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Dragi cititori, 
 

 

Chiar când scriam această prefață și când vroiam să spun că ea se 

adresează mai ales copiilor din clasele I-VIII, am vorbit la telefon cu 

cineva. Tocmai terminase de citit manuscrisul pe care i-l dădusem și mi-a 

spus că ar fi bine să precizez undeva, eventual în prefață, că această carte 

se adresează tuturor vârstelor și că toate piesele de teatru din ea pot fi 

citite chiar ca niște nuvele, foarte amuzante și foarte antrenante. 

Mulțumesc pentru recomandări și uite că am scris aici ce ai spus 

tu, tată. 

Intenția mea este ca această carte să aducă zâmbete și bucurie 

tuturor celor care o citesc. Veți vedea că poate fi și o sursă de piese de 

teatru pentru concursuri sau serbări. 

Toate piesele de aici sunt puse în scenă de către noi. Am obținut 

cu ele zeci de premii la festivalurile de teatru la care am participat, multe 

dintre ele fiind premii întâi sau de interpretare. 

Ar fi o imensă bucurie ca la concursurile de teatru la care vom 

mai merge să ne întâlnim cu trupe care au pus în scenă piese din această 

carte. Cu siguranță se poate face mult mai mult decât am făcut noi. 

Pentru mine ar fi foarte interesant să văd aceste piese prin ochii, prin 

talentul sau chiar prin geniul coordonatorilor și al interpreților.  

În încheierea acestei scurte prefețe vă mărturisesc sincer că unul 

dintre scopurile principale pentru care am scris această carte este să se 

distreze și alții cel puțin la fel de mult cât ne-am distrat noi, când am pus 

în scenă aceste piese. Teatrul este în primul rând o joacă. Dacă ar deveni 

serios, atunci nu ar mai fi teatru.  

 

Vă urez mult succes, din toată inima!  

 

                                                                    Luminița Manole 
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Vacanţă la Paris 
 

 

 

PERSONAJELE 

 

 

 

TATA 

MAMA 

BUNICA 

MĂDĂLINA, sora mai mare 

MUTULICĂ, fratele mai mic 

OCHEȘEL 

OCHEȘICA, soția lui Ocheșel 

CRENGUȚA, fata lui Ocheșel și a Ocheșicăi 

CHIRA, ghicitoarea 

PREOTUL 
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  (Tata, mama, bunica, Mădălina, Mutulică, în această ordine, de la 

 dreapta la stânga, intră pe scenă în şir indian, imitând sunetele 

 scoase de o maşină de curse. Sunetul e puternic, în forţă. Tata ţine 

 un volan în mână.) 

 

TATA (țipând): Ţineţi-vă bine că opreeeesc! 

(Se opresc brusc, se ciocnesc de mai multe ori între ei şi se aud 

ţipete.) 

MĂDĂLINA (supărată): Tată, dar când înveţi să opreşti mai uşor 

 maşina?  

BUNICA: Măi băiete, dacă la anii mei mă mai zdruncini aşa, o să vezi 

 ce-ţi fac eu ţie, cât ăi fi tu de lung. 

TATA: Da’ ce nu vă place? V-am spus să vă ţineţi bine că opresc. (Stă 

 puţin pe gânduri.) Ca să mă revanşez, am să vă fac o mare 

 surpriză.  

MĂDĂLINA: Mergem la bunica? Vreau la bunicaaaaa!  

(Se adună toţi în jurul ei, copiii se agaţă de ea.) 

MUTULICĂ: Vreau la bunica! 

TATA: Eu am o idee şi mai bună. 

MUTULICĂ: Tata, mă laşi pe mine să conduc până la bunica? 

(Fata îi dă cu mâna peste şapcă.) 

MĂDĂLINA: Taci Mutulică, nu ţi-a spus toată lumea să nu te mai bagi 

 în vorbă? 

MUTULICĂ: Da, ci, eu n-am voie să vorbesc?  
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(O împinge pe sora sa. Aceasta îl strânge de nas şi atunci el ţipă.) 

MUTULICĂ: Mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

MAMA: Lasă-l în pace că nu te mai iau niciodată cu maşina. 

(Fata îi dă imediat drumul, el cade. Plânge.) 

TATA: Mutulică, sus! 

(Mutulică tace brusc şi ia poziţia de drepţi, hazliu.) 

TATA: Uitaţi la ce m-am gândit: să facem...  

MUTULICĂ: O excursie? 

TATA: Turul... 

MĂDĂLINA: României? 

TATA: Europei! Să facem turul Europei! Să mergem și noi în vacanţă, 

 fără niciun fel de griji. Pur şi simplu să ne plimbăm prin Europa. 

MAMA (uluită, abia reuşind să vorbească): Turul Europei! Vom vedea 

 și Parisul? Eu vreau direct la Paris! 

TATA: Bine, atunci mergem la Paris! 

BUNICA (sărind în sus, bucuroasă tare): Ptiu! Neam de neamul nostru 

 nu a făcut aşa ceva!  

TATA: Haideţi în maşină! 

(Pregătiri de drum, bagaje.) 

BUNICA: Am plecat la Paris! 

(Porneşte maşina. Când porneşte maşina, se imită mişcarea 

corpului într-un vehicul în mers.) 

TATA: Of, prindem bariera. Fiţi atenţi că opresc maşinaaaaa!  

(La oprire nu cad, dar se ciocnesc între ei.) 

TATA: Am oprit cu bine. 

(Vin din faţa maşinii Ocheșel, Ocheșica şi fata lor, Crenguța. 

Ocheșel are în mână un ştergător de gemuri.) 

OCHEȘEL: Stai oleacă să îţi frec faţa, neamule! 

TATA: N-am nevoie, nu vezi că sunt curat? Pleacă de aici! 

OCHEȘEL: No, mă, faţa la maşină! 

TATA: Şi maşina e curată! Lasă-mă-n pace! 

OCHEȘICA: Da’ nu te supăra omule! Ce spui acolo că nu vreai să te 

 curăţăm? Da’ dacă nu vrea nimeni noi cum ce-om trăi pe lumea 

 asta? Că avem şi noi un plod, iete-te ce mândreaţă de fătuşcă 

 aicilea, c-o crescut mai mare ca mine. Cu ce-om hrăni-o dacă nu 

 vrei să te curățăm pe la geamuri? 

BUNICA: Aşa-i, bieţii oameni. Haideţi, curăţaţi şi nu mai ne ţineţi atâta 

 de vorbă că avem cale lungă de făcut.  

(Ocheșel  începe să cureţe parbrizul.) 

OCHEȘEL (către Ocheșica și Crenguța): Da’ voi ce vă zgâiţi aşa la 

 mine, vă uitaţi cum aduc eu bani în casă? Ia puneţi şi voi mâna 

 aici, că doar pentru voi mă spetesc. 
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SCENA I 

 

ACASĂ LA EXTRATEREȘTRI 

(călătorul pierdut prin timp, extratereștrii, Timpul) 

 

MUZICĂ: Alpha-Vanghelis. Este o melodie care exprimă foarte bine 

 mersul implacabil al secundelor. 

 

 (Personajul Timpul, îmbrăcat în negru, intră pe scenă cu o 

 mătură cu coadă mare. Mătură scena în ritmul sacadat al 

 melodiei, liniștit și umil, interiorizat, trăind într-o lume numai a 

 lui. Prezența lui emană mister și putere interioară colosale. Când 

 Timpul iese din scenă, se oprește muzica și intră extratereștrii. Se 

 duc la masa unde este cronovizorul, un aparat cu care se poate 

 vedea prin timp.) 
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EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Și cu aparatul tău vom putea vedea 

 de aici, din galaxia noastră, planeta asta mică și îndepărtată, 

 Terra?  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Exact.  

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Și putem vedea orice moment, din 

 trecut, din prezent sau din viitor?  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Exact. 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Și cât de exact putem vedea asta? 

 La minut? La secundă?  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Exact. 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Adică la secundă sau la minut? Și 

 mai termină cu „exact-ul” ăsta al tău, dacă nu vrei să plec exact 

 acum. 

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: La secundă putem vedea. Dar 

 viitorul nu-l putem vedea foarte precis, ci cu aproximație. Ca 

 probabilitate. Și, dacă vrei să pleci, poți pleca. Dar profesorii nu 

 te vor trece la nivelul următor. Ca să nu mai spun ce părere vor 

 avea părinții tăi... 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Bine, bine, rămân. Dă drumul la 

 cronovizor.  

 (Extraterestra cea blândă apasă un buton. Intră călătorul pierdut 

 prin timp, se uită pe jos, ridică o mini-maşină a timpului, care era 

 în mijlocul scenei, se uită la ea. O scutură, o lipeşte de ureche, o 

 miroase, pare dezamăgit.) 

CĂLĂTORUL PRIN TIMP: Ce caută asta în grădina noastră? A, o fi 

 vreo jucărie de-a băiatului vecinului nostru. Am să i-o duc mai 

 târziu.  

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Ia pune pe pauză, să mă uit mai 

 bine la obiectul acela!  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Se spune „Te rog, pune pe pauză”. 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Te rog, oprește, odată, dacă îți 

 spun! 

STOP CADRU doar pentru călătorul de pe Terra 

 (Extraterestra cea blândă apasă un buton, timpul se oprește. 

 Călătorul se oprește în poziția în care l-a prins momentul.) 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Ia fii atent aici!  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: „Atentă”, vrei să spui! Sunt fată, 

 nu băiat! 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: A, scuze, pe planeta voastră de 

 clone, toți semănați așa bine că nu mi-am dat seama.  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Nu sunt clonă! Și am auzit din 

 surse sigure că la voi, pe R-15 doi din zece sunteți clone.   
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EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: R-15, auzi! Așa numiți voi locul 

 nostru sfânt din Univers? (teatral) Planeta mea, să ții minte în 

 veci, dacă vrei să trăiești, are un nume măreț! Planeta mea se 

 numește Rammmdammmbummbimmmștho! 

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Ramdam, omul ăsta a găsit o 

 mini-mașină a timpului!  

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Se pronunță „Rammmdammm”... 

 Ce? Păi da, că de asta te-am pus să pui pe pauză! Asta-i o mașină 

 de-a voastră, o mini-mașină a timpului! Doar voi puteați fi atât de 

 neglijenți încât să lăsați așa ceva pe o planetă înapoiată!  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Trebuie să o recuperăm, altfel 

 acest om este în mare pericol! 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Dacă apasă din greșeală vreun 

 buton, începe distracția. 

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Nu e așa de distractiv să te trezești 

 cine știe în ce epocă periculoasă și să nu știi să te întorci acasă. 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Ba pentru noi ar fi destul de 

 distractiv, nu crezi?  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Poate pentru tine, ființă fără inimă 

 ce ești! Nu știu cum de s-au aliat planetele noastre. Nu meritați. 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Voi nu meritați. Dacă nu aveați 

 tehnologia asta a voastră, vă distrugeam de mult. 

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ (nervoasă, pasională): Dacă nu 

 eram de pe Planeta-celor-blânzi-și-buni, voi nu ați mai fi existat 

 de mult. 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Astea sunt vorbe de pe Planeta 

 Blânzilor? 

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ (deodată destinsă, amabilă, 

 blândă): Ups! Iartă-mi purtarea, copil luminos al Universului! 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Așa mai vii de-acasă! Cu șeful se 

 vorbește frumos! De-acum eu sunt șeful aici, ai înțeles?  

EXTRATERESTRA CEA BLÂNDĂ: Ba nu, ființă... dragă, șeful aici 

 este și va fi mereu Iubirea Universală.  

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Ce prostii vă mai bagă în cap! Hai, 

 studiem planeta asta sau nu? Că de asta suntem aici, să ne facem 

 tema.  

 (Pornește timpul. Omul bagă în buzunar mini-mașina timpului. 

 Ridică mâinile și, cu încetinitorul, se pregătește să dea cu 

 palmele peste buzunare, unde are mini-mașina timpului.) 

EXTRATEREȘTRII: Nu apăsa butoooanele! 

 (Călătorul lovește brusc buzunarele de la pantaloni.) 

EXTRATERESTRUL RĂZBOINIC: Ți-am zis eu că începe distracția. 
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LENA: Adică, dacă nu se întâmplă o minune sau dacă nu găsim un leac, 

 peste câteva ore mă voi dezintegra brusc în fața voastră. Și voi 

 deveni o amintire, sper, frumoasă! 

DINA: Ba nu! 

LENA: Nu voi deveni o amintire frumoasă? 

DINA: Nu, nu se poate așa ceva!  

LENA: Cine m-a pus să scriu despre roboți care au așa o armă? Dacă 

 scăpăm de aici, voi scrie numai despre zâne și spiriduși! 

DINA: Și despre dragoni? 

LENA: Mă mai gândesc, dar nu cred… Poate mai bine nu am să mai 

 scriu nimic, niciodată. 

DINA: Nu vrei să scrii despre dragoni? M-am supărat pe tine! 

LENA: Oricum, n-o să te țină supărarea mai mult de câteva ore, cât mai 

 există Lena…   

EVA: Unde-i Noemi? 

DINA: Dinuța nu știe unde-i Noemi. Dac-ar ști, v-ar spune. 

 (Se alintă, se uită galeș la ele. Sughiță, duce mâna la gură.) 

EVA: Dina, dar tu ce-ai pățit?  

LENA: De unde ai aripile astea? Sunt prinse de tine!  

 (Dina deschide aripile.) 

MUZICĂ: fascinație 

DINA (ferindu-se): Eeei, las-o pe Dina să aibă alipi! Este alipile ei! 

EVA: Ce s-a întâmplat cu tine? Și unde-i Noemi? Dina, te rog, spune-ne! 

 (O scutură cu putere, Dina își înfoie aripile și cască gura, dar se 

 oprește. Celelalte se retrag, uimite, cu teamă.) Dina a devenit de 

 fapt un… 

LENA: E..un… 

DINA: Dinuța e un puiuleț de dragonel, asta este Dinuța.  

 (Eva și Lena se uită la ea, perplexe.) 

LENA: Las-o așa, măcar ea va trăi mai mult de câteva ore.  

DINA: Și Dinuța sssboalăăă! Sssboală Dinuțaaaa!   

 (Se rotește cu aripile larg deschise.) Dar Dinuța a păpat și ea nu 

 mai poate sssbula acuma. 

LENA: Dina, ai fost luată de portal, nu-i așa? 

DINA: Cam da… Un poltal plost a luat pe Dina folțat și a adus înapoi pe 

 Dinuța.  

EVA: Și pe Noemi a luat-o portalul, nu-i așa? 

DINA (cu o figură ce inspiră mila): Înainte să se întoalcă voi, lui Dinuța 

 îi era tare urât aicea, singurică numai și numai cu ea proprie… 

 (Se linge pe la gură, sughiță, duce mâna la gură, a scuze.) 

 Upsala!  

 (Lena și Eva o îmbrățișează cu compasiune pe Dina.) 
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EVA: Lasă, că de acum nu vei mai fi singură. Suntem noi aici.  

LENA (plângând): Da, voi mai fi și eu pe aici pentru câteva ore... 

 (Dina mai exersa zborul în spatele lor.) 

DINA: Sssboală Dinuțaaaa! Sboală, sboalăăăăă! 

LENA: Ce știi despre fizica cuantică? 

EVA: Nu prea multe. Hai să gândim un pic. 

LENA: Da, hai să gândim, dar repede, că deja s-a scurs cam o jumătate 

 de oră. Mai am cam trei ore și gata. Deci gândim repede, da? 

EVA (grăbită): Bine. Ai văzut, suntem atrase, (nu mă mai gândesc acum 

 în ce mod suntem atrase, mi se pare absurd totul, dar trebuie să 

 începem să ne adaptăm), deci, cum spuneam, suntem atrase în 

 poveștile pe care le-am scris noi, cele de la cenaclul acesta. Uite 

 și Dina. Știi că ei îi plăceau dragonii și mereu scria povești cu ei. 

 Acum, este dragon. Tu cu roboți, eu cu... în fine, nu vreau să-mi 

 mai amintesc. Nu ți se pare că suntem și acum într-o poveste? 

 Oare nu a scris nimeni ceva cu portaluri? Și dacă a scris povestea, 

 oare nu are acolo și soluția? Oare dacă scăpăm de aici, din camera 

 asta, dacă ajungem în lumea reală, oare nu dispar toate portalurile 

 și toate greutățile? Și așa, nici tu nu te vei mai dezintegra. 

LENA: Pare plauzibil. Eu nu am scris nimic cu portaluri. Nici, tu, dacă ai 

 întrebat. Mălina nu cred, nu e stilul ei, Dina poate a scris.  

EVA: Dina, tu ai scris ceva cu portaluri?  

 (Dina tocmai cotrobăia în cutia de recuzită. A scos de acolo o 

 grămadă de haine și s-a așezat pe ele, le studia cu atenție. Nu le-

 a dat nicio atenție.) 

EVA: Dina! 

LENA: Lasă, pierdem timpul cu ea. Trebuie să ieșim de aici, vii.  

 (Apare din culise Mălina, zâmbitoare. Se mișcă grațios, parcă 

 dansează. Fuge și le îmbrățișează pe fiecare. Vorbește cu foarte 

 multă iubire și face gesturi exagerate de afecțiune, puțin teatrale, 

 pentru a fi mai vizibile.) 

MĂLINA: Mi-a fost dor de voi! Au trecut trei săptămâni de când nu v-

 am văzut! Trei săptămâni de vis! 

LENA: Păi da, că tu scriai mereu despre zâne, îngeri, speranță, iubire și 

 alte lucruri. Și eu mai am trei ore de trăit, dacă am scris numai 

 prostii cu roboți răi.  

MĂLINA: Portalul te-a dus la „Dezintegrator cu întârziere”? O, sărăcuța 

 de tine! (Îi aranjează hainele.) 

 (Lena dă din cap că da.)  

MĂLINA: Va fi bine, veți vedea! Eu mai vreau să mă ia portalul! O, 

 portal, vino, să mă mai duci acolo! Acum am fost în povestirea 
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