cuminte copil din câţi au existat vreodată.
Numai să nu păţească ceva dragul meu tătic. Ia te uită!
Balena se apropie de ţărm, aşa cum a spus Zâna. Acum e
acum! (sare în gura balenei) 

SCENA 11 : PINOCCHIO – GEPETTO

PINOCCHIO: Hei, e cineva acolo? Tată, tăticule!
GEPETTO: Ce-mi aud urechile? Parcă ar fi vocea lui

Pinocchio.
PINOCCHIO: Tată, aici sunt!
GEPETTO:  Fiule, nu te văd. Am stat atâta vreme aici

în burta balenei, unde e întuneric, că acum mă dor ochii de
la lumină.

PINOCCHIO: Eşti bine, eşti sănătos?
GEPETTO: Eu da, dar tu? Mi-am făcut atâtea griji

pentru tine când am văzut că nu mai vii acasă. Am crezut
că ai păţit ceva.

PINOCCHIO: N-am păţit nimic, în afară de faptul că
nu te-am ascultat şi mi s-au întâmplat o sumedenie de
necazuri. Oare o să mă poţi ierta, tăticule?

GEPETTO: Sigur că am să te iert.
PINOCCHIO: Tăicuţul meu scump, cât eşti de bun !

Şi când mă gândesc că eu… Of! Dacă ai şti câte necazuri
au căzut peste capul meu şi câte am pătimit! Închipuie-ţi 
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că în ziua în care ţi-ai vândut haina şi mi-ai cumpărat
abecedarul ca să mă duc la şcoală, m-am dus să văd marele
teatru de păpuşi, iar directorul lor, Mangiafoco a vrut mai
întâi să mă pună pe foc, iar apoi mi-a dat cinci galbeni ca
să ţi-i aduc ţie, dar m-am întâlnit cu Vulpoiul şi cu Motanul
care, după ce le-am dat un galben cu împrumut ca să
mănânce, m-au pus să-i îngrop pe ceilalţi patru ca să
crească din ei copaci cu câte o mie de galbeni fiecare, dar
mi i-au furat în timp ce dormeam. Am spus şi nişte
minciuni şi din cauza asta mi-a crescut nasul de nici nu mai
puteam să intru pe uşă, apoi m-am întâlnit cu Fitil care a
vrut să mă ia cu el în Ţara Distracţiilor, dar peste noapte
mi-au crescut urechi de măgar. Noroc cu Zâna cea bună că
m-a scos din încurcătură şi tot ea mi-a spus că, plecând în
căutarea mea, ai fost înghiţit de balenă.

GEPETTO: Of, dragul meu! Lasă că ai să-mi
povesteşti pe îndelete când ajungem acasă. Acum vino să
te strâng în braţe, că tare dor mi-a mai fost de tine.

PINOCCHIO: Şi mie la fel, tăicuţule! (se
îmbrăţişează) 

GEPETTO: Dar ce-i asta? Pinocchio, tu nu mai eşti o
păpuşă din lemn.

PINOCCHIO: Dar ce sunt, tată?
GEPETTO: Un copil adevărat, din carne şi oase.
PINOCCHIO: Vai de mine! Dar cum s-a întâmplat una

ca asta?
GEPETTO: Nu ştiu, dar sunt foarte fericit. De mult

îmi doream un copil adevărat.
ZÂNA (intrând): Abia atunci când cineva devine bun,

ascultător şi iubitor, lăsând la o parte răutatea, abia atunci
el este un copil adevărat.

PINOCCHIO: De-acum înainte voi face tot ce-mi stă
în putinţă să rămân un copil adevărat.
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CÂNTEC DE FINAL:

Multe necazuri, multe probleme
Bietul Pinocchio a înfruntat,
Dar a aflat, şi tocmai la vreme
Cum să ajungi om adevărat.

Doar adevărul şi cuminţenia
Vă sunt prieteni oriunde-aţi fi,
Să vă-nsoţească doar prietenia
Şi bunătatea în orice zi !

Teatrul e locul unde cu toţii
Bineveniţi sunteţi oricând,
Aşadar haideţi, bunicii, nepoţii,
Vă aşteptăm cât mai curând.

Cortina
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PISICA DE UNA SINGURĂ

dramatizare după Kipling 
de Nina Cassian
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Personajele:

PISICA

BUFNIȚA

LILIACUL

CÂINELE

CALUL

VACA

JAGUARUL - PUI

BROASCA ȚESTOASĂ

ARICIUL

FEMEIA

BĂRBATUL

COPILUL
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ACTUL I
Scena I

(Dis de dimineață în pădure. Bufnița, în fața locuinței
ei, stă de vorbă cu Liliacul care a adus o veste importantă.
E încă întuneric și ochii ei galbeni sclipesc.)

BUFNIȚA: Și ce spuneai că ai văzut?
LILIACUL: (ins foarte agitat) Tocmai zburam...într-

o direcție... oarecare... nu mai știu... spre stânga sau spre
dreapta... ba nu... am făcut un ocol... și, tocmai când
zburam către... sau, poate că...

BUFNIȚA: (i se închid ochii) Hai, că mi se face somn...
ce ziceai că ai văzut?

LILIACUL: Păi, asta-ți spun... zburam foarte iute...
mult mai iute decât vulturul... și decât uliul supersonic... și
decât...

BUFNIȚA: (deschide ochii brusc, se răstește) Lasă
asta! Spune, ce-ai văzut?...

LILIACUL: (țopăie emoționat) Am văzut ceva... ca
un fel de... ca un soi de...

BUFNIȚA: (exasperată, dar resemnată) De-o viață
încerc să fac din tine  o ființă calmă și logică, dar degeaba...
Învață-te să vorbești cu șir... nu mai țopăi de la o idee la
alta... 

LILIACUL: (țopăind iritat) Nu țopăi! Și nu-ți mai
spun nimic... tot le știi tu pe toate, înțeleapta lumii!

BUFNIȚA: (împăciuitoare) Hai, nu te supăra... Și... ce
ziceai că ai văzut?

LILIACUL: (pe nerăsuflate) O lumină într-o stâncă...
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o lumină, când aurie, când roșiatică... ba pâlpâitoare, ba
orbitoare... Și m-am apropiat și am auzit glasuri care nu
erau nici de vacă, nici de câine, nici de cal... 

(Între timp, s-a luminat de ziuă. Se aude un tropot de
copite, apare Calul sălbatic, nechezând)

CALUL: (care a intrat la ultimele cuvinte, trăgându-și
sufletul) Și eu am văzut o lumină într-o stâncă și am auzit
glasuri care nu erau nici de vacă, nici de liliac, nici de
câine... (pe ultimele cuvinte, intră Câinele, lătrând) 

CÂINELE: Și eu, ham-ham-ham, ham văzut o lumină
într-o stâncă... și am auzit glasuri care nu erau nici de cal,
nici de liliac, nici de vacă... (pe ultimele cuvinte intră Vaca,
mugind)

VACA: Mu... mu... multe-am văzut... un foc într-o
stâncă... și am auzit glasuri care nu erau nici de câine, nici
de cal, nici de bufniță...

BUFNIȚA: Bineînțeles că nu mă puteai auzi acolo,
devreme ce eu sunt aici! 

LILIACUL: Dar atunci, cine e acolo?
CALUL și CÂINELE: Cine, cine poate fi?
VACA și LILIACUL: Dacă noi suntem aici? 
CALUL: Câine nu... și vacă nu. (către Liliac) Tu, nici

vorbă...
LILIACUL: (către Cal) Și nici tu!
TOȚI ÎMPREUNĂ: Cine, cine poate fi, dacă noi

suntem aici?
BUFNIȚA: (acră) Parcă numai voi ați fi pe lume...

(tăcere. Intră, alene, pe leit-motiv, Pisica)
PISICA: Mi-au-ziră urechile că aveți o problemă...
CALUL, CÂINELE, VACA, LILIACUL:  Nu știm

cine locuiește în stâncă... 
PISICA: (disprețuitoare) După cum vă cunosc, o să vă

duceți să aflați... 
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CÂINELE: Și de ce să nu ne ducem, mă rog?
PISICA: (filosofând) Oricine se poate duce... ca să

vadă ceva... să afle ceva... să i se întâmple ceva... dar,
pentru mine, plimbările sunt toate la fel... eu pot să mă duc
sau să nu mă duc... eu sunt de capul meu... n-am nevoie de
nimeni... 

CÂINELE: Îngâmfato!
VACA: Nesimțito!
CALUL: Obraznico!
LILIACUL: Urâcioaso!
BUFNIȚA: Ascultă, Pisică-de-capul-tău, s-ar putea ca,

odată și odată, să fie vai de capul tău!
PISICA: Degeaba mă insultați... eu sunt și rămân de

capul meu... 
BUFNIȚA: Capul face, capul trage!...
LILIACUL: Noi, totuși, o să ne ducem să vedem cine

locuiește în casa din stâncă!
CALUL, CÂINELE, VACA: Da, da, ne ducem să

vedem!
BUFNIȚA: (închizând ochii) Bine... mie o să-mi

povestiți după aceea... (cască ochii mari) Dar nu Liliacul,
ci Câinele, Vaca și Calul o să-mi dea... raportul!... (închide
ochii, adoarme)

(Animalele citate se retrag tiptil ca să n-o trezească. Ies
din scenă. Pisica-sub înfățișarea ei somnolent-indiferentă,
e tot timpul lucidă și atentă-agale, se ia după ele, se
oprește...)

PISICA: Eu, deși sunt de capul meu și de una singură
și, pentru mine, toate plimbările sunt la fel... totuși am să
mă duc și eu acolo, așa, din simplă distracție...

(iese din scenă pe leit-motiv)
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Scena II

(Decorul reprezintă o plajă pe malul unui râu. Un tufiș
mare. Un copac. În depărtare-pădurea. Într-un pătuț,
COPILUL. Alături pe un pietroi, Femeia se piaptănă și
cântă) 

FEMEIA: Astăzi e o zi frumoasă... Soarele-a umplut
râul cu pești aurii... Ar fi păcat să stăm în casă... (copilul
țipă foarte tare) Șșșșș... Dormi pân-o să vie tata... Dormi
pân-o să fie ciorba gata... Șșșș... (Se apropie de un cazan
înfipt între pietre sub care arde focul și meșterește cu un
polonic. Din cazan ies aburi)

CÂINELE: (atras de mirosul ciorbei, se apropie,
amușină cu timiditate) Hau... hau!... m-ai hauzit?

FEMEIA: (continuă să mânuiască polonicul) Te-am
auzit...

CÂINELE: Ham... ham...ham venit să văd ce se
petrece aici...

FEMEIA: Aici se petrece o ciorbă de oase. (brusc) Na
un os! 

(Îi azvârle un os. Câinele îl ronțăie cu mârâituri de
satisfacție. Calul, Vaca, Liliacul stau după copac, privind
scena. Pisica, ascunsă după tufișul cel mare)

CÂINELE: Hau! Mai vreau!
FEMEIA: Dacă mai vrei, trebuie să-l însoțești pe

Bărbat la vânătoare, iar noaptea, să păzești casa. De ești
câine credincios, Vei avea un os de ros. 

(Câinele se gudură, se învârtește, își prinde coada,
ciulește o ureche, face sluj)

PISICA: (scoate capul din tufiș) Mare șmecheră
Femeia! Dar eu sunt și mai și!
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(Dinspre pădure se aude vocea groasă a Bărbatului)
BĂRBATUL: Vânătoarea a fost bună! Astăzi totu-mi

merge strună!
(Animalele de după copac, speriate, fug din scenă.

Pisica își ascunde capul în tufiș) (Se apropie de Femeie, o
îmbrățișează, se uită la Copilul din pătuț, observă Câinele
care s-a lăsat pe spate) Ce e cu lupul ăsta? E bolnav? 

FEMEIA: Nu e lup. E primul nostru prieten. O să te
însoțească la vânătoare... O să apere casa de fiare...

(Câinele se gudură la picioarele Bărbatului care se
joacă cu el. Apoi Bărbatul apucă pătuțul și iese din scenă
împreună cu Femeia. Câinele îi urmează. Pauză. Pisica,
prudentă, scoate capul din tufiș. Din partea opusă a
pădurii, apar Țestoasa și Ariciul)

ȚESTOASA: ...Cică mama jaguarului i-a spus puiului
ei că pe mine trebuie să mă scoată din carapace și să mă
mănânce cu laba făcută linguriță...

ARICIUL: ...Și cică pe mine să încerce să mă
desfășoare când sunt ghem și să mă apuce de burtă...

ȚESTOASA: Dar puiul de jaguar e prost și i-am spus
să mă desfășoare pe mine... că eu sunt Ariciul...

ARICIUL: Iar eu i-am spus că eu sunt Țestoasa și că
trebuie să mă apuce de carapace... și l-am înțepat!

ȚESTOASA: Și pe urmă i-am spus să mă arunce în
apă și să-și desfășoare o labă! (Râde)

ARICIUL: Iar eu i-am spus să mă presare cu sare și
zahăr-pudră și să-și vâre o linguriță în ureche! (Râde)

ȚESTOASA: Și puiul de jaguar s-a zăpăcit de tot și,
atunci, i-am spus că n-a înțeles ce i-a spus maică-sa, că
maică-sa, de fapt, i-a spus să-și facă o mâncare din ace și
carapace peste care să pună capace și când capacele-o să
joace, mâncarea-i sigur că se face, fie că-ți place sau nu-ți
place!... (În timpul dialogului, au străbătut scena și dispar
râzând)

PISICA: O lume nebună, nebună, nebună... Dar eu
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sunt de capul meu... și capul meu e mai teafăr decât
capacele... ăăă... capetele celorlalți...

(Pleacă, alene, spre pădurice. Iese luna. Puiul de
jaguar trece ca o umbră, murmurând: „Care e Ariciul?
Care e Țestoasa? Care are ace? Care carapace?” Iese din
scenă)

Scena III

(Același decor. Femeia cu copilul de mână. E soare.
Bărbatul se pregătește să plece la vânătoare. Câinele sare
de bucurie)

FAMILIA: (cântă) Suntem trei în epoca de piatră!
Lângă noi e unul care latră!

CÂINELE: Eu când latru, Suntem patru!
TOȚI: Astăzi facem cremă de vanilie! Mare bucurie

în familie!
(Bărbatul pleacă însoțit de câine. Femeia așterne niște

ierburi la uscat și intră în peșteră. Calul și pisica se
apropie)

CALUL: (amușinând) Mi-a spus Bufnița să vin să văd
unde a dispărut Câinele...

PISICA: Ba te-a atras mirosul de fân... te-a atras
societatea de consum...

CALUL: I-ha-hapciu! Îmi place tutunul ăsta...
PISICA: Mi-e silă... (se ascunde în tufiș. Calul dă să

mănânce din fân. Apare Femeia)
CALUL: Pot să gust puțin din iarba asta? 
FEMEIA: Cu plăcere. (aduce dinăuntru niște hamuri.

Calul paște) Dacă ai să porți astea (îi arată hamurile), îți
dau zilnic tainul din iarba minunată. 

PISICA: (scoate capul din tufiș) Mare șmecheră,
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Femeia! Dar eu sunt și mai și! 
(Calul își înclină capul. Femeia îi pune hamurile și

Calul face o genoflexie)
PISICA: (aparte) Ce ființă nătângă! A călcat cu copita

stângă. O să fie călărit și obidit. (apare Vaca și se apropie
de fân)

VACA: Mu...mu...mult îmi place mirosul ăsta...
FEMEIA: O să mănânci pe săturate, dac-ai să ne dai

lapte, mie, Bărbatului, și Copilului...
VACA: Bine! Mu...mu... mulțumesc!
PISICA: (din tufiș) Ce proastă! Acum o s-o mulgă.
(intră Bărbatul însoțit de Câine. Îmbrățițează Femeia,

sărută Copilul)
BĂRBATUL: (observând Calul și Vaca) Ce-i cu

sălbăticiunile astea?
FEMEIA: Nu sunt sălbăticiuni. Sunt prietenii noștri.

Acum suntem șase.
FAMILIA: (cântă) Am fost trei în epoca de piatră.

Lângă noi e unul care latră.
CÂINELE: Eu când latru, Suntem patru!
CALUL: Suntem cinci când eu nechez, Când nechez

în la diez!
VACA: Suntem șase, eu mă cuget, Dacă scot un

mu...mu...muget!
(Bărbatul priponește Calul și Vaca, pune Câinele în

lanț. Intră cu Femeia și Copilul în peșteră)
PISICA: (iese din tufiș) Bine-ați mai ajuns!
CALUL, CÂINELE, VACA: (sfidător) Nouă ne place!
PISICA:  Eu sunt liberă ca o pasăre!
CALUL: Eu sunt liber ca un cal și mă simt liber lângă

oameni.
VACA: Oamenii mă îngrijesc.
CÂINELE: Pe mine mă iubesc și eu îi iubesc pe ei.
CALUL, CÂINELE, VACA: Tu ești singură!
PISICA: Sunt singură fiindcă așa vreau eu!
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CÂINELE: Ba fiindcă nu iubești pe nimeni!
(Din direcția opusă primei lor traversări, apar Ariciul

și Țestoasa. Celelalte animale asistă stupefiate la dialog)
ARICIUL: Azi, când a venit iar Jaguarul cel idiot ca

să ne mănânce și m-a întrebat dacă eu sunt Ariciul, i-am
răspuns: „Depinde cum o iei”, iar el a spus că mă ia de
burtă…

ȚESTOASA: Și eu i-am spus că face o greșeală și
atunci m-a întrebat dacă eu sunt Țestoasa și i-am spus că
da, dar Puiul de Jaguar a zis că mint ca să-mi bat joc de
el...

ARICIUL: Iar eu i-am zis că mămica lui e o doamnă
foarte onorabilă, dar că eu sunt grăbit ... că stau pe ace... și
atunci Jaguarul a zis: „Aha! Ești Ariciul!” Dar eu i-am spus
că “stau pe ace.” Înseamnă că sunt nerăbdător și atunci iar
s-a zăpăcit...(râde)

ȚESTOASA: Și eu i-am spus că mămica lui e o
doamnă foarte cultă, dar că el, probabil, a uitat
recomandările ei, întrucât, ca să mănânci o broască
țestoasă, trebuie să ai tacâmuri potrivite și să-i cânți: “O
brad frumos!”. (râd amândoi și ies din scenă)

PISICA: (scoate un mieunat sălbatic) Toate au o
limită! Mă duc să-i povestesc Bufniței despre decăderea
voastră a tuturor!

(Fuge din scenă și ajunge în casa Bufniței, unde se
găsește Liliacul)

Scena IV

PISICA: (indignată) Unde te uiți în jur, numai proști
și nebuni!

BUFNIȚA: Dacă ai venit să mă insulți, poți să pleci!
LILIACUL: (Bufniței) Ți-am spus că se petrec... că au
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loc... fel de fel de... fel de fel de...
BUFNIȚA: (excedată) Feldefelde!... Bâlbâitule!
LILIACUL: (jignit) Niciodată nu mă asculți...
BUFNIȚA: Lasă asta! (Pisicii) Ce s-a întâmplat?
PISICA: Au căzut în cursă... Și Câinele și Calul și

Vaca!
BUFNIȚA: Și-au prins piciorul în laț?
PISICA: Mai rău! Mult mai rău! Rod oase, pasc și

rumegă fân, stau la căldurică... Eu una, n-am să mă
înjosesc niciodată până într-atâta!

LILIACUL: (subit visător) Mie, să spun drept, mi-ar
plăcea așa, într-un pod...

PISICA:  Rușine!
BUFNIȚA: Ascultă, Pisică! Sunt sătulă de teoriile tale

individualiste! Tu ești singură pentru că nimeni nu te vrea! 
PISICA: Ba eu nu vreau pe nimeni!
BUFNIȚA: (Liliacului) Las-o-ncolo! Hai să ne facem

rondul de noapte! 
(Bufnița și Liliacul își iau zborul. Apare Puiul de

Jaguar. Pisica se ascunde. Puiul de Jaguar murmură) :
“Cum să-i spun mamei că nici azi nu m-am descurcat? De
unde să iau tacâmuri speciale pentru Broasca Țestoasă?
Cum să cânt „O, brad frumos!” când eu nu știu decât
„Vine, vine primăvara…!?”

PISICA: (reapare acră) Acum iată-mă cu adevărat
Pisica-de-una-singură... Și-am tras și-o spaimă cu Jaguarul.
Poate că pisici a mai văzut... și, să nu-i vină vreo idee...
Mâine am să mă duc la Peșteră, să le dovedesc tuturor că,
dacă vreau eu, o să mă vrea și ceilalți. Deși (cântă): „pentru
mine plimbările sunt la fel!”… 

(se aud tunete îndepărtate)
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ACTUL II
Scena I

(Scena e împărțită în două. În stânga, interiorul
Peșterii. În dreapta, din alt unghi, decât precedentul, plaja,
râul, tufișul, copacul. Plouă cu găleata. În Peșteră care
are o “fereastră”, Femeia se joacă cu copilul)

FEMEIA: Azi e urât afară. Stăm în casă. Și așteptăm
să se facă vreme frumoasă.

COPILUL: Ve... me... fu... moa... să...
PISICA: (apare la fereastră și se adresează Femeii)

Când plouă afară, e plăcut în casă. Deși, pentru mine, toate
locurile sunt la fel. Eu sunt Pisica-de-una-singură: nu sunt
nici prietena, nici sluga nimănui.

FEMEIA: Foarte bine! Atunci stai în ploaie și fii o
pisică udă...

PISICA: (prefăcându-se că se roagă) Și, totuși, nu vrei
să mă primești și pe mine la căldură, măcar pentru un ceas?

FEMEIA: N-am nici un motiv s-o fac!
PISICA:  De ce? Sunt plină de calități.
FEMEIA: Dacă ai să mă auzi, vreodată, spunând o

vorbă de laudă despre tine, îți dau voie să intri în grotă.
PISICA: Și dacă ai să spui două?
FEMEIA: Atunci ai voie să te așezi lângă sobă.
PISICA: Și dacă ai să spui trei?
FEMEIA: Atunci am să-ți dau lapte de trei ori pe zi.

Dar nu voi spune niciuna, sunt sigură. Și niciodată. (Pisica
dispare de la fereastră și se adăpostește sub copac.
Fulgere, tunete)

PISICA: Să mă trăznească dacă n-am să izbutesc s-o
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fac pe Femeie să mă laude! Dar ar trebui să-mi găsesc o
iscoadă. (apare Liliacul, ud leoarcă)

LILIACUL: N-am și eu un pod să mă adăpostesc... În
dreapta plouă, în stânga plouă, sus plouă, jos plouă...

PISICA: Nu mai trăncăni atâta! Am o idee. Ia intră tu
pe fereastra aceea, încălzește-te puțin și pe urmă vino să-
mi spui și mie cum merge viața acolo, înăuntru.

LILIACUL: Vai, ce idee genială! Îți mulțumesc, ești
o adevărată prietenă!... (zboară și intră pe fereastră în
grotă, atârnându-se de o grindă din tavan. Femeia nu l-a
observat, trebăluiește. Copilul țipă întruna.)

FEMEIA: Taci odată! Acum am treabă!
COPILUL: Eu țip: Aaaa!... Eu țip: Aaaa!...
FEMEIA: Puiule, fii cuminte... Acum nu pot să mă

ocup de tine!
COPILUL: Eu țip: Aaaa!... 
FEMEIA: Uite ce e; văd că nu mai plouă, am să te scot

afară. (Ia copilul, îl așază afară, în fața Peșterii, și reintră.)
(Pisica se apropie de Copil, îl atinge cu laba moale, îi trece
coada pe la nas. Copilul râde și începe să se joace cu ea.
Femeia îl aude râzând și iese)

FEMEIA: În sfârșit nu mai țipi! Laudă celui care te-a
făcut să taci!   

PISICA: (promptă) M-ai lăudat!
FEMEIA: (surprinsă) Tu erai?
PISICA: Eu! M-ai lăudat!
FEMEIA: (fără chef, dar neavând încotro) Bine!... Ai

dreptul să intri în peșteră... dar nu și să te așezi lângă foc...
(Pisica intră în peșteră) 

PISICA: (adresându-se Liliacului care doarme dus, în
tavan) Dormi, ai?

LILIACUL: (trezindu-se) Ăăăăă... tocmai voiam să
ies să-ți spun că aici e totu-n ordine, dar că puiul de om
țipă-ntruna...

PISICA: Mersi... am auzit și eu... În schimb, văd că pe
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tine nu te-a deranjat...
LILIACUL: Eu fac muncă de noapte, nu ca tine... Eu

nu sunt dejurnă..Și nu am diurnă, Fincă am nocturnă. Am
și compus una: (cântă) Eu văd ce nimenea nu vede, Văd
visătoare patrupede, Noaptea... Noaptea, Eu văd cum
doarme seva-n plantă, Și văd o lună delirantă, Noaptea...
Eu, noaptea muncesc, pe când tu nu faci nimic...

PISICA: Eu nu fac nimic? (cântă) Eu sunt Pisica-de-
una-singură, Care nu cere la nimeni lingură, Trudesc, ca
proștii, câte unii, Eu reflectez la sensul lumii... Unii trudesc
pentru-o carboavă, Dar eu sunt mare filosoa-oa-făăăă!... 

LILIACUL: Când țipa Copilul, puteam să dorm, dar
cântecul tău mă pune pe goană! (zboară afară pe fereastră.
Intră Femeia cu Copilul)

COPILUL: Pi-ca... Une e pi-ca?... Vau pi-ca!
FEMEIA: Pisica, vrei să spui... Uite-o acolo! (Pisica

începe să se joace cu Copilul care râde)
FEMEIA: (către Copil) Hai, e timpul să te culci. Pisică,

lasă Copilul în pace!
COPILUL: (urlând) Vau pi-caaaa! Pi-caaaa!
FEMEIA: M-ai înnebunit!
PISICA: (sare în pătuțul Copilului) Lasă, Femeie, nu

te necăji, că-l adorm eu!... (toarce și cântă) Sfârrrr, sfârrrr,
sfârrr, sfârrr... Un copil cu ochi ceacâri: Unu-albastru, unul
verde, Gata, gata să se certe. Dar Moș-Ene vine-apoi, Și-i
împacă pe-amândoi... Sfârrr, sfârrr, sfârrr... (Copilul
adoarme)

FEMEIA: (fără să vrea) Bravo!
PISICA: M-ai lăudat a doua oară.
FEMEIA: Ba nu te-am lăudat.
PISICA: Ai spus „Bravo!”.
FEMEIA: (încurcată) Bravo e așa, un fel de cuvânt,

ca și cum ai spune „Hopa!” sau “Hodoronc-tronc!”
PISICA: Ba nu. Știu de la Bufniță că “Bravo”

înseamnă “te felicit!”
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FEMEIA: (n-are încotro) Bine... Poți să treci lângă
foc. (Pisica se ghemuiește la gura vetrei)

FEMEIA: (își continuă treaba, murmurând) Așa-mi
trebuie... Ce-mi veni cu „bravo” ăsta? Dar de-acum încolo,
am să-mi țin gura! (Dintr-o bortă a dușumelei, apare un
șoricel care face “chiț!” Femeia scoate un țipăt și se
cațără pe un “scaun” de piatră. Șoarecele înaintează și
face “chiț”.)

FEMEIA: Vai, ce fiară cumplită!
PISICA: (ipocrită) Eu l-aș prinde, dar dacă zici că-i o

fiară atât de cumplită...
FEMEIA: Nu! Nu-i o fiară... e o vietate oarecare...

prinde-o! (Pisica prinde șoricelul și-l aruncă afară)
FEMEIA: (se dă jos, răsuflând ușurată) Vai, ce m-am

mai speriat! Ai fost foarte dibace!... (își dă seama și
încearcă să schimbe vorba) Vreau... să spun că, de fapt, nu
m-am speriat prea tare...

PISICA: Aștept.
FEMEIA: Ce aștepți?
PISICA: M-ai lăudat pentru a treia oară și trebuie să-

mi dai lapte călduț într-o strachină...
FEMEIA: (începe să râdă) Ai învins. Dar asta-i o

socoteală numai între noi două. Bărbatul s-ar putea să fie
de altă părere. (Îi dă Pisicii o strachină cu lapte. De afară,
se aud voci, nechezat, hămăituri. Femeia iese și-l
întâmpină pe Bărbat care apare însoțit de Cal, Câine și
Vacă) 

BĂRBATUL: (îmbrățișându-și nevasta) Bine te-am
găsit! Ce face Copilul?

FEMEIA: Doarme ca un pui. Vino înăuntru! (Intră
amândoi în peșteră. Animalele rămân afară)

VACA: Trebuie să recunosc că, la pășune, Ierburile-s
foarte, foarte bune.

CALUL: Trebuie să recunosc că port șa. Un om
mândru de puterea sa.
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CÂINELE: Trebuie să recunosc: sunt credincios, Și
îmi place câte-un os de ros. (Sosesc din pădure Bufnița,
Liliacul, Ariciul și Țestoasa)

LILIACUL: (arată către Cal, Câine, Vacă) Uite-i! 
S-au aciuat pe lângă casa omului. Și, să spun drept, am stat
și eu câteva clipe înăuntru, e foarte plăcut…

BUFNIȚA: Și ce vrei să pretinzi cu mintea ta
nedezvoltată? Că însăși Pisica…

LILIACUL: Pisica stă în peșteră și toarce.
BUFNIȚA: Pisica toarce? 
ARICIUL: Pisica toarce?
ȚESTOASA: Pisica toarce? (Bărbatul și Femeia ies

din Peșteră. Bărbatul ține Pisica de ceafă)
BĂRBATUL: (ridică Pisica în aer, către Femeie) Asta

ce mai e? 
FEMEIA: E Pisica. 
BĂRBATUL: Și ce să fac cu ea? Nu pot s-o călăresc,

de păzit casa n-o păzește, lapte nu dă, ba mai și fură…
FEMEIA: Am făcut un legământ cu ea…
BĂRBATUL: Tu ai făcut legământul, nu eu. Te anunț

că, de câte ori o s-o prind în casă, o s-o dau afară. (Îi trage
Pisicii un șut. Pisica descrie o curbă în aer și aterizează
în tufiș)

CÂINELE: Iar eu… ham, ham s-o fugăresc. (se repede
la Pisică, aceasta o ia la goană și se suie în copac lângă
Bufniță)

BUFNIȚA: (ironic) Din nou împreună…
(Se aude un răget fioros și, în totală neconcordanță cu

aceasta, apare Puiul de Jaguar. Bărbatul scoate un
pumnal, dar Ariciul și Țestoasa se apropie de el și-i spun:
„Vă rog, nu vă deranjați, ne descurcăm noi!”)

PUIUL DE JAGUAR: (ezitând) Mi-a spus mămica
să-l recunosc pe Arici după ace și pe Țestoasă după
carapace…

ARICIUL: Tocmai de aceea ne-am schimbat între noi
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înfățișarea de mai multe ori și acum suntem derutați chiar
noi înșine… 

PUIUL DE JAGUAR: Ce e aia „derutați”?
ȚESTOASA: E așa cum ești și tu acum…
PUIUL DE JAGUAR: Eu nu sunt derutat… eu sunt

nemâncat!
LILIACUL: (țopăie în fața lui) De fapt, eu sunt

Țestoasa!
ARICIUL: (face același lucru) De fapt, eu sunt o

zebră!
ȚESTOASA: De fapt, eu sunt o cobră! 
(Toate fac gălăgie și se rotesc în jurul Puiului de

Jaguar)
PUIUL DE JAGUAR: (scoate un mic răget jalnic)

Întâmplarea asta o să mă complexeze pe toată viața! (Fuge
în pădure. Toată lumea râde)

CÂINELE: (încântat) Ham! M-am hamuzat grozav.
Și ce hamabil e omul!

CALUL: Nii…nii nimic mai bun ca fânul și stăpânul!
VACA: Mu… mu… multe lucruri bune face o-muuuuu,

o-muuu… omu’!
CÂINELE: Omul!
CALUL: Omul!
VACA: Omul! 
FEMEIA: Omule, intră în casă că s-a făcut seară.

Copilul doarme de mult.
BĂRBATUL:  Ai dreptate. Sunt obosit. (cei doi intră

în peșteră)
BUFNIȚA: Am impresia că epoca de piatră a luat

sfârșit… (Își ia zborul)
LILIACUL: Mă duc să compun o nocturnă în cinstea

evenimentului. (Își ia și el zborul)
CÂINELE: Gata! Mă culc. Dar rămân vigilent și

păzesc casa.
CALUL: Și eu mă culc – pentru că sunt când animal
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de povară, când obiect de plăcere. (dispare după tufiș)
VACA: Și eu mă culc – pentru că… pentru că sunt o

vacă. (dispare după peșteră) (iese luna plină pe cerul de
noapte)

PISICA: (se dă alene jos din copac) Și, totuși, eu
rămân Pisica-de-una-singură… pisica de capul meu, cea
care toarce și e gonită, cea care prinde șoareci și e fugărită,
cea care e mângâiată și trasă de coadă… Eu vin când vreau
și plec când vreau (Cântă): Căci pentru mine, Plimbările
toate sunt la fel, Căci eu sunt pisică, Și nu sunt Cal, Și nu
sunt Vacă, Și nu sunt Cățel…

(Pleacă demnă, cu coada-n sus, profilată pe discul alb
al lunii)

Sfârșit
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