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Teatrul “Ţăndărică” Bucureşti, Proiectul SALT 

Maria şi prietenii ei    -     proiect regie 

Maria si prietenii ei  

Caiet Regie 

Verde - ecran 

Rosu –personaj Maria,copii, eroina,bătrânica,  acțiuni scena 

Albastru-povestitorul Rocky, personaje desenate-voci bandă 

1. 

Ecran Acțiuni /text 

scenă

Lumini Voce bandă

Ecran A fost odat

E Acum în zilele 

noastre

%  (se șterge)

%
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 3. 

E la o școală 
normală

Desen bănci, clasă, copii E într-o clasă 
normală

Desen alee E pe o stradă 
normală  

E învață o fetiță 
normală  pe care 
o cheamă Maria.

%

$

Ecran Scenă Lumini Voce bandă

 Heblu Maria nu se deosebește prea mult de 
celelalte fetițe de vârsta ei. 
 Îi place să: 

Maria 
(moment dans)

Spot personaj 
Maria

Danseze

Maria 
(acțiune 
scenică,moment 
)

S Tricoteze
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4. 

Maria 
(acțiune 
scenică,moment 
)

S Îi place sportul

Maria 
(acțiune 
scenică,moment 
)

S ÎIplace ( oare să spun asta?)Să 
CÂNTE

Maria 
(acțiune 
scenică,moment 
)

S SĂ CÂNTE…. LA FLUIER

Maria 
(acțiune 
scenică,moment 
)

S ÎNGHEȚATĂ

Maria 
(acțiune 
scenică,moment 
cu lupa)

S CHIMIA

Ecran Scenă Lumini Voce bandă

Heblu Dar cel mai 
mult Mariei îi 
place să 
deseneze.  

Maria(se așează la 
valiză și o deschide)

S,  stinge 
lampa din 
decor

Întreaga zi și 
noapte

Maria ( scoate 3 
creioane)

S Și-o petrece 
desenând



�4

5. 

Maria(desenează) S Are doar trei 
creioane, dar 
cu ele 
desenează 
lumea întreagă. 

Ecran 

E

Desenează 
lumea așa cum 
o vede ea, în 
locul blocurilor 
un șarpe uriaș, 
mă desenează 
pe mine-
prietenul ei 
bun.  ea 
desenează 
norilor 
mustăți… 

Maria(scoate din 
valiză o portocală)

E că ea știa că 
lumea e așa 
cum ne-o 
imaginăm , e  
așa cum 
suntem noi.

$

Desen 

  

Desen
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Ecran Scenă Lumini Voce bandă

Maria Afară la joacă iese 
foarte rar 

Maria E ,numai atunci când 
are timp și DACĂ 
se-ntâmplă să o 
strige  prietenii ei

E Maria, Maria, 
Maria!!!!!

Imagine Rocky E Firește, de fiecare dată 
e ceva serios! 

$

$
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E Marta-Bună, Maria!

Maria- Bună 
Marta! 

Marta este prietena 
Mariei cea mai bună.

$
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Personajul 
Maria se 
scarpină în cap, 
apoienumera 
odată cu vocea 
și Numară pe 
degete 
cunoșțiintele 
Martei) E de la 
B, și cu doar un 
an mai mare 
decât ea mine și 
uf…cu mult 
mai 
deșteaptă!!!! 
Marta știe o 
grămadă de 
chestii despre 
biologie 

E chimie,filosofie, nutriție 
,cardiopatie, 
spionaj,internautică și 
multe altele…/ 

De data asta Marta 
venea cu o problemă 
încurcată

$

$  
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6.      

Și ce putem 
face Marta? 

Povestitorul:Marta 
citise cărti și broșuri și  
bloguri întregi despre 
situații similare, însă un 
asenea caz asta nu mai 
întâlnise … 

Desen Marta Marta-Dacă într-adevăr 
așa s-a întâmplat și 
anume că parcul 
nostrum e în pericol…. 
foarte serios!!!! 

$

Ecran Scenă Lumini Voce bandă

E Rocky- 
Maria se aventurează în 
rezolvarea acestor 
probleme  precum   
descoperirea adevărului 
numai însoțită de 
prietenii ei desenați 
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Maria- Știu pe 
cine să chem 
în ajutor 
Marta! Voi 
apela din nou 
la echipă 
( desenează) 

Spot 
personaj

/pe ecran desen personaj coală A4 
apare spectaculos ,cântă, dansează, 
începe să ningă, se supără Oho!

E
Fluturel cel veșnic 
vesel, specialist în 
detensionari și apariții 
spectaculoase  Fluturel 
e  bine și vesel atunci 
când e soare și natură 
înflorește.Atunci este el 
cel mai creativ. Dar 
când începe să ningă în 
luna mai, el se 
întristează și își face 
serioase probleme 
pentru încălzirea 
globală. 

Pin pin pinguinul  cel  
căruia îi place frigul și 
la care totul este: expert 
în foto reportaj 
Buburuza cea cu multe 
hobby uri și veșnic  
optimistă și care are 
recordul pentru 
descoperit mistere pe 
secundă 

pe ecran pinguinul spunând în bula 
Imposibil

Pin pin -
IMPOSIBIL!!!!!
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animație cu buburuza gândind, 
zâmbind și pictând o inimioară sau 
kind over matter

buburuza- cred că știu 
răspunsul!

Pe ecran se așează comod, lângă apare 
Marta( singură colorată alb rosu pe 
tricou, câinele zgardă rosie), 
Maria,pinguinul ,buburuza, fluturel 
grupați poză  

Personajul 
real Maria îl 
mângâie în 
real

De Marta și desigur cu 
mine….

☹ expresii fluturel, buburuza, 

pinguin, marta)x5 Maria-
Prieteni, iată 
deci care este 
problema

Rocky expresie bulă 
Spune tu 
ceva ,Rocky!!
! 

Rocky-Eu vă spun că o 
singură soluție este: 
să……. 

expresie  Rocky pleacă Maria-Eu zic 
că trebuie să 
fie mai 
simplu.
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Maria ridică 
mâna dreaptă.

E Ca de obicei, atunci 
când Maria vrea să zică 
simplu vrea să zica 
defapt complicat. E ca 
și cu stângul în loc de 
dreptul. Maria care e 
mâna stângă?  
Vedeți? 
Așa că aplică sistemul 
propriu inventat: 

/pe ecran buburuza se ciocneste de 
fluturel care scapă chitara în capul 
pinguinului,câinele pleacă primul 
presimțind accidental   

Maria-Bun,în 
3 minute 
propune 
fiecare un 
mod de 
acțiune  

7.

Ecran Scenă Lumini Voce bandă

Fluturel, buburuza) 
E Voce fluturel- Știu!!! Să 

întrebăm și alți copii,de 
exemplu să  
 îi întrebăm pe cei de la 
scara C!!!!(

  

(expresie Rocky)
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Maria- De ce 
ar fi ei mai 
deștepți ca 
noi?  

E

( buburuza)- 

(expresii copiiix3 ramă fotografie) 

Buburuza-Eu îi știu: sunt 
Mircea, Cristina și 
Andrei. Cu toții sunt mult 
mai mari ca noi.Mircea e 
expert în geometrie, 
Cristina e olimpică la 
știițele naturii   și Andrei 
cântă in cor și....e 
drăgutzzz!!!!  
...sigur ne vor ajuta  să 
depistăm.... 

Pinguinul-Imposibil!!!! 
Din doua motive: în 
primul rând la ora asta nu 
sunt la joacă și în al 
doilea rând niciunul nu e 
în clasa ...în care ai putea 
studia .... 

Pin pin 
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Maria-Eu zic 
să mergem pe 
mâna lui 
Fluturel!(a 
terminat de 
desenat 
șotronul și stă 
în poziție fixă 
de săritură-
Mircea)

8.

Ecran Scenă Lumini Voce bandă

Fluturel Fluturel-Hei, salut! Ce 
jucați?  hm..șotron...Mircea 
, am o întrebare pentru tine. 
Spune-mi te rog.... 

Maria(îl joacă pe 
Mircea) Lasă-mă 
în pace , Maria, 
nu am timp de 
astfel de 
probleme,tu ai 
văzut cât a 
crescut rata la 
dobândă la 
credite ipotecare 
și știi tu cum mă 
afecteză asta?... 

Fluturel-Dar.... 
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9. 

Cristina-(se 
apleacă să ia 
piatra și pune 
accesoriu-
ochelari)Da , 
Maria, coboară 
cu picioarele pe 
pamant! Pe 
nimeni nu 
interesează ... 

Fluturel Fluturel-Tu ce zici, Andrei? 

(buburuza îndrăgostită ramă 
fotografie, înconjurată de 
inimioare)

Andrei- Păi, eu 
zic că totul se va 
rezolva când 
vom fi buni unii 
cu alții și .....         
(Andrei roșește, 
să cu blush în 
obraz)  

Buburuza-Câtă dreptate 
are!!! Și e atât de drăguț!!!! 

Povestitorul -Andrei este 
acela care a dat sens vieții 
buburuzei Ana. Știți cu toții 
legenda buburuzelor: când 
o buburuză ni se așează pe 
mână îi  
cântăm Buburuză ruză...ei 
bine, abia dupa ce i s-a 
cântat asta orice buburuză 
va zbura altfel, va zbura 
fericită....

Ecran Scenă Lumini Voce bandă
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10. 

Maria Spot se stinge usor Se pare că soluția lui Fluturel nu 
a funcționat, copiii au probleme 
cu adevărat serioase...

Buburuza Buburuza- Și ce, ale noastre nu 
sunt serioase?

Maria- Ba da, 
depinde doar de 
importanța pe 
care le-o dăm 
noi. 

Spot  se aprinde 
brusc

Ecran Scenă Lumini Voce bandă

Buburuza E .....Buburuza-Stiu eu 
care e pasul următor! 

Eu o stiu bine pe 
HanaManaBana, super 
eroina roz ....vom merge 
și o vom întreba pe ea 
despre și astfel vom afla 

Maria, Fluturel, 
buburuza ,Pin pin bat 
la usă.Se uita mirați 
unul spre altul .Bat 
din nou.  Nu 
răspunde.Buburuza 
bate a treia oara. 

E

Hanamanabana.Deschide.  
Oo.Iar voi. (trântește ușa) 
Sunt în concediu. 

E

Buburuza bate din 
nou.
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Hanabana deschide 
Hanabanamana-Nu mai 
lucrez.Sunt în pauză. 

pe ecran Buburuza 
îngrijorată 

Buburuza-
Hanabanamana, avem o 
problemă. Tu ne poți 
ajuta....

Hanabanamana-Nu mai 
lucrez.Sunt în pauză. 

Buburuza pe ecran 
tricotează 

Buburuza-Pauză, despre 
ce pauză vorbești?

Hanabanamana – M-am 
săturat. Nimic nu e cum 
ar trebui. Nu-mi mai văd 
rostul. M-am hotărât să 
iau o pauză. Nu trebuie să 
salvez lumea. Lumea nu 
se salvează dacă nu vrea 
și în orice caz am 
obosit..... 

Buburuza și ceilalți 
mirați pe ecran Buburuza-Ce s-a 

întâmplat Hanabana? Nu 
te-am văzut niciodată 
așa. 
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Hanabana-(plânge) Acum 
o lună am primit un apel. 
Era o intervenție serioasă. 
Ratonul domnului 
Georgescu , un domn în 
vârstă schizofrenic cu un 
fiu la Ploiești care îl 
vizitează săptămânal era 
sa fie ucis de pisica 
doamnei Bertha. Am 
ademenit pisica, repet 
intervenția a presupus 
maxim de atenție și 
folosirea tuturor 
abilităților de strecurare în 
spații strâmte și am salvat 
ratonul. Însă după o 
săptămână domnul 
Georgescu a făcut 
inundație și a sugrumat 
ratonul crezând că e un 
robinet. 

Buburuza  Buburuza-Vai, 
Hanabanamana....
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Hanabanamana- Da.... 
Acum 21 de zile am 
primit un apel de cod 
moral roșu. O femeie 
părăsită, cu 2 copii și rate 
la bancă risca să și piardă 
casa. Am creat o 
oprtunitate, a fost 
angajată la o fabrică 
autohtonă serioasă, și azi 
citesc în ziar că fabrica 
urma să intre în 
insolvație(?), însă 
muncitorii s-au panicat 
din cauza reducerilor de 
personal și au furat tot, 
dar înțelegi, tot și au 
plecat.Fabrica e goală și 
pustie... 

Buburuza- 
Hanabanamana nu 
trebuie să 
deznădăjduiești...o să 
vezi că ajutându-ne ,de 
data asta o să fie altfel...

Buburuza expresie 
pe ecran 

$
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Hanabanamana- Ultima 
intervenție am avut-o 
deja. Și cea mai grea. 
Omizile din podul din  
centrul foișorului din parc 
m-au rugat să salvez 
câteva ore din viața 
fățiorului lor mai mare pe 
care îl alerga un copil 
nesupravegheat de la 
căminul cu program 
săptămânal cu o carte cu 
marile capitale ale lumii... 
Și acum zboară deasupra 
Bucurestiului la pagina 7. 
Acum stau în garsonieră 
și mă purific. Defapt nu e 
nevoie de mine...Vreau să 
trăiesc pentru mine, însă 
întâi mă voi purifica,  
până voi ajunge o foaie 
goală de hârtie. 

(se stinge 
lumina pe o 
foaie goală pe 
scenă pe care o 
lasă să cadă 
Hanabanamana 
și care e în ziar). 
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11. 

12. 

Oooo..... pe ecran 
buburuza cu antenele 
plecate

Ecran Scenă Lumini Voce bandă

Maria- Pin pin tu ce 
zici??? 

(Pin pin) Pin pin-Eu zic să nu încercăm. Este 
aproape.... 

Toți Cu toții: IMPOSIBIL!!!!!!!!!!!! 

(Pin pin X 3 
stânga, 
centru, 
dreapta) 

Pin Pin- Da! Și vă voi demonstra: dacă 
luam în calcul probabilitatea....se pierde în 
explicații logice ca un profesor.....

Ecran Scena Lumini Voce live/Banda

Maria-Bun. Să 
vedem ce are Marta 
de spus. 



�21

Marta expresie animată Marta-Eu zic așa: 
problema ne 
depășește. Nici 
ceilalți copii și nici 
Hana Mana  Bana 
nu ne-au putut ajuta, 
de data asta să 
întrebăm un adult.... 

Maria-Un adult? De 
ce i-ar păsa unui 
adult de problema 
noastră? 

În scenă 
Hanabanamana se 
transformă în 
doamna Enache. 

Marta-Din simplul 
motiv că trăim pe 
același pământ. Și 
cred că știu 
persoana 
potrivită....vom 
merge în vizită la 
doamna Enache, 
bătrânica de la scara 
3.Cu siguranță are 
un raspuns pentru 
noi, cel mai bun! Se 
știe că doamna 
Enache a lucrat la 
arhivele bibliotecii 
centrale. 
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Personajele bat pe ecran la o ușă 

Primplan Fluturel 

Marta 

E
Fluturel- Nu cred că 
e ora potrivită. 

Marta-Ora e 
potrivită , însă 
doamna Enache nu a 
mai primit oaspeți 
de douazeci de ani. 
Iese numai să ia 
pâine și revista „De 
ce iubim animalele” 
și nu primește pe 
nimeni niciodată. 

(pe ecran personajele  în cadrul uși 
pe un preșuleț) 

Doamna Enache se 
uită precaută pe 
fereastră trage 
perdeaua. Le 
deschide  

Intrați.  Vă 
multumesc pentru 
vizită. 
Ce pot face eu 
pentru voi? 

pe ecran Marta se gândește și zice E Marta- Păi să 
vedeți.....
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Dna Enache, noi 
avem următoarea 
problemă: 
autorităţile au decis 
să elimine parcul 
din cartier şi să 
folosească locul 
pentru a construi o 
parcare, iar noi nu 
avem nevoie de 
parcare, nu avem 
maşini….dar avem 
nevoie de copaci, de 
leagăne de aleile 
unde ne dăm cu 
role…Vrem să 
oprim asta cu orice 
preţ şi nu ştim cum 
să facem!!! 

$
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Dna.Enache: Dragii mei…
De când m au crescut 
bunicii mei, oamenii şi 
lumea s au schimbat....A 
apărut  cinematograful, mall 
urile, jocuri pe telefon, 
maşini electrice, 
smartphone, parcări…Toate 
acestea au apărut ca 
necesităţi ale oamenilor, iar 
omul pentru om 
construieşte…Deci cel mai 
bine este să vedem de ce 
avem nevoie şi în funcţie de 
asta să construim. Noi ştim 
că avem nevoie de parc. Il 
protejăm. Ştim că părinţii 
voştrii au nevoie de parcări 
pentru maşini. Le 
construim. Însă proiectăm 
totul astfel încat să fie toată 
lumea fericită. Aşa că dacă 
ştiţi un architect bun, 
mergeţi şi faceţi un plan, iar 
dacă sunteţi multumiţi de  
planul vostru,  îl înscrieţi la 
concursul de proiecte şi 
dacă e un plan cu adevărat 
bun, va caştiga. 

Pe ecran toți 
fericiți 

E Toți: Oau!!! Ce simplu era!!! 
Mulţumim!!! 
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(Pe ecran 
personajele 
desenate) 

E Rocky: Este exact ce le 
spusesem şi eu la început…
numai că echipa magică de 
intervenţie rezolvă totul pe 
propriile căi… 

Buburuza: Ştim un architect 
bun?  
Toti: Cristina de la scara 
C!!!! 
Rocky :Se pare că împreună 
au facut un plan minunat şi 
acum se joacă cu toţii în 
parc. 

(imagine desen 
parcare) 

E

(desen Maria 

dormind☺  

Pe ecran apare 
scris: Sfârşit. ) 

 Spot pe 
personaj

Acum Maria visează ce va 
desena în ziua urmatoare…. 
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Teatrul “Ţăndărică” Bucureşti, Proiectul SALT 2018 

Maria şi prietenii ei    -     proiect regie 

Maria si prietenii ei  

Text cu indicații și ilustrații 

Personaje: 

Maria- o fetiţă 

Marta- prietena Mariei, personaj desenat 

Rocky- cainele povestitor, personaj desenat 

Buburuza Ana, poreclită Anabanana- buburuza veselă cu multe hobby uri, personaj desenat 

Fluturel- fluturelul ecologist, personaj desenat 

Pin pin - pinguinul neâncrezator, personaj desenat 

Mircea, Cristina, Andrei-copiii de la scara C- personaje interpretate de aceeaşi actriță care 

joacă rolul Mariei 

Eroina Hanabanamana- personaj interpretat de aceeasi actriţă care joaca rolul Mariei 

Doamna Enache- personaj interpretat de aceeaşi actriţă care joaca rolul Mariei 

Vor funcţiona concomitent: 

Ecran pentru video proiecţie personajele desenate 
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Banda cu vocile personajelor desenate   

Actriţa care interpretează scenic 

Desfășurător pe secvențe 

1. 

Se stinge sala. La începutul spectacolului este heblu (ca şi când povestea noastră începe din 

nimic). 

Se activează ecranul pe care apare  text scris:” A fost odata ca niciodată….”  într-o caligrafie 

de poveste, cu voce povestitor Rocky. !  
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Imediat  textul pare că se şterge cu o radieră şi se rescrie:” Acum, la o scoală normală, într-o 

clasă normală, pe o stradă normală  învaţă o fetiţă “normală”  pe care o cheamă Maria.” (text 

scris cu caractere graffiti)    !  
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! !            

!  

2. 

Rocky: Maria nu se deosebeşte prea mult de celelalte fetiţe de vârsta ei. Mariei îi place să: 

Danseze (într-un spot de lumină apare actriţa care o interpretează pe Maria exemplificănd 

momentul printr-un dans ) 

Tricoteze (Maria tricotează un fular lung  de 2 m cu andrele mari) 
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Îi place sportul ( întinsă cu o sticlă de apa la un punct finish, se ridică victorioasă) 

ÎI place să cânte (cântă destul de fals un cantec într-o cheie amuzantă) 

Să cânte …. la fluier  (cântă zgomotos la oculele) 

Îngheţata (manancă o îngheţată , îşi pătează tricoul ) 

Chimia (cu lupa studiază pata de  pe tricou) 

3. 

Dar cel mai mult Mariei îi place să deseneze. 

Întreaga zi şi noapte (se stinge lumina pe Maria şi se aprinde veioza din decor) şi-o petrece 

desenând. Are doar trei creioane, dar cu ele desenează lumea întreagă. 

Deseneaza lumea aşa cum o vede ea(se activeaza ecranul): în locul blocurilor un şarpe uriaş, 

mă desenează pe mine-prietenul ei bun la circ!!!(desen cu cainele Rocky , desenul se 

animează), desenează  norilor mustăţi…pentru  că ea ştie că lumea e aşa cum ne-o imaginăm , 

e  aşa cum suntem noi. 



6                                                                                            

!  

4. 
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Afară la joacă iese foarte rar, numai atunci când are timp şi DACA se-ntamplă să o strige  

prietenii ei.(pe ecran apar unul cate unul  diverşi copii☺☺☺) 

!  !  
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Voci copii: Maria! Maria!!!! Maria!!!! Maria!!!!!!! Maria!  (vocile personajelor o strigă din ce 

în ce mai tare şi mai repede) !  

Maria isi pune camasa si fuge, pe ecran vocile insista, iese,se intoarce dupa carnetel si 

creion)Pe mine fireste ma ia intotdeauna cu ea.Maria se intoarce dupa cainele Rocky. 



 9                                                                                                                                     

Maria :De data asta trebuie să fie ceva serios!!!Hai Rocky!! !  

5. 

Rocky: Fireşte, de fiecare data e ceva serios…. 

( pe ecran apare personajul Marta:☺)                                                   

!  

Marta:Bună, Maria! 

Maria- Bună Marta! Pe ecran Marta 

Rocky:Marta este prietena Mariei cea mai bună.  

Maria: Marta e de la B şi cu doar un an mai mare decât mine şi uf…cu mult mai deşteaptă!!!! 

Marta ştie o gramadă de chestii despre biologie, chimie, filosofie, nutriţie, cardiopatie,  
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spionaj, internautică şi multe altele…( pe ecran apar bule: eprubete, avioane, brioşe, prajitură 

pe farfurie, barcuţe din ziar) 

                                !  
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Rocky: De data asta Marta venea cu o problemă încurcată.(desen Marta mirată☹ )       

!                            

Maria:Şi ce putem face Marta? 
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Rocky:Marta citise carţi şi broşuri şi  bloguri întregi despre situaţii similare, însă un asemenea 

caz  nu mai întalnise … !  

                                                 

Marta-Dacă într-adevăr e adevărat, atunci trebuie să facem ceva!!! 

6. 

Maria: Tu de unde ştii, Marta că este adevărat? 

Marta: Am aflat de la un copil din clasa a 4-a, care ştia de la un elev dintr-a  5-a, care ştia de 

la un elev din clasa a 7-a, care aflase de la un copil din clasa a 6-a, care discutase cu un elev 

de la clasa a 8-a. 

Maria: Daca e adevarat că parcul nostru va fi distrus şi pe locul lui se va construi o parcare 

auto, asta e şi bine şi rău: bine pentru  că vom avea în sfârşit locul nostru de parcare. 

Marta: Dar noi nu avem masină!!!!  

Maria: Aşa e…. Şi nici nu vom avea prea curând!!! Dar poate nici loc de joacă… 

Marta:Eu vreau să opresc construcţia parcării.Cât de tare vrei să te implici în povestea asta, 

Maria? 
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Maria: Până la capăt!!! Ştiu ce avem de făcut!!! Chemăm echipa magică!!! Şi apoi facem un 

plan. 

Rocky:Maria se aventurează în rezolvarea acestor probleme  precum găsirea jucăriilor 

pierdute, îndreptarea vremii, descoperirea adevarului şi instalarea binelui numai însoţită de 

prietenii ei desenaţi. 

( desenează, pe ecran apar personajele) 

 Maria:Fluturel cel veşnic vesel, specialist în detensionări şi apariţii spectaculoase (pe ecran 

☺Fluturel, apare spectaculos ,cântă, dansează ) !  

Rocky: Fluturel se simte bine cand e soare şi natura infloreşte.Atunci este el cel mai creativ. 

Dar când începe să ningă în luna mai, el se întristează şi îşi face serioase probleme pentru       
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încalzirea globală (începe să ningă, îşi pune fularul , se supără☺ ) 

!  

Maria: ( desenează☹ ) Pin Pin  !  

Rocky: Pinguinul  cel  căruia îi place frigul şi la care totul este: IMPOSIBIL!!!!!, expert în 

foto reportaj.(pe ecran pinguinul spunand în bula : “Imposibil”☺  
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Maria: (☺) Anabanana                                                   !  

Rocky:Buburuza cea cu multe hobby uri şi veşnic  optimista şi care are recordul mondial 

pentru descoperit mistere pe secundă.(animaţie cu buburuza gândind, zâmbind şi pictând o 

inimioară☺ ) 

(Pe ecran se aşează grupat personajele, alături de Marta şi Rocky☺☺☺☺☺ ). 

Maria-Prieteni, iată deci care este problema: Parcul nostru este în pericol. Trebuie să îl 

salvăm!! 

(pe ecran ☹ ☹ ☹  expresii îngrijorate Futurel, Anabanana, Pin Pin, Marta) 

Maria:Este destul de grav!!!Spune tu ce putem face, Rocky!!! 

Rocky –Eu zic să nu opunem rezistenţă şi  să sperăm că planul arhitectului este atât de bun 

încât vom avea toţi copacii la locul lor şi investiţia va servi nevoilor tuturor. Să avem 

încredere că totul va fi bine. 

 Maria-Eu zic că trebuie să fie mai simplu!!! 
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Rocky:Ca de obicei, atunci când Maria zice “ simplu” vrea să zică defapt “complicat”. E ca şi 

cu stângul în loc de dreptul. Maria!!! Care e mâna stangă? Maria ridică dreapta.(expresie 

amuzată Rocky☺): Vedeţi? 

Aşa că Maria aplică sistemul propriu inventat: 

Maria-Bun, în 3 minute propune fiecare un mod de acţiune!!!! 

7. 

Pin Pin-  Ştiu!!!Propun să mâncăm mai întâi o brioşă, pentru mai multe idei!!!!  

Maria- Nu avem timp, Pin Pin, trebuie să acţionăm!!! 

 (pe ecran buburuza se ciocneşte de fluturel care scapă chitara în capul pinguinului, câinele 

pleacă primul presimţind accidentul-animaţie comică☹ ☺☺)  

Fluturel- Ştiu!!! Să întrebăm şi alţi copii ce părere au despre asta şi cum ar actiona ei!!! De 

exemplu, să  i întrebăm pe cei de la scara C!!!( pe ecran Fluturel (☺) 

Maria- De ce ar fi ei mai deştepti ca noi?  

Buburuza( buburuza☺)-Eu îi ştiu: Sunt Mircea, Cristina şi Andrei. Cu toţii sunt mult mai 

mari ca noi. Mircea e expert în geometrie, Cristina e olimpică la ştiinţele naturii   şi Andrei 

cânta în cor şi ....e drăguţ!!!! (expresii portrete copii în ramă fotografie:☺☺☺) 

Sigur ne vor ajuta  cu un sfat cel puţin…. 

PinPin-Imposibil!!!! Din două motive: în primul rând la ora asta nu sunt la joacă şi în al 

doilea rând niciunul nu e în clasa în care ar putea studia urbanistica sau economia sau                                                          
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arhitectura sau horticultura….                                                                

!  

Maria-Eu zic sa mergem pe mâna, pardon, aripa lui Fluturel!  

(acţiune scenică: actriţa care joacă Maria ii joacă pe copii de la scara C : Mircea, Andrei, 

Cristina. Mircea,a terminat de desenat cu creta şotronul şi stă în poziţie fixă de saritură)  

8. 

Fluturel (☺): Hei, salut! Ce jucaţi?  hm..şotron...Mircea, noi avem o întrebare  pentru tine. 

Spune-mi, te rog, cum putem opri construcţia unei parcări auto  pe terenul parcului central? 

 Mircea: Parcare în locul unui parc? Ce idee nepotrivită!!! Sau nu? Oricum,lasaţi ma în pace , 

nu am timp de astfel de probleme, iar o parcare n-ar fi cu totul un lucru rău. Statistic vorbind 

se înregistrează un deficit al locurilor de parcare, iar principalul scop al Strategiei de Parcare 

este realizarea unui cadru legal pentru dezvoltarea investiţiilor în domeniul parcărilor publice, 

pentru a asigura necesarul de locuri de parcare, concomitent cu descurajarea deplasarilor cu 

autovehiculul propriu. Din analiza politicii de parcare atât  pentru cele cinci mari oraşe 

studiate (Helsinki, Madrid,Rjga, Roma, Viena) cât şi pentru alte oraşe,  amplasarea 

facilităţilor se face de obicei în zona marginală a unui oraş în apropierea staţiilor de autobuz, 

metrou sau gări pentru a uşura legătura cu alte mijloace de transport. Aceste facilităţi permit 

posesorului de vehicul să îI parcheze într-un loc special amenajat şi sigur şi să îşi continue  
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călătoria spre centrul oraşului cu mijloace de transport public sau cu alte mijloace 

nemotorizate. Dar, având în vedere gradul de ocupare a strazii de către vehiculele parcate, 

care are drept rezultat blocajele în trafic, în prezent cea mai bună soluţie ar fi diminuarea 

numarului de parcaje pe stradă, încercarea eliminarii lor treptate şi amenajarea a cât mai multe 

parcaje în afara străzii, de suprafaţă sau subterane.  

Fluturel-Dar....Oau…ce bine informat eşti….Tu ce zici, Andrei? 

Andrei- Păi…eu merg cu bicicleta, ba chiar încurajez pe toată lumea să folosească vehicule 

sportive şi nepoluante…. 

(buburuza îndragostită, înconjurată de inimioare ☺ ) 

Buburuza: Câtă dreptate are!!! Şi e atât de drăguţ!!!! (☺) 

 Rocky-Andrei este acela care a dat sens vieţii buburuzei Ana. Stiţi cu toţii că atunci când o 

buburuză ni se aşează pe mână îi cântăm “Buburuză ruză.”..ei bine, abia după ce i s-a cântat 

asta orice buburuză va zbura, dar va zbura  altfel, va zbura fericită.... 

9. 

Cristina-Offf… Tocmai mi-aţi distrus toate visurile. Cariera mea de designer de maşini  este 

profund zdruncinată…şi nici n a început!!!Dacă inflaţia creşte în felul acesta, peste cinci ani 

când îmi voi începe cariera preuniversitară din cauza creşterii roborului preţul unei maşini 

proiectate de mine  va fi 5745348000 , iar peste zece ani când voi absolvi universitatea şi mă 

voi angaja în domeniu , cu variaţii ale monezii internaţionale va fi de 9744333678000…aşa că 

poate parcarea va fi inutilă, căci se va dovedi că maşinile costă prea mult şi oamenii vor alege 

să meargă pe jos…hmmm….Dar acum  mă voi orienta către o carieră de architect, e mult mai 

oportună 

 (se stinge tot, spot slab pe Maria) 

Maria: Se pare că soluţia lui Fluturel nu a funcţionat, copiii au probleme cu adevarat 

serioase... 
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Buburuza- Şi ce, ale noastre nu sunt serioase? 

Maria- Ba da, depinde doar de importanţa pe care le-o dam noi. 

10. 

Buburuza-Ştiu eu care e pasul următor!                                      

!  

Eu o ştiu bine pe Hanabanamana , super eroina roz care a avut numai intervenţii reusite! Vom 

merge şi o vom întreba pe ea cum putem salva parcul!!! 

(Cu toţii merg până la uşa eroinei.. (Fluturel, buburuza ,Pin pin bat la uşă.Se uită miraţi unul 

spre altul .Bat din nou.  Nu răspunde. Buburuza bate a treia oară) 

Hanamanabana (aceeaşi actriţă care joacă rolul Mariei, în costum de eroină roz aude 

ciocanitul. Deschide într un final.)     Oo.Iar voi. (tranteste usa) Sunt în concediu. 

( Buburuza bate din nou.) 

Hanabanamana deschide.  

Buburuza-Hanabanamana, avem o problemă. Tu ne poţi ajuta....(pe ecran Buburuza 

ingrijorată ☺) Parcul nostru e în pericol!!! 

Hanabanamana-Nu mai lucrez. Sunt în concediu.Concediu pe viaţă!!! 
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Buburuza-Concediu? despre ce concediu vorbeşti? (Buburuza pe ecran tricotează (ea tot 

timpul face şi altceva ☺) 

Hanabanamana – M am săturat. Nimic nu e cum ar trebui. Nu mi mai văd rostul. M am 

hotărât să  iau o pauza. Nu trebuie să salvez lumea. Lumea s-a salvat deja, dar nu o ştie… şi în 

orice caz am obosit..... 

Buburuza-Ce s a întamplat Hanabanamana? Nu te am văzut niciodată aşa. (Buburuza şi 

ceilalţi miraţi pe ecran☹ ☹ ☹ ) 

Hanabanamana-(plânge) Salvaţi singuri parcul! Eu nu mai lucrez!!!Acum o lună am primit 

un apel.Era o intervenţie serioasă. Ratonul domnului Georgescu , un domn în vârstă 

schizofrenic cu un fiu la Ploiesti care îl vizitează săptamânal era să fie ucis de pisica doamnei 

Bertha. Am ademenit pisica, repet!!! intervenţia a presupus maxim de atenţie şi folosirea 

tuturor abilităţilor de strecurare în spaţii strâmte şi am salvat ratonul. Însă după o săptămână 

domnul  Georgescu a făcut inundaţie şi a sugrumat ratonul crezând că e un robinet. 

Buburuza-Vai, Hanabanamana...dar  bietul domn Georgescu  ştim cu toţii că e uituc, nu e 

vina nimanui..... 

Hanabanamana- Da, însă tot degeaba….Acum douazeci şi una  de zile am primit un apel de 

cod moral roşu. O femeie părăsită, cu doi copii şi rate la bancă risca sa îşi piardă casa. Am 

creat o oprtunitate, a fost angajată la o fabrică autohtonă serioasă şi azi citesc în ziar că la nici 

o săptămînă  fabrica urma să intre în insolvenţă, îmsă muncitorii s-au panicat din cauza 

reducerilor de personal şi au furat tot, dar , tot!!!!... şi au plecat. Fabrica e goală şi 

pustie...Nici un apel nu mă va face să mai ies în strada… 

Buburuza- Hanabanamana, nu trebuie să deznădăjduieşti...o sa vezi ca ajutându ne ,de data 

asta o sa fie altfel...  

Hanabanamana- Ultima intervenţie am avut o deja. Şi cea mai grea. Omizile din podul din   

foişorul din parc m au rugat să salvez câteva ore din viaţa frăţiorului lor mai mare, un fluturel 

pe care îl alerga un copil nesupravegheat de la caminul cu program saptamanal cu o carte cu 

marile capitale ale lumii... 
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Si acum „zboară” deasupra Bucureştiului la pagina 7..... 

Acum stau în garsoniera mea  şi mă purific. Defapt nu e nevoie de mine...Vreau să traiesc 

pentru mine, însă întâi mă voi purifica, până voi ajunge o coală albă de hârtie…şi într-o zi şi 

lumea poate va fi o coală mare albă de hârtie…. 

( Se stinge lumina pe o foaie goală pe care o lasă să cadă Hanabanamana pe scenă  ) 

Buburuza -Oooo,dacă şi Hanabanamana a obosit,  nu ştiu ce mai e de facut …(Buburuza cu 

antenele cazute a deznădejde ☹ ) 

11. Maria- Pin Pin tu ce zici??? Ai vreo soluţie? 

Pin Pin: Eu zic să nu mai incercăm. Este aproape.... 

Cu toţii: IMPOSIBIL!!!!!!!!!!!!  

Pin Pin- Da! Şi vă voi demonstra: dacă luam în calcul probabilitatea construirii parcarii, 

atunci va trebui să avem la bază un studiu care să reflecte clar necesitățile reale și noi nu 

putem face asta pentru că, de exemplu, eu nu merg nici măcar la școală… 

12. 

Maria-Of, Pin Pin, pentru tine totul e (cu toţii: Imposibil!!!) Să vedem ce are Marta de spus. 

Marta-Eu zic aşa: problema ne depăşeşte. Nici ceilalti copii şi nici Hanabanamana nu ne au 

putut ajuta, de data asta să întrebăm un adult.... 

Maria-Un adult? De ce i-ar păsa unui adult de problema noastră? 

Marta-Din simplul motiv că traim pe acelaşi pământ. Şi cred că ştiu persoana potrivită....vom 

merge în vizită la doamna Enache, bătrânica de la scara 3.Cu siguranţă are un raspuns pentru 

noi, cel mai bun! Se ştie că doamna Enache a lucrat la arhivele bibliotecii centrale. 

 (pe ecran echipa bate la o uşa☺☺☺) 

Pin Pin - Nu cred că e ora potrivită.  
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Marta-Ora e potrivită , însă doamna Enache nu a mai primit oaspeţi de douazeci de ani. Iese 

numai să ia paine şi revista „De ce iubim animalele”.Se spune că are o sută de pisici şi nu 

primeşte pe nimeni niciodată. 

Doamna Enache. Apare cu un scaunel şi  deschide o uşă imaginară (aceeaşi actriţa care o 

joacă pe Maria si cu papuşa pisică pe mână)  

(pe ecran personajele desenate în cadrul uşii ☹ ☹ ☹ )  

Dna Enache: Intraţi.  Vă mulţumesc pentru vizită. 

Ce pot face eu pentru voi? 

Marta- Pai să vedeţi..... (pe ecran Marta se gandeşte şi zice ☹  ) 

Dna Enache, noi avem următoarea problemă: autorităţile au decis să elimine parcul din cartier 

şi să folosească locul pentru a construi o parcare, iar noi nu avem nevoie de parcare, nu avem 

maşini….dar avem nevoie de copaci, de leagăne de aleile unde ne dăm cu role…Vrem să 

oprim asta cu orice preţ şi nu ştim cum să facem!!! 

Dna.Enache: Dragii mei…De când m au crescut bunicii mei, oamenii şi lumea s au 

schimbat....A apărut  cinematograful, mall urile, jocuri pe telefon, maşini electrice, 

smartphone, parcări…Toate acestea au apărut ca necesităţi ale oamenilor, iar omul pentru om 

construieşte…Deci cel mai bine este să vedem de ce avem nevoie şi în funcţie de asta să 

construim. Noi ştim că avem nevoie de parc. Il protejăm. Ştim că părinţii voştrii au nevoie de 

parcări pentru maşini. Le construim. Însă proiectăm totul astfel încat să fie toată lumea 

fericită. Aşa că dacă ştiţi un architect bun, mergeţi şi faceţi un plan, iar dacă sunteţi multumiţi 

de  planul vostru,  îl înscrieţi la concursul de proiecte şi dacă e un plan cu adevărat bun, va 

caştiga. 
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Toţi: Oau! (☺☺☺) Ce simplu era!!! Mulţumim!!! 

!  
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Rocky: Este exact ce le spusesem şi eu la inceput…numai că echipa magică de intervenţie 

rezolvă totul pe propriile căi… 

(Pe ecran personajele desenate ☹ ☺☹ ) 

Buburuza: Ştim un architect bun?  

Toți: Cristina de la scara C!!!! 

Se pare că împreună au facut un plan minunat şi acum se joacă cu toţii în parc. 

(imagine desen parcare) 

Acum Maria visează ce va desena în ziua urmatoare…. 

(desen Maria dormind☺ 

Pe ecran apare scris: Sfârşit. ) 


