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ARGUMENT REALIZARE PROIECT  
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     Motivația depunerii proiectului Happymess se regăsește înainte de toate în programul 
teatral personal pe care mi l-am asumat de la încheirea studiilor până în prezent. Acesta se 

bazează pe creații teatrale personale adresate publicului tânăr care porneasc de la probleme 
reale sau care promovează dezbateri artistice cu privire la conceptele sociale contemporane ca 
mecanism de chestionare și înțelegere a realităților imediate. Acest proiect se înscrie în 
același parcurs atât prin cele precizate mai sus, prin adresabilitatea către categoria 
adolescenților și a părinților, cât și prin metoda creației teatrale de autor. Textul reprezintă o 
satiră asupra tiparelor sociale create de societatea contemporană din perspectiva copiilor. Mă 
interesează perioada copilăriei deoarece consider că raportarea celor mici la mediul 
înconjurător este mult mai apropiată de esența lucrurilor față de privirea adultului obosit de 
sistemele prin care a trecut. Pornind de la teatralitatea textului dată de situațiile scenice de 
teatru în teatru, voi pune accentul în special pe teatrul de animație, ceea ce va conduce la 
creștea gradului de spectaculozitate a proiectului propus. În acest sens, consider că instituția 
dumneavoastră crează un context favorabil implementării acestui proiect, conducând la 
îndeplinirea obiectivelor pe care mi le-am propus. Consider că teatrul de animație din 
România ar trebui să atragă și categoria adolescenților, cât și categoria părinților, totul ținând 
de mesajul și de povestea pe care spectacolele le promovează. Cred că proiectul propus are o 
temă și o abordare potrivită acestor categorii de vârstă. De asemenea, mi-aș dori ca prin acest 
proiect să creez discuții între cele două medii, producător și spectator adolescent, profitând 
astfel de statutul Teatrului Tăndărica ca promotor relevant  al teatrului de animație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinopsis  

 Happymess sau 

 Extraordinara și Incredibila și Fascinanta  

Poveste a Piticului care a trăit 

 

    Textul este bazat pe povestea a patru fetițe cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani ce locuiesc 
într-un orfelinat unde sunt puse să joace spectacole de teatru pentru a face rost de bani pentru 
directorul instituției. Acțiunea începe odată cu intrarea publicului, textul surprinzând toate 
detaliile punerii în scenă a spectacolului la care participă spectatorii. Firul dramatic se 
desfășoară pe două planuri, unul realist al poveștii celor patru fetițe și unul spectacular al 
Povestii Piticului care a trăit doar patru zile din cinci. Textul debutează cu conflictul dintre 
Ella și Ingrid privitor la considerațiile sociale asupra raportului dintre femei și bărbați, fiind 
reluate discuții recognoscibile la nivel de societate cu privire la statutul celor două categorii. 
Dacă cele două fete sunt ferme pe poziții vis-a-vis de opiniile asupra acestui raport, Mara se 
înscrie în tipologia copilului naiv care încearcă să-și păstreze prietenii aproape. Din prima 
scenă aflăm situațiile familiale ale celor două fete care conduc conflictul. Totul degenerează 
în violență, echilibrul fiind redat de Sasha, lidera grupului. Planul realist cu care debutează 
textul se întrepătrunde cu planul spectacular al Poveștii Piticului care a trăit doar patru zile 
din cinci. Acesta din urmă apare sub forma teatrului în teatru. Astfel, pe o scenă improvizată 
cele patru fetițe proiectează prin elemente de animație Povestea unui Pitic. Această poveste 
începe cu povestirea nașterii Piticului care pleacă în căutarea visului pe care l-a avut timp de 

9 luni înaintea nașterii. Traseul Piticului este alcătuit din patru scene descrise de cele patru 
protagoniste ca fiind patru zile. În fiecare din cele patru zile, protagonistele vor întruchipa pe 
rând personajul piticului, cât și celelalte personaje care apar în fiecare scenă din spectacolul 
montat de ele. Astfel, în prima zi, Piticul întruchipat de Mara se întâlnește cu trei politicieni 
jucați de Ingrid, Sasha și Ella, politicieni care îi explică piticului ce sunt legile, ce este o 
societate și cum poate deveni cetățean. Piticul este îndrumat de către cei trei să urmeze o 
școală. În a doua zi, Piticul este întruchipat de Ella. Acțiunea se petrece la școală acolo unde 
Profesoara jucată de Mara, îi cheamă pe părinții Piticului jucați de Sasha și Ingrid pentru 

rezolvarea unui presupun conflict pe care aceasta l-a avut cu Piticul în chiar prima zi de 
școală. Cei trei ajung la concluzia că Piticul este mult prea matur pentru vârsta lui de două 
zile și hotărăsc să-l trimită să-și caute o meserie. Astfel, Piticul se îndreaptă către un ghișeu 
de meserii, acolo unde la numai trei zile pe care le avea, este sfătuit să nu facă nimic pentru 
că orice ai face oricum nu ajungi să fii mulțumit pe deplin. Piticul este pus în fața birocrației 
în prezenta unei secretare, a unui preot și al unui boschetar, fiind sfătuit în final să caute 
bătrânețea pentru a căpăta răspunsurile la multe întrebări pe care le avea față de lume și viață. 
Ultima zi a Piticului este reprezentată în spectacolul celor patru fetițe într-o scenă în care 

patru bătrâne îl așteaptă pe Piticul ce a plecat să caute înțelepciunea și bătrânețea. Între 
scenele de teatru în teatru avem presărate discuții între cele patru fetițe cu privire la situația 
lor din cadrul orfelinatului sau la receptarea mesajului spectacolului lor de către public. 
Textul reprezintă o satiră la adresa sistemelor sociale moderne din perspectiva 



dezindividualizarii individului social modern prin înregimentarea acestuia în tipare umane 
clar definite, totul privit prin ochii celor patru protagoniste. 

 

 

 

Descriere concept regizoral + Schiță caiet de regie 
 

 
 
Concept regizoral 
 
Tema principală a spectacolului propus este aceea a copilului îngrădit și limitat de 
standardele sistemelor societății moderne, a refugiului în joacă, a analizei prin poveste și 
satiră, a conștientizării și a eliberării creativității.  Astfel, pornind de la text, spectacolul va 
avea un sens literal dat de povestea celor patru fetițe aflate într-un orfelinat care prin 
intermediul spectacolului pe care trebuie să-l  prezinte în fața publicului în beneficiul 
directorului instituției amendează greutățile și necazurile la care au fost supuse în scurta lor 
existență. Un al doilea sens este cel alegoric, al metaforei copilăriei alungate de maturizare, 
sens care conduce către un altul moral, un sens al valorilor sociale contemporane cu privire la 
educația și instituționalizarea copiilor, valori care de multe ori nu privesc neapărat nevoile 
reale ale subiecților abordați. Acestor trei sensuri pe baza cărora este construit discursul 
spectacolului, li se adaugă un sens anagogic, subliniat prin finalul spectacolului, finalul 
piticului absent, așteptat, piticul care-și ia soarta în propriile mâini, tradus ca imposibilitatea 
spiritului uman de a fi oprit din constientizarea și asumarea liberului arbitru. Perspectiva 
directă a spectacolului va fi cea a copilului asupra lumii, o mărturie activă a copiilor realizată 
prin intermediul celor patru personaje principale prin care este descris drumul inițiatic ce 
pornește din copilărie și care se termină odată cu maturitatea. Caracterul spectacolului va fi 
unul dual, un spectacol care se va desfășura în permanență pe două planuri. Vorbim în primul 
rând de o temă a revoltei, a mărturiei personale, a întâmplărilor și clișeelor negative ce se 
regăsesc în anii copilăriei, cât și de o temă a jocului, a căutării, a ludicului, a distracției și a 
regăsirii în aproapele reprezentat de prieten. La nivel tehnic spectacolul va avea o construcție 
de teatru în teatru, vorbind astfel de două acțiuni principale. Una aflată în imediat, povestea 
celor patru fetițe și una aflată în trecut, povestită și jucată de către acestea în prezent, bazată 
pe informațiile culese din realitatea înconjurătoare. Avem așadar un plan real și un plan al 
artificialului. În planul real, cele patru actrițe vor juca într-o cheie realistă, specifică teatrului 
dramatic, iar în planul artificial dat de teatralitatea jocului inițiat numit Extraordinara și 
Incredibila și Fascinanta Poveste a Piticului care a trăit doar patru zile din cinci, cele patru 

actrițe, ajutate de alți doi actori, vor crea spectacolul din spectacol cu elemente specifice 
teatrului de animație (păpuși compuse, măști tip Basel, păpuși wayang cu capul muppets). 
Fiind vorba de un joc, de poveste în poveste, elementele de animație vor fi confecționate din 
materiale specifice universului celor patru fetițe, adaptate statutului social din care fac parte și 
anume unul destul de sărăcăcios. Vorbim de un teatru improvizat de cele patru, alcătuit din 
cutii de carton, haine vechi, tot felul de jucării stricate etc., ceea ce înseamnă că și elementele 



de animație vor fi confecționate din aceleași materiale. Tot în perspectiva raportului real-
artificial se înscrie și partea teatrului vizual reprezentată în spectacol de light design și 
videoproiecție, aceste elemente ajutând la crearea contextului și a vizualității cadrului de 
poveste, al feeriei, al lucrurilor care nu se petrec în realitate. Întregul univers creat în jurul 
poveștii Piticului reprezentat de cele patru protagoniste are rolul sugestiei realității crude prin 
metaforă. De asemenea, dacă prin partea de animație și vizual spectacolul va sugera un spațiu 
infinit, colorat, caracteristic cosmosului și universului, planul real va fi unul al limitării tradus 
scenografic printr-un decor creat exclusiv din cutii de carton. Toate elementele de decor vor 
fi construite din carton, iar spațiul de joc va fi construit asemenea unei cutii din același 
material deschisă spre public. Culorile folosite la nivelul întregului spectacol vor sublinia 
același caracter dual, dacă în planul real vorbim exclusiv de o singură culoare, cea a 
cartonului, în vizual (poveste), cadrul se va schimba complet fiind utilizate culori pastelate și 
variante de alb. În aceeași idee se înscrie și spațiul sonor, povestea celor patru fetițe fiind una 
a interiorului, una închisă de limitele cutiei în care se află, fără vreun univers sonor adăugat, 
pe când spațiul sonor specific poveștii va fi amplificat și completat cu cântece sau elemente 
sonore din lumea fantasticului.  Dinamismul spectacolului va fi dat de jocul convențiilor și 
întreruperilor acestora de pe tot parcursul firului dramatic.     
 

 

SCHIȚĂ CAIET REGIE 
 
Spectacolul va fi construit pe două planuri, realist și animat, după cum urmează: 
 

1. Plan realist 
În acest plan vor avea loc acțiunile scenice ale celor patru personaje centrale: Ella, 
Ingrid, Mara și Sasha. Aceste personaje vor fi jucate într-o cheie realistă de patru 
actrițe apropiate ca tipologie de vârsta personajelor (8-12 ani). Ella este personajul tip 
lider, răutăcios, impulsiv, bârfitor, manipulator, ce ține în parmanență cu partea 
masculină. Este un copil provenit dintr-o familie săracă, care-și imaginează un tată 
ideal, proiectându-și un model demn de urmat. Ingrid este prototipul fetei 
independente, isteață, curajoasă, de multe ori impulsivă, ce va ține în permanență cu 
partea feminină. Mara este un personaj naiv și jucăuș, fricos, tipologia copilului 
prieten, fără a avea însă curajul de a-și susține propriile idei până la capăt. Sasha este 
adevăratul lider al grupului, copilul maturizat prematur și legătura dintre conducerea 
orfelinatului și rezidentele acestuia. Este un copil echilibrat, ce-și calculează vorbele, 
încercând să-ți ascundă mai toate trăirile vis-a-vis de întâmplările prin care a trecut 
sau prin care trece. Planul realist se întinde pe parcursul a cinci scene care se 
intercalează cu cele 4 tablouri ale planului animat. Trecerile dintre cele două planuri 
vor fi făcute prin metoda convenției declarate. Un caz particular o reprezintă Scena 2, 
scenă ce face legătura și stabilește convenția spectacolului de teatru în teatru, în 
această scenă ambele planuri fiind importante, atât cel realist, cât și cel animat.      
 

 

2. Plan animat 



Este alcătuit din patru tablouri care cuprind Povestea Piticului care a trăit doar patru 
zile din cinci. În acest plan, cele patru actrițe îndeplinesc funcții de actori animatori. 
Acestea vor fi ajutate la mânuire de alți doi actori. Elementele de animație care 
formează acest plan sunt reprezentate de personajele care apar pe parcursul poveștii 
animate de cele patru fetițe, după cum urmează: 

- Pentru personajele Pitic, Mama, Tata, Învățătoarea, Secretara, Preot, 
Boschetar vor fi folosite păpuși compuse de diferite dimensiuni( 40-70 cm). 
Se vor folosi sisteme simple de mânuire : gabit, spate 1,2 ,articulații mâini și 
picioare . Păpușile sunt construite dintr-o structură de susținere din lemn, 
acoperite cu material textil .Aspectul rezultat este de păpușa de panza( 
asemenea păpușilor rudimentare străvechi), iar interiorul umplut cu material 
tip melană , care sa creeze forma păpușii. Pentru personajul Pitic pentru a 

sugera creșterea bruscă a acestuia va fi folosit același cap pentru cinci corpuri 
diferite ca dimensiune (ordine crescătoare). De asemenea, pentru a sugera 
structurile birocratice, Învățătoarea și Secretara vor fi jucate de aceeași 
păpușă schimbat fiind doar culoarea părului. 

- Pentru personajele din tabloul Prima zi, pentru politicieni vor fi folosite 
Păpuși wayang cu cap Muppets. Acestea vor fi construite conform 
stereotipurilor politicenilor adaptate pentru show-urile de Muppets Tv.  

- Pentru ultimul tablou animat, cel în care apar bătrânele vor fi folosite Măști de 
tipul Basel. Măști proeminente, care acoperă toată fața. 

-  

În sprijinul vizualității acestui plan, cu rolul de creare a contextului de poveste, va fi 
folosită și o componentă de videomapping care să trimită către ideea de cosmos, 
univers, spațialitate. De asemenea, dacă în primul plan spațiul sonor este unul închis, 
în cel animat vom avea cântece care să descrie drumul inițiatic al Piticului, cât și 
elemente sonore de descriere a contextului fiecărei scene. 
 

Decorul 
Spațiul de joc va arăta asemenea unei cutii imense de carton deschisă spre public. Interiorul 
este cel al unei camere de cămin în care se regăsesc elemente specifice dormitoarelor. Toate 
aceste elemente vor fi create din carton. În centrul spațiului de joc va fi creată tot din carton o 
scenă pe care fetițelor își vor reprezenta piesa. Păpușile vor fi create din elemente reciclate 
justificând astfel construcția acestora de către cele patru fetițe. Dacă tot spațiul de joc este de 
culoarea cutiilor de carton, elementele de animație vor fi construite în culori pastelate.  

 AVANTAJELE ȘI OPORTUNITĂȚILE PROIECTULUI 
 
 

Proiectul se înscrie în aria spectacolelor de teatru adresate publicului tânăr, în special 
adolescenților, la care se adaugă o categorie secundară însă extrem de importantă la nivel de 
diseminare a mesajului în rândul minorilor, cea a părinților. De asemenea prin tema abordată, 
cea a chestionării rolului omului în societatea actuală și prin exploatarea acesteia prin 
intermediului teatrului de animație, proiectul se raliază în jurul concluziilor Barometrului de 



consum cultural 2016 care promovează faptul că arta potenţează înţelegerea individului 
asupra locului şi rolului său în societate şi îi oferă curajul să acţioneze conform acestei 
înţelegeri. Astfel, pe termen lung, la nivel ideatic, consider că un astfel de proiect susține și 
promovează cultura ca motor ce are capacitatea de a induce activitate angajată social. 
Având în vedere înscrierea proiectului în acestă aria, la care se adaugă adresabilitatea către o 
categorie în plină formare, putem spune că spectacolul se înscrie în zona teatrului 
educațional. În acest sens, este cunoscut faptul că la nivel european, majoritatea festivalurilor 
importante au secțiuni destinate exclusiv producțiilor educaționale, unul din exemplele 
relevante fiind Festivalul de Teatru de la Avignon. Printre festivalurile la care spectacolul 
produs ar putea fi înscris amintesc: Festivalul Național de Teatru, Festivalul Dramaturgiei 
Românești Timișoara, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul de Teatru 
Scurt Oradea, Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret Piatra Neamț, Festivalul 
Internațional de teatru pentru publicul tânăr Iași, Ideo Ideis, Festivalul Internațional de Teatru 
Constanța etc. Spectacolul poate fi înscris în cadrul acestor festivaluri atât din punct de 
vedere al creației dramatice contemporane, categorie în plină dezvoltare în țara noastră, din 
punct de vedere al abordării teatrului de animație, cât și datorită temei abordate înscrise în 
cadrul teatrului educațional.  
 

 

RISCURI ASUMATE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 
 

1. Risc: Patru actrițe care să se plieze pe personajele celor patru fetițe 

Rezolvare: Personaje de compoziție  
 

2. Risc: Interes scăzut al adolescenților 
Rezolvare: Campanii de publicitate în social media. În cadrul proiectul vor fi create o 
serie de materiale menite să promoveze spectacolul în rândul acestei categorii în 
social media; Promovarea spectacolului în rândul părinților în cadrul festivalurilor 
create de Teatrul Țăndărică  

 

3. Risc: Posibile amânări sau nepotriviri de program în cadrul echipei de proiect 
Rezolvare: Încheierea de contracte în baza unui calendar bine stabilit 
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Happymess 

 sau 

 Extraordinara și Incredibila și Fascinanta  

Poveste a Piticului care a trăit 

 

Scenă-arenă în mijlocul spectatorilor. Lumină de sală. Patru fetițe( 8-12 ani) înconjurate de 
cutii de carton, jucării de carton. Au o mini-scenă improvizată.Trei dintre ele sunt atente la 
public, îi studiază pe oameni, le zâmbesc, îi salută. Una ronțăie o acadea fără să bage pe nimeni 
în seamă. Se închide lumina. Întuneric.  “Wow”, “Shh!”, “Super”, “Shht, am zis!”, râsete, 
chicoteli. 

 

Scena 1 

Ella: Domnilor și doamnelor… 

Ingrid: Doamnelor și domnilor.. 

Ella: Poftim? 

Ingrid: Nu poti să începi cu “domnilor”.. 

Ella: De ce? 

Ingrid: Nu-i frumos! 

Ella: Ei, nu-i frumos. Eu încep cum vreau eu, da?! 

Ingrid: Dar nu e corect! 

Mara: Dar ce e corect pe lumea asta?! 

Ingrid: Aaa… 

Ella: Vezi, nu știi! Corect e cum spun eu! 

Ingrid: De ce?! Dă-mi un motiv, dă-mi un motiv de ce e corect să începi cu “domnilor”! 

Ella: Pentru că… 

Ingrid: Pentru că… 
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Ella: Da’ nu mă bate la cap.. 

Ingrid: Da’ nu te bat la cap… 

Mara: Ba o bați la cap! 

Ingrid: Ba nu, trageți de timp! Hai, spune! 

Ella: Bărbații conduc lumea și de asta îi spun pe ei primii. 

Ingrid: Poftim? De unde tâmpenia asta?! 

Ella: E știut, da?! 

Ingrid: De cine? 

Ella: De toată lumea! Spune-i și tu Mara! Nu e știut de toată lumea că bărbații conduc lumea, nu? 

Mara: Da, clar! 

Ingrid: Auzi, tu, “bărbații conduc lumea”… 

Ella: Da, tu! Chiar așa e! Cine merge la război? Cine aduce bani în casă? Cine se uită la televizor 
și primește totul de-a gata, a? 

Ingrid: Așa și? Asta nu demonstrează nimic! Dacă vrei să știi, la mine tata face mâncarea. 

Mara: Ce? 

Ingrid: Da! Și ouă, și cartofi prăjiți, și.. 

Mara: Și mai ce? 

Ingrid: Și…clătite... Da, da, clătite.. 

Mara: Clătite? Vai! Și mai ce? Mai ce? 

Ingrid: Și… 

Mara: Și… 

Ingrid: Și de toate, da?! 

Ella: Da, bine. Și mama ta ce face? 

Ingrid: Conduce lumea! 

Ella: Cum să conducă lumea? 
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Ingrid: Da, chiar o conduce! 

Ella: Da’ lumea e mare… 

Ingrid: Cât de mare? 

Ella: Mare, mare, cea mai mare! N-are cum să conducă lumea un singur om. Și mai ales o 
MAMĂ! 

Ingrid: Ba, o MAMĂ poate! O MAMĂ chiar poate să conducă lumea! 

Ella: În visele tale! Nu, Mara? 

Mara: Da,da, în visele tale… cele mai dulci… 

Ingrid: O mama chiar poate să conducă lumea! Poate! 

Ella: Ba nu poate! 

Ingrid: Ba poate! Mama mea poate! 

Ella: Ba nu poate! 

Ingrid: Ba poate! Mama mea conduce lumea! 

Mara: Ella, dar dacă poate? 

Ella: Ești de acord cu ea? 

Mara: Aaa, nu, nu! Dar mă gândesc... dacă mama ei conduce lumea?! |Adică noi n-am văzut-o 

niciodată, poate ca de asta… Ihh, poate că de asta e ocupată și nu am vazut-o noi niciodată… 

Ella: Tu vrei să mai fii prietena mea? 

Mara: Da, sigur că vreau… 

Ella: Atunci… 

Mara: Da, mama ta nu poate să conducă lumea! Sigur nu poate! 

Ella: Așa. 

Ingrid: Oricum, nu mă interesează părerea voastră. 

Ella: Atunci… 

Ingrid: Hai continuă. Nici măcar n-ai început spectacolul. 

Ella: Păi să nu te mai bagi peste mine! Tu m-ai încurcat!  
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Ingrid: Bine, hai. 

Ella: Taci! Incep: “domnilor și doamnelor…” 

Ingrid: Politețea! Asta era! 

Ella: Ce politețe? 

Mara: Chiar așa, ce politețe? 

Ingrid: Normal, că voi n-o aveți dacă sunteți crescute într-o lume a bărbaților... 

Ella: Ce treaba are politețea cu… prezentarea? 

Ingrid: Are! E politicos să dai voie femeilor înainte! La ușa, pe scaune și în…. prezentări! 

Ella: Ce prostie! 

Ingrid: Părerea ta! Dar daca sunteți niște necioplite, continuați așa... 

Mara: Eu nu sunt necioplită… 

Ella: Să înteleg acum că ești de acord cu faptul că femeile sunt mai slabe ca bărbații? 

Ingrid: De ce spui asta? 

Ella: Politețea asta, asta înseamnă! Femeile pot fi primele pentru că sunt mai slabe și ne e milă de 
ele. 

Mara: Da’ mie nu mi-e milă. 

Ella: Mara, taci! 

Ingrid: Fată, și tu ești femeie, știi?! 

Ella: Ba nu! Eu sunt fată! 

Ingrid: Da, dar ai să ajugi femeie! 

Ella: Ba nu. Eu n-am să fiu niciodată femeie! 

Mara: Eu cred că am să fiu. 

Ella: Mara, să fii femeie e nasol!  

Ingrid: De ce? 

Ella: Că e nasol și punct! Femeile suferă! Eu nu vreau să sufar! 
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Mara: Dar și bărbații suferă…Eu l-am văzut pe tatăl meu plângând. 

Ella: Pentru că tatăl tău bea de asta plânge! 

Mara: Ba nu-i adevărat! 

Ella: Ba da! E! Mi-a spus tatăl meu, iar tatăl meu nu minte și nu plânge niciodată! 

Mara: Dar tu nu stai cu tatăl tău! 

Ella: Mara, nu mă enerva! Am stat suficient cât să-mi dau seama! 

Ingrid: Tatăl tău nu minte?! Tatăl tău e bărbat… 

Ella: Așa, și? 

Ingrid: Toți bărbații mint! 

Ella: Tatăl meu nu minte! 

Ingrid: Atunci tatăl tău nu e bărbat! 

Ella: Tatăl meu e cel mai bărbat, da? 

Ingrid: Auzi… tatăl tău e om măcar? 

 

Ella o împinge pe Ingrid. Pauză 

 

Ella: Domnilor și doamnelor, bine ați venit la teatru... 

Ingrid: Tatăl tău e om măcar? 

Ella: Vă rugăm frumos în semn de respect… 

Ingrid: Tatăl tău e om măcar? 

Ella: Fața de actori… 

Mara: … față de echipa de producție… 

Ella: …față de echipa de producție..Vă rugăm frumos, să vă închideți… 

Ingrid: Tatăl tău e om măcar? 

Ella: Taci! 
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Ingrid: Tatăl tău e om măcar? 

Sasha: Ella, cere-ți iertare! 

Ella: De ce? 

Sasha: Ai greșit! 

Ingrid: Nu vreau iertarea ei! 

Sasha: Ella… 

Ella: Iartă-mă! 

Ingrid: Nu vreau! 

Sasha: Ingrid.. 

Ingrid: Bine… 

Sasha: Continuați! 

Ella: Unde am rămas? 

Mara: Să vă închideți… 

Ella: Să vă închideți telefoanele... 

Mara: Și device-urile.. 

Ella: Mobile... Teatrul Nostru vă prezintă Extraordinara și Incredibila și Fascinanta Poveste a 
Piticului care a trăit doar patru zile din cinci 

Mara: Ești sigură că așa era? 

Ella: Nu, dar acum chiar nu-mi aduc aminte…  

 

 

 

Scena 2 
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Mara: A fost odată ca niciodată ca niciodată ca niciodată… o planetă… o planeta creată nu se 
știe când. Unii spun că demult, alții spun că acum câteva sute de milioane de ani, alții spun dintr-
o explozie, ceilalți spun că de un nene bărbos… 

Ella: Bărbat! 

Mara: Acum sincere să fim, nici noi nu știm adevărul  adevărat. Noi doar trăim și ne pierdem 
vreme una cu cealaltă jucându-ne de-a teatru și de a oamenii mari, deși noi suntem, după cum 
bine vedeți, niște fete mici și drăgălașe și scumpele.  

Ingrid: Planeta noastră a ajuns la maturitatea ei. Planeta din povestea noastră a ajuns la 
maturitatea ei, ceea ce înseamnă că se simte cam ca un om de 30 și ceva de ani, adică obosit, 
stresat și în căutare veșnică de somn.  

Ella: Și pe planeta asta obosită, la un moment dat, să spunem că exact în acest moment, s-a 

născut, deci se naște… Un pitic... Un pitic ca orice alt pitic. Un pitic atât de mic… 

Mara: Făcea baie-ntr-un ibric… 

Ingrid: Vai, vai, ce păcat că piticu’ s-a… 

Ella: Că piticul s-a născut. Sau nu. Piticul nostru era acum un individ de pe aceasta planeta 
obosita. Un individ într-o societate. Societatea reprezintă forma de organizare a piticilor de pe 
planetă, iar ca orice forma de organizare și aceasta avea legi, clare, întelese de fiecare în parte. 

Sasha: Dar să nu grabim povestea… 

Ingrid: Sa nu grabim! 

Sasha:  Visul! 

Ella: DRÁGOSTE. Sentiment de afecțiune pentru cineva sau ceva 

Mara: Tatăl pitic o vede pe… 

Ingrid: Pe super mama pitic! 

Ella: Se plimbă, beau cafea, beau ceai, pierd vremea... 

Sasha: Iar minunea se întâmplă. Într-o seară romantică care poate fi în orice anotimp cei doi au 
văzut o barză-zână pe cerul înstelat. Iar barza-zână i-a spus mamei: 

Ella: Ține asta. Era Piticul nostru.  

Ingrid: Piticul a fermentat 9 luni in burtica super mamei lui..a visat.. 

Ella: Și-a ieșit! 
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Mara: A ieșit… Timp de 9 luni piticul nostru și-a imaginat numai lucruri bune.. 

Sasha: A visat! 

Mara: A visat că v-a iesi și totul va fi roz și frumos și dulce... 

Sasha: A visat piticul… 

Ella: Așa că atunci când a ajuns pe lume…Piticul și-a dat seama că visul lui…nu mai era visul 
lui... 

Ingrid: Nu, nu era. Și pe lângă asta, mai avea și doar cinci zile de trăit. 

 Ella: C-atât aveau piticii! 

Sasha: Cinci zile! Dar… 

Mara: N-a dramatizat! 

Sasha: N-avea de ce! 

Ella: Ambițios a spus: 

Toate: N-o fi cenușiul atât de negru și lumea asta așa de rea! La drum Piticule pitic să vezi ce 
viața a devenit. 

Sasha: Și-a plecat Piticul pitic…  

 

Fetele se costumeaza pentru prima scenă din povestire. Sasha, Ingrid, și Ella in politicieni, Mara 
în Pitic. 

 

PRIMA ZI 

Ingrid: Constituția, dragii mei, Constituția este legea fundamentală a acestei societăți, a societății 
moderne, iar dacă nu respectăm Constituția care este legea, legea însăși, ce mai respectăm? 

Sasha: Corect, fără lege e haos! 

Ella: A-nar-hie!  

Sasha: Fiecare cetățean e dator să respecte legea, să nu o încalce și.. să o respecte! 

Ella: Fiecare! 

Ingrid: Și noi! 
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Sasha: Da, da, chiar și noi! 

Ella: Pentru că suntem cetățeni. 

Sasha: Din păcate. 

Ingrid: Și nu numai noi… 

Ella: Din fericire! 

Sasha: Dumneavoastră mai ales! 

Ella: Mai ales dumneavoastră! 

Sasha: Dumneavoastra ne-ați ales! 

Ella: Da, da, dumneavoastră ne-ați ales! 

Sasha: Mai ales! 

Ingrid: Așa că vă rugam să respectați legea! 

Sasha: Vă rugam! 

Ella: Insistăm! 

Sasha: Da, insistăm! 

Ella: Trebuie! 

Ingrid: Respectată! 

Sasha: Legea. 

Ella: Și pe noi odată cu ea. 

Sasha: Clar, și pe noi! 

Ingrid: Și pe noi! 

Sasha: Doar pe noi! 

Ella: Respectați-ne! 

Ingrid: Ascultați-ne! 

Ella: Credeți-ne! 

Sasha: Alegeți-ne! 
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Ingrid: Stampilați-ne! 

Sasha: Trebuie! 

Ingrid: Să ne stampilați! 

Sasha: Ca să vă stampilăm! 

Ella: Chiar acum! 

Ingrid: Mereu! 

Ella: De ce? 

Sasha: De ce ? 

Ingrid: Pentru că… 

Ella: Noi suntem societatea! 

Sasha: Și societatea e noi! 

Ingrid: Suntem! 

Sasha: Vom fi... 

Ella: Salvarea… 

Sasha: Doar noi suntem.. 

Ella: Bine! 

Ingrid: Salvarea! 

Sasha: Suntem! 

Ingrid: Și vom fi... 

Sasha: Alături de dumneavoastră! 

Ella: Bine! 

Sasha: Bine! 

Ingrid: Bine! 

Ella: Ne-ați înțeles? 

Sasha: S-a priceput? 
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Ingrid: Ați memorat? 

Ella: Altfel nu se poate trăi! 

Ingrid: Nu se poate! 

Sasha: Pe bune! 

Ella: Trebuie să fiți niște cetățeni model! 

Ingrid: Model de model! 

Ella: Ca noi să conducem bine! 

Sasha: Să cârmuim societatea. 

Ingrid: Așa cum trebuie! 

Ella: Așa cum se face! 

Ingrid: Căci societatea... 

Sasha: Este în slujba noastră. 

Ella: Și slujba noastră în societatea lor. 

Ingrid: Votați-mă! 

Ella: Votați-mă! 

Sasha: Votați-mă! 

Toate: Votați-ne! 

Piticul: Scuzați-mă, ce e societatea? 

Sasha: Aceasta-i întrebarea! 

Piticul: Ce e societatea? 

Ella: Dragă alegător… 

Ingrid: Alegătorule. 

Ella: Alegătorule, ce vrei? 

Sasha: O sacoșă? 

Ella: Un pix? 
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Sasha: O găleată? 

Ingrid: Sau… un kilogram de zaaahăăăr... 

Piticul: Mă scuzați, eu abia am ajuns pe planeta asta, abia am ajuns aici și vreau să-mi dau seama 
ce e cu lumea…de aceea întreb… 

Ella: Dragă alegator… 

Ingrid: Alegatorule! 

Ella: Nu-ți mai pune întrebări! 

Ingrid: Ia, de aici! (îi pune în brațe zahărul, sacoșa, o galeată și pixul) 

Sasha: Crede! 

Ella: Simte! 

Piticul: Ce? 

Ingrid: Dacă nici tu nu știi ce, de ce mai insiști să ne întrebi pe noi?! 

Piticul: Și ce să fac dacă nu știu? 

Ingrid: Doamne, unde ați fi fără noi?! 

Ella: Informează-te! 

Sasha: Dezvoltă-te! 

Ingrid: Emancipează-te! 

Ella: Evoluează! 

Piticul: Și apoi pot să întreb? 

Sasha: Poate… 

Ella: Sigur! 

Ingrid: Poate sigur! 

Ella: Sigur poate! 

Sasha: Poate! 

Ingrid: Da, poate! 
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Ella: Da! 

Sasha: Da! 

Ingrid: Poți! 

Piticul: Și cum ajung să mă informez? Să mă … 

Sasha: Dezvolt… 

Piticul: Dezvolt. Sa mă… 

Ingrid: Emancipez… 

Pitic: Emancipez. Să mă… 

Ella: Evoluez. 

Pitic. Evoluez. Cum? 

Toti: Traiește! 

Ella: Viva la vida! 

Ingrid: Vida la viva! 

Sasha: Viva, vida, viva! 

Pitic: Poftim? 

Ella: Veni vidi vici! 

Pitic: Poftim? 

Ingrid: Vindi vedi vici! 

Pitic: Poftim? 

Ella: Plătește-și taxele! 

Sasha: Toate taxele! 

Ingrid: Muncește! 

Sasha: Muncește mai mult! 

Ella: Și mai mult! 

Ingrid: Mult, mult de tot… 
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Piticul: Și-apoi? 

Sasha: Muncește în continuare! 

Piticul: Și-apoi? 

Ella: Mai muncește puțin… 

Piticul: Și-apoi… 

Ingrid: Alea iacta est! 

Pitic: Pofim? 

Toti: Ura! Ura! Ura! 

Piticul: Atât? 

Toti: Da! Da! Da! 

Piticul: Și care e primul pas? 

Ella: Să te naști! 

Piticul: M-am născut! 

Toate: Buuun! 

Pitic: Și-apoi? 

Ingrid: Să înveți să crești! 

Ella: Să crești frumos! 

Ingrid: Cel mai frumos! 

Sasha: Să crești cum vrem noi! 

Piticul: Și cum cresc? 

Ella: Trebuie să stai și să aștepți!  

Ingrid: Și venim noi la tine! 

Piticul: Eu nu am timp de așteptat! Care e primul pas? 

Ingrid: Dacă nu aveți timp de așteptat, deși nu e firesc și noi lucrăm doar cu firescul… 

Sasha: Firescul e mama tuturor lucrurilor… 
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Ingrid: Mergi la școală! 

Sasha: Învață! 

Ella: Învață să te integrezi! 

Sasha: Integrază-te! 

Ella: Rapid! 

Ingrid: Dinamo! 

Sasha: Steaua! 

Ingrid: Marchează! 

Ella: Acumulează! 

Sasha: Doctrinează! 

Ella: Fii emfază! 

Ingrid: Super fază! 

Piticul: Deci școala e primul pas? 

Toti: Da! 

Piticul: Atunci…mă îndrept spre școală! 

Toti: Stai! 

Pitic: Păi… 

Ella: Ai încredere în noi, vrem doar bine pentru voi! 

Ingrid: Ai încredere în tine, pentru noi, noi vrem doar bine! 

Sasha: Ai încredere de mic și ai să caștigi un pic! 

Toti: Ai încredere în viață chiar dacă îți este greață! 

  

Fetele se costumeaza pentru a doua scena din povestire. Mara este profesoara, Sasha si Ingrid 
parintii Piticului, Ella este Piticul 
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Scena 3 

 

Ella: Mara, îmi cer scuze! 

Mara: Scuze acceptate. 

Ella: Nu am vrut să-ți aduc aminte sau ceva… 

Mara: Nu-i nimic. 

Ingrid: Ai putea sa-i dai porția ta de orez cu lapte. 

Ella: Da, Mara. Poți avea tot orezul din laptele meu! 

Mara: Multumesc frumos! 

Ella: Acum să mai primim orez cu lapte… 

Sasha: Vom mai primi orez cu lapte. Important e să ne facem treaba bine. 

Ingrid: Să ne facem treaba bine... Atât auzim, treaba bine… 

Sasha: Asta trebuie… 

Ella: Asta trebuie ca să ne fie bine. 

Ingrid: Sasha, noi ne-am săturat de situația asta și vrem să plecăm. 

Mara: Fetelor… 

Ella: Da, plecăm. Dacă nu ni se dă măcar o ciocolată pe săptămână, noi plecăm… 

Ingrid: Sasha, noi știm că tu ești cu noi și că ție ți-e… 

Sasha: Nu știți nimic, da? Nimic! Trebuie să ne facem treaba și ciocolata și orezul vor 
veni…doar să ne facem treaba… 

Mara: Bine, Sasha. Noi nu vrem să te supărăm și să-ți facem probleme. Dacă se poate… 

Sasha: Am înțeles! 

Mara: Doar că așa suntem noi mai zăpăcite și ne ia gura pe dinainte. 

Sasha: Am înțeles! 

Ingrid: Mara, hai să o îmbrățișăm pe Sasha tare, tare! 
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Sasha: Nu, vă rog... 

Ella: Mara…hai.. 

Mara: Doua, trei și… Iei! 

Toate: Iei! 

Sasha: Fetelor, mă doare! 

Ella: Nu te doare, strânge-o, Mara! Strânge-o! 

Ingrid: Ha, ha… 

Mara: Ce frumos! Vă iubesc! 

Ingrid: Și noi te iubim! 

Mara: Așa suntem noi fraiere… 

Ella: Și singure… 

Mara: Dar împreună! 

Ella: Dar împreună… 

Mara: Eu nu știu ce m-aș face fără voi. Chiar și așa abandonate, folosite ca niște animale de circ 
pentru bani, chiar și asa, eu mă simt bine cu voi. 

Sasha: Așa e, Mara! Suntem tot ce avem. 

Ella: Da’ ce e cu tristețea asta? Hai, continuăm? 

Ingrid: Hai! 

Sasha: Dăm drumu’.. 

 

A DOUA ZI 

Mara: Nu aș fi crezut că este nevoie, dar am fost pusă în această situație. Eram și sunt într-o 

situație realmente disperată. Eu nu am mai întâlnit pitic născut de 2 zile care să-mi pună 
asemenea întrebări. Nu am mai întâlnit! Mi-a fost greu să iau această decizie. M-am consultat cu 
toată lumea, cu soțul meu care e profesor de biologie. Și el m-a sfatuit să vă chem la școală și să 
discutăm această situație. Nici două ore nu au trecut de când a ajuns piticul dumneavoastră la 
școală. Vă rog să mă credeți, fac asta pentru că nu vreau să-i strice și pe ceilalți pitici, care nu 
sunt atât de pornitî, atât de indisciplinați…Trebuie să luăm niște măsuri. Nu am vrut să-l 
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pedepsesc fizic, chiar nu am vrut, dar dacă dumneavoastră doriți, să știți că eu pot să întorc 
capul. Privirea. Și oricum de la o vreme încoace nici nu mai văd și nici nu mai aud foarte bine. 

Sasha: Dar ce a făcut? 

Mara: Nu-i vorba de ce a făcut, ci ce o să facă de acum. Plus atitudinea pe care o are. 

Ingrid: Doar atitudinea? 

Mara: Și de modul în care vorbeste. 

Sasha: Cum vorbește? 

Mara: Cum vorbește el. 

Ingrid: Cum vorbești? 

Piticul: Cum vorbesc? 

Mara: Vedeți. 

Piticul: Cum vorbesc? 

Mara: Iarași. Nu, nu mai suport! Trebuie să faceți ceva… 

Piticul: Dar ce-am spus? 

Mara: Gata! Te rog eu, gata! Nu știu, ori îl plesniți dumneavoastră, ori dau eu, că nu pot să mă 
mai abțin! 

Sasha: Dar… 

Mara: Nu sunteți de acord? 

Sasha: N-am zis că nu suntem, dar… 

Mara: Vedeți dumneavoastră, orice ezitare în sistemul educațional duce la mari tragedii. Îl aveți 
în fața dumneavoastră, așa cum e el acum, pe unul dintre cei mai mari infractori din lume. Din 
viitor bineînțeles, dar tot infractor e. 

Ingrid: Credeți? 

Mara: Sunt sigură! Așa că ați face bine să luați măsuri. 

Sasha: Fizice? 

Mara: Nu zic asta, da’ chiar acum dacă s-ar putea! Ar învața și el astăzi că bătaia e ruptă din rai! 

Ingrid: Credeți? 



19 

 

Mara: Nu credeți? 

Ingrid: Cred că așa e… 

Mara: Deci… 

Sasha: Care din noi dă primul? 

Ingrid: Cred că tu trebuie să dai primul. Ești capul familiei, ai avea apoi o autoritate mai mare și 
oricum te impui mai ușor în fața lui. 

Sasha: Eu nu cred… Tu care i-ai fost mama în astea doua zile …i-ai fost mai aproape, l-ar durea 
nu fizic, cât emoțional și cred că emoționalul trebuie pedepsit, nu? Nu credeți doamnă? 

Mara: Eu cred că cu cât ezitați mai mult cu atât pierdeți momentul favorabil. 

Sasha: Există un moment favorabil în acest model de educație? 

Mara: Da, e mai mult instinctiv așa. Cum a făcut ceva rău, cum îi dai… Rețetă garantată… 

Ingrid: Și înțelege? 

Mara: Mereu! 

Sasha: Dacă zice doamna că merge metoda asta, încerc eu… Dar unde mai exact? 

Mara: Poftiți? 

Sasha: Unde? 

Ingrid: Unde să-i dea? 

Mara: Nu trebuie să vă gândiți prea mult, dați și dumneavoastră unde vă vine. 

Sasha: Am înțeles. 

Mara: Cu cât îl luați prin surprindere mai mult, cu atât mai bine… 

Sasha: Asa am să fac. 

Mara: Da, așa e bine… 

Ingrid: Stai! Dar totuși ce-a făcut? 

Mara: Ce-a făcut? N-ați vazut? 

Ingrid: Nu înțeleg precis… 

Mara: Acum nu înțelegeti... Treaba dumneavoastră, amânarea costă…Întrebați-l și vedeti… 
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Ingrid: Ce-ai făcut? 

Sasha: Hai, spune fără frică. Nu pățesti nimic, să știi. Ce-ai făcut? 

Piticul: Nimic! 

Mara: Vedeți! 

Ingrid: Cum adică nimic? 

Piticul: Nimic, nimic… 

Sasha: Dar doamna spune că ai facut ceva... 

Mara: Sigur a făcut… 

Piticul: N-am făcut! 

Mara: Vedeți! E vinovat!  

Piticul: Ba nu! 

Mara : Tu nu mă contrazici pe mine… 

Piticul: Că-mi puneți 2 sau ce? 

Mara: Vedeți! Eu nu mai resist! 

Ingrid: Asta e doar vina ta! În 2 zile de când s-a nâscut, n-ai avut o dată grijă de el, nu te-a 

interesat nimic… 

Sasha: Vina mea? De ce? Nu cu tine stă toată ziua? 

Ingrid: Așa... acum e vina mea, nu? Că seamană cu mine, nu? 

Sasha: N-am zis asta. Dar eu sunt ocupat și nu pot… 

Ingrid: Așa scoate-mi ochii că tu aduci bani în casă și eu am grijă de el. Dacă vrei să știi cu tine 
seama… Cu tine și cu neamul tău... 

Sasha: Eu nu înțeleg de ce te iei de neamul meu, când știi foarte bine că nici tu... 

Mara: Hei, hei…Copii nu trebuie să audă asemenea lucruri! Puneți mâna la urechi! Acum am 
zis! 

Ingrid: Divort! 

Mara: Mâinile la urechi am zis! 
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Ingrid: Divorț! 

Sasha: Tu bagi, divorț? Eu bag divorț!  

Mara: Vă rog să vă potoliți. Nu puteți crește așa un copil! 

Piticul: Taci! Vă comportați cu noi, cu mine, de parcă aș fi un extraterestru. Nu sunt! Vreau să 
știu, atâta tot! Vreau să știu, să mă dezvolt, să evoluez, să mă emancipez, să cresc… Nu așa ne 
spune…societatea?  

Mara: Poate… 

Piticul: Taci!  

Sasha: Poate.. 

Piticul: Taci! 

Ingrid: Poate.. 

Piticul: Taci! 

Mara: Poate… 

Piticul: Taci! 

Mara: Cred că știu care e problema. 

Ingrid: Care? 

Mara: E mult prea matur pentru vârsta lui. 

Sasha: Credeți? 

Mara: Sigur! 

Ingrid: Și ce e de făcut în situația asta? 

Mara: Ar trebui să-i găsiți o ocupație! 

Sasha: Tot noi? Noi am făcut tot pentru el! De două zile de când e la noi, ne-a exasperat. 

Ingrid: De acord… 

Mara: Trebuie să-l ajutați. După acest ultim efort va fi pe propiile lui picioare. Iar asta ne dorim 
cu toții, nu ? 

Ingrid: Eu, da! 
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Sasha: Și eu! 

Mara: Atunci vă rog sa-i găsiți ceva de făcut. Noi la scoala nu-l mai putem primi. E dotat peste 
medie! 

Sasha: Dar cu cine-o fi semănând?! 

Ingrid: Cu mine, clar, nu! 

Sasha: Nici cu mine! 

Ingrid: Cine vorbeste cu el? 

Sasha: E rândul tău. Mie nu mi-a ieșit. 

Ingrid: Ai dreptate! Vorbesc eu. Pitic… 

Piticul: Da… 

Ingrid: Știi… 

Piticul: Da, am auzit! 

Ingrid: Și… 

Piticul: Da, am să-mi caut singur! 

Ingrid: Bine 

Sasha: A mers bine! Te-ai descurcat perfect! 

Ingrid: Mulțumesc! 

 

Scena 4 

Fetele se costumeaza pentru a treia scena din povestire. Ella secretara de la ghiseu, Mara e 
preot, Sasha boschetar, Ingrid este Piticul. 

 

Mara: Voi credeți că oamenii înțeleg? 

Ella: Acum sau în general? 

Mara: Și acum… și ce facem noi și în general… 

Ella: Acum… Nu știu… Noi înțelegem? 
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Ingrid: Cum să nu înțelegem?! 

Ella: Noi ne jucăm doar, noi arătăm ce-am… 

Mara: Dar în general, oamenii mari înțeleg ceva? Sasha, tu ce crezi? 

Sasha: De unde să știu? 

Mara: Da, dar tu stai mai tot timpul pe lângă oamenii mari. 

Sasha: Asta nu mă face un om mare. 

Ingrid: Dar înseamnă că-i înțelegi mai bine. 

Sasha: Sau mă prefac că-i înteleg. 

Mara: Sasha, tu poti să te prefaci?! Vai, ce tare… 

Ella: Mara, las-o în pace. 

Mara: Da’ ce i-am spus? 

Ella: O bați la cap! Las-o! Are și ea problemele ei. 

Mara: Dacă ai probleme ești om mare. Asta-i clar. Iar dacă ești om mare, nu înțelegi nimic. Tu ai 
probleme, Sasha? 

Ella: Mara… 

Sasha: Nu, Mara, nu am probleme… 

Mara: Atunci ești copil, așa ca noi. 

Sasha: Da, Mara, sunt exact ca voi. 

Mara: Și înseamnă că nu-i înțelegi, nu? 

Sasha: Asta înseamnă! 

Mara: Ce ciudati sunt oamenii ăștia mari! Cei mai ciudați oameni pe care i-am văzut. 

 

A TREIA ZI 

 

Ella: Următorul! 
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Mara: Da, da…Cred că-i rândul meu, așa-i? Da, da… Sigur e, trebuie să fie. E rândul meu... da 
da, sigur e rândul meu.. 

Ella: Am înțeles. Este rândul dumneavoastră! Poftiți! 

Mara: Da. Mă numesc… 

Ella: Poftiți un formular. Completați formularul și reveniți! 

Mara: Vă mulțumesc, sa va ajute… 

Ella: Da, da…cel de sus…Vă rog, următorul… 

Sasha: Eu! 

Ella: Va rog, ați citit anunțul? 

Sasha: Care din ele? 

Ella: Spuneți, pe lângă că sunteți cum sunteți, mai aveți și alte defecte? 

Sasha: Nu știu, nu m-am gândit că aș fi un om care ar avea defecte… 

Ella: Atunci cum se explică că nu ați văzut anunțul? 

Sasha: Care din ele? Sunt mai multe… 

Ella: Vă rog frumos să nu faceți pe prostul cu mine. Sunteți cum sunteți, dar cred că ați trecut 
printr-o școală până acum, nu? Da! Deci…ați citit anunțurile? 

Sasha: Sincer, nu pe toate… 

Ella: Atunci citiți și reveniți! Următorul! Următorul, am spus! Domnule Pitic, vă putem ajuta cu 
ceva sau stăm la caldură pe banii statului? 

Piticul: Vă rog să mă scuzați.. 

Ella: Vă scuz…așa… 

Piticul: Așa… 

Ella: Așa… 

Piticul: Deci… 

Ella: Greșit, nu începeți cu concluzia! Mai începem o dată! Următorul! Bună ziua! 

Piticul: Bună ziua! 
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Ella: Cu ce vă putem ajuta? 

Piticul: Păi… 

Ella: Da, și mai cu ce? 

Piticul: Păi… 

Ella: Așa… Nu avem! Vă mulțumim! Bună ziua! 

Piticul: Dar… 

Ella: V-am spus, nu avem. Reveniți altă dată!  

Piticul: Vă mulțumesc! 

Ella: Vreți cumva super-mega-oferta la 100% gratis din preț? Poți să iei acum super-oferta la 
super-mega-extra prețul gratis! Ia-o! 

Piticul: Poftim? 

Ella: Vreți super-oferta? 

Piticul: Aș vrea o slujbă! 

Ella: Părinte, ai o slujbă! 

Mara: Amin! 

Piticul: Aș vrea o meserie. 

Ella: O meserie? 

Piticul: Aici este ghișeul pentru meserii, nu? 

Ella: Nu! 

Piticul: Dar pe anunț… 

Ella: Care din ele? 

Piticul: Aaa… 

Ella: Vedeți. 

Piticul: Atunci ce ghișeu este acesta? 

Ella: Ghișeul pentru “nimic”… 
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Sasha: Am revenit! Vă referiți la anunțul privind conduita adresantului? 

Ella: Exact! Următorul! 

Piticul: Cum adică pentru “nimic”? Eu am venit pentru o meserie? Vreau să fiu ceva… 

Ella: Puteti fi “Nimic”! Vreți? 

Piticul: Nu, nu vreau să fiu “nimic”… 

Sasha: Să știți că e bine să fiți ”nimic”. 

Piticul: De ce? 

Mara: Am terminat de completat. Trebuie să mai stau la coadă? 

Ella: Mi se pare si normal. 

Mara: Dar unde e coada? 

Sasha: E mai bine să fii “nimic” decât să fii doar cum ești! Pe bune… 

Piticul: Dar de ce nu-ți dorești să fii altceva? De ce nu-ți dorești să ai o meserie, să te ocupi cu 
ceva, să ai ceva? 

Sasha: Am fost de toate… 

Piticul: Cum? 

Mara: Mă scuzați, dumneavoastră stați la coadă? 

Piticul: In principiu, stăm… 

Mara: În principiu... 

Piticul: Dumneavoastra ce doriti de la ghiseu? 

Mara: Să nu mai cred în nimic. Dumneavoastră? 

Piticul: O meserie… 

 

Sasha si Mara rad 

 

Piticul: Mi s-a explicat că trebuie să faci ceva, că trebuie să ai o meserie, că toată lumea pe lumea 
asta se ocupă cu ceva, că trebuie să ai un rost și ca o meserie e tot ce ai nevoie. 
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Sasha: Așa o fi… 

Piticul: Dumneata, de ce să nu mai crezi în nimic, doar asta ți-e meseria, nu? Să crezi și să-i faci 
și pe alții să creadă… 

Mara: Da, dar nu mai vreau. După 10 religii schimbate și nici un semn de la … nu-ți mai vine să 
crezi… așa că dacă e să cred în ceva, să cred în nimic… 

Piticul: Si-atunci care-i rostul, care-i rostul nostru-n viața dacă nu ăsta? 

Mara: Dar cine zice că trebuie să ai un rost? 

Piticul: Lumea… 

Sasha: Lumea e rea. Mie mi-au zis multe. Mi-au zis că aș fi un excelent doctor. Am ajuns doctor. 
În prima lună, mi-am pierdut toate instrumentele.. Apoi mi-au zis că aș fi un excelent avocat. Am 
“reușit” să-mi bag în închisoare propriul client pe motiv ca n-a strigat mai tare când fusese furat 
la drumul mare. Apoi mi-au zis că aș fi un excelent ceasornicar. Toate ceasurile mele indicau 
întârzieri de minim 2 h 36. Am avut tot felul de meserii și cel mai mult mult mi-a plăcut asta în 
care sunt cum sunt… Dar acum chiar vreau să nu mai fac “nimic”, nici măcar asta.  

Piticul: Și dacă nu voi, cei care ați avut un rost, cine poate să-mi ofere un răspuns la ce înseamnă 
viața și lumea de fapt? 

Mara: Bătrânețea? 

Sasha: Am auzit că “Batrânețea” oferă toate răspunsurile. 

Piticul: Și unde o găsesc? 

Ella: Următorul! 

Piticul: Mă scuzați… 

Ella: Sunteți următorul? 

Piticul: Nu, era domnu’ înaintea mea… 

Ella: Atunci următorul! 

Piticul: Îmi cedează locul dumnealui. 

Ella: Nu e rândul dumneavoastră, vă rog, să-l lăsați pe următorul! Următorul! 

Piticul: Doamne, m-am născut doar de 3 zile și mă simt epuizat.  Vă rog… 

Sasha: Da, mulțumesc! Eu eram! 
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Ella: Bună ziua! Ce doriți? 

Sasha: La conduită vă refereați? 

Ella: Da! 

Sasha: Am înțeles. Mă puteți ajuta… 

Ella: Nu. Conduita… 

Sasha: Am înțeles. Vă mulțumesc! 

Ella: Nu aveți pentru ce! Următorul! 

Piticul: Eu! 

Ella: Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? 

Piticul: Aș dori să știu și eu unde se află “bătrânețea”, “înțelepciunea” sau cum s-o mai numi… 

Ella: 1. Nu fiți recalcitrant. 2. Noi nu vă putem ajuta cu nimic, ci doar cu nimic. 

Piticul: Poftim? 

Ella: Exact! Vă mulțumesc! Bună ziua! 

Piticul: Si eu ce sa fac?! 

Sasha: Îmbătrâniți! Trăiți și… îmbătrâniți… 

Piticul: Trebuie să îmbătrânesc ca să-mi dau seama care e rostul meu în viață sau care a fost? 

Sasha: Ceva de genul… 

Piticul: Dar mi se pare cea mai mare prostie! 

Mara: Prostie – neprostie, asta-i mersul. 

Piticul: Și nu se poate rezolva în nici un fel? 

Mara: Adică să încerci să fiți mai deștept decât alții?! 

Piticul: Ceva de genul. 

Mara: La asta nu m-am gândit. 

Sasha: Nu cred că ai voie… 

Piticul: Dar mai prost? 
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Sasha: Nici asta nu cred că ai voie! 

Piticul: Adică nu poti fi diferit? 

Mara: Nu prea. 

Sasha: Diferit, nu e bun, știi? 

Piticul: Cum nu e bun? Și ce e bun? 

Mara: Ce e acum! 

Ella: Următorul! 

Piticul: Dar acum nu e nimic! Doamne, înnebunesc! 

Mara: Asta poți să faci… O să-ți spunem nebunul... 

Piticul: Știți ce?! Eu plec să caut bătrânețea! Să-i anuntați pe toți că e un Pitic pitic care s-a 

săturat de lumea voastră așa cum e și că vine cu cea mai mare viteză spre Bătrânețe pentru că 
vrea să fie diferit. Pentru că diferit e bun… 

Sasha: Unde a plecat? 

Mara: Cine știe... 

Sasha: Și crezi c-ajunge? 

Mara: De ajuns poate ajunge el, dar acolo de acolo oare mai poate? 

 

Fetele se costumeaza pentru a patra scena din povestire. Toate fetele în bătrâni. Se costumeaza 
la vedere. 

 

A PATRA ZI 

Ella: Am ajuns si ziua asta… 

Sasha: Care? 

Mara: Ce? 

Ella: Ziua asta, am ajuns-o… 

Sasha: Da… sau ne-a ajuns… 
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Ingrid: Mie una, sigur mi-a ajuns… 

Ella: Ce ți-a ajuns? 

Mara: Ce? 

Ingrid: Ziua asta. 

Ella: Aaa… 

Sasha: Azi n-au mai dat lapte cu orez. 

Ingrid: Ehehehe…n-au mai dat de… 

Ella: Hahaaa! 

Ingrid: Haaa haaa! 

Mara: Ce? 

Sasha: Chiar ca de haaa haaa… 

Ella: Și carniță... 

Sasha: Cărniță am mâncat. 

Ella: Când? 

Mara: Ce? 

Ingrid: Ieri… 

Ella: Ieri am mâncat carniță? 

Sasha: Eu sigur am mâncat... 

Ingrid: Și eu. 

Mara: Ce? 

Ella: Ei, daca ați mâncat voi, sigur am mâncat și eu… 

Ingrid: Nu-i așa de sigur… 

Ella: De ce? 

Sasha: Pentru că tu nu vii mereu la masa. 

Ella: Nu vin? 
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Mara: Ce? 

Sasha: Nu, nu vii… 

Ella: Dar unde mă duc? 

Ingrid: Dar noi de unde să știm?! Ești culmea acum… 

Ella: Ai dreptate, sunt culmea… Dar oare ce fac când nu vin la masă? 

Sasha: Ce-ți place să faci? 

Ella: Nimic, în mod special… 

Ingrid: Ce-ți plăcea să faci? 

Ella: Să iubesc! 

Ingrid: Și-acum nu mai iubești? 

Ella: Nu țin minte... 

Mara: Ce? 

Sasha: Asta e grav… 

Ingrid: Nu e grav având în vedere situația ei, situația noastră… 

Sasha: Ai și tu dreptatea ta. 

Ingrid: Daca am, am. 

Sasha: Ce-i al tău e pus deoparte. 

Ingrid: Deoparte e ce-i al meu, nu? Da! 

Mara: Ce? 

Ella: De ce suntem noi aici? 

Sasha: Chiar așa… 

Ingrid: Trebuia să vină cineva, da’ nu mai știu cine… 

Sasha: Un pitic… 

Ingrid: Atât de mic? 

Sasha: Cred ca da. 
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Ella: Și ce să vrea de la noi? Un pitic? 

Sasha: Da’ cine știe… 

Ingrid: Poate căuta și el niște răspunsuri. 

Mara: Ce? 

Ella: Ce răspunsuri? Noi avem raspunsuri? 

Sasha: Eu am câteva. 

Ella: Și unde le ții? 

Sasha: Nu le țin, le dau drumul. 

Ella: Ei, caca maca! Eu nu cred că avem răspunsuri! Asta ne-ar face înțelepți, iar noi…ehaaa… 

Ingrid: Da, poate ai dreptate, dar dacă jucăm că suntem înțelepți… 

Sasha: Eu asta fac! 

Ella: Cum? Tu toată viața ai jucat că ești deșteaptă? 

Sasha: Da… 

Ella: De asta ai ajuns, unde-ai ajuns… 

Sasha: Am ajuns pentru că am vrut. 

Ella: Ai ajuns pentru că a trecut timpul. Cu toate am ajuns aici și timpul ne-a adus… 

Ingrid: Și e rău? 

Ella: Nu știu dacă-i rau, dar nici bine tare nu-i… 

Sasha: Ai și tu dreptatea ta… 

Ella: O am, nu? 

Ingrid: O ai, o ai… 

Ella: Ce am? 

Sasha: Dreptatea ta… 

Ella: De ce? 
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Ingrid: Offf, iar uiți. Dacă te-aș vedea mai bine, aș vedea și eu că uiți…Așa îmi bat gura 
degeaba.. 

Mara: Ce? 

Sasha: Când trăia tata meu, avea o vorba: “poți să pierzi în viață tot, nu contează mă ridic la loc” 

Ingrid: De unde a venit asta? 

Sasha: Subliniam și eu, mi se parea că e genul ăla de discuție. 

Ingrid: Dar nu are legatură. 

Sasha: Nu are, nu? 

Ingrid: Nu… 

Ella: Mi-am adus aminte. 

Sasha: Ce? 

Ella: De ce nu am mancat carniță. 

Sasha: De ce? 

Ella: Eu nu mănânc carniță vineri. 

Ingrid: Ieri a fost luni... 

Ella: Si azi sunt 3 ceasuri rele, așa-i? 

Sasha: Pai tocmai azi și-a găsit piticul ăsta să vina? Tocmai azi? De ce nu mai apare odată? 

Ingrid: Cine știe? S-o fi rătăcit… 

Sasha: Ar fi mare păcat! Să te rătăcești, deși ai spus cuiva că vrei să ajungi aici. 

Mara: Ce? 

Ingrid: Nu știm dacă a vrut el singur să vină aici. 

Ella: Poate a fost forțat. Sigur a fost forțat! 

Ingrid: Poate s-a răzgândit. 

Sasha: Cel mai probabil s-a răzgândit. Ce să găsească el la niște bătrâni? Nimic… 

Ingrid: Chiar așa… 
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Ella: Ce amuzant… 

Sasha: Ce? 

Ella: Ce mi-am adus aminte… 

Sasha: Ce ți-ai adus aminte? 

Ingrid: Spune repede să nu uiți! Spune! 

Ella: Citisem într-o carte, când eram eu tânăra, cum totul poate fi o poveste, cum poți să fii într-o 

poveste și să nu știi, adică să fii personaj și să nu-ți dai seama… 

Sasha: Dar nu e deloc amuzant! Înseamnă că tu nu faci nimic voit. 

Ella: Chiar așa… Deci nu avem nici o vină… 

Ingrid: E o varianta și asta… 

Sasha: Deloc amuzantă. 

Ingrid: Depinde din ce unghi privești. 

Ella: Ce să privești? 

Ingrid: Povestea. 

Ella: Care poveste? 

Sasha: Am pierdut-o! 

Ingrid: Oare cine ar crea povestea asta a noastră? 

Mara: Ce? 

Sasha: Sigur un om cu bani... 

Ingrid: Nu cred, cred ca mai degraba niște pitici… 

Sasha: Copii? 

Ingrid: Copii, pitici… ceva mic oricum… 

Sasha: De ce? 

Ingrid: Pentru bani! Ar face-o pentru bani? 

Sasha: Copii ar face lucruri pentru bani? 
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Ingrid: Toată lumea face lucruri pentru bani, dar nu numai. Pentru că vor să demonstreze ceva.. 

Sasha: Că e greu? 

Ella: Nimic nu e greu! 

Ingrid: Exact! Nimic nu e greu! Probabil doar se joacă și mâzgâlesc pereții.. 

Sasha: Subliniază… 

Ingrid: Exact! Subliniază! 

Sasha: Ce pitici or mai fi și aștia… 

Ella: Sunt, există.. 

Mara: Ce? 

Ingrid: Există. 

 

Scena 5 

Sună un ceas. Fetele strâng decorul, scena, tot. Se bagă în paturile improvizate de pe jos. Ceasul 
se oprește. 

 

Mara: De ce nu ne-a lăsat să terminăm? 

Ingrid: Poate că am exagerat… 

Ella: Poate că sunt ei proști și n-au înțeles nimic! 

Mara: Sasha… 

Sasha: Da. 

Mara: Crezi că le-a plăcut? 

Sasha: Nu știu.. 

Mara: Deci nu le-a plăcut… 

Sasha: N-am zis asta. 

Mara: Atunci de ce nu ne-au lăsat să terminăm? 
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Ingrid: Poate că pentru atât au plătit cei care au venit. 

Mara: Crezi? 

Ingrid: E o posibilitate! 

Mara: Da, e o posibilitate! 

Ella: Idioți! 

Mara: Dar a fost frumos, nu? 

Ingrid: A fost… 

Mara: Credeți că a înțeles cineva de ce nu a ajuns piticul? 

Ella: Clar, nu! Nu le-ai vazut fețele?!  

Ingrid: N-ai de unde să știi… 

Ella: Ei, nu… Crezi că s-au gândit ei că oamenii își propun să ajungă în viață undeva și nu mai 
ajung acolo? Nu!  

Mara: Și eu cred ca Ella. Nu neapărat ca sunt proști, dar că păreau să nu mai aibă timp să se 
gândească la asta…Nu crezi, Sasha? 

Sasha: Ba da… 

Mara: Sasha, nu fi suparată! Dacă o să ai probleme, să știi că noi îți luăm apărarea. Nu te lăsăm 
noi sa-ți iei bătaie singură... 

Ella: Dacă ne-o luăm, măcar să ne-o luăm toate... 

Ingrid: Exact! 

Mara: Ce frumos a fost! Chiar a fost frumos! 

Ella: Da, Mara, a fost frumos! 

Sasha: A fost… 


