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Dragi cititori, 

Spre deosebire de primul volum, acesta conține piesele noastre de 

teatru care au și cântece, toate originale. Le-am inserat și în text, ca note 

pe portativ, dar am considerat că va fi mai ușor pentru cei care vor vrea 

să le învețe să aibă suplimentar și melodia. Veți vedea cât de util este un 

suport muzical, mai ales atunci când veți dori să puneți în scenă vreuna 

dintre piese. 

Melodiile sunt interpretate la vioară, cu multă sensibilitate, de un 
prieten deosebit, Nicu Iațâc. Cântecele sunt protejate de drepturile de 

autor (pentru cei care vor dori să le folosească în scopuri comerciale) dar 

le veți putea asculta pe youtube, la adresa indicată pe blog: 

luminitamanole.blogspot.ro.  

Cartea conține și o întreagă serbare, pentru clasele I-IV, cu 

scenete legate de îngeri. În funcție de timpul alocat serbării, puteți alege 

mai multe sau mai puține scenete. Cu aceste piese nu am mers la 

concursuri ci le-am prezentat de obicei cu ocazia unor sărbători, cum ar fi 

cea a arhanghelilor Mihail și Gavril.  

În finalul cărții avem o piesă care este aproape autobiografică 

pentru trupa noastră de teatru și cred,  pentru toate trupele de teatru 

școlar. Am exagerat, uneori chiar destul de mult, pentru umor, 

bineînțeles. Dar chiar și așa veți găsi asemănări cu trupa voastră, în 

anumite privințe.  

Nu vă mai spun nimic, să vă fac curioși.  

Vă urez mult, mult succes, din toată inima! 

Luminița Manole 
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Privighetoarea lumii 

PERSONAJELE 

PRIVIGHETOAREA şi SLUJNICA 

PRINŢUL, Mathias 

PRINŢESA, Miriam 

ÎNŢELEPTUL  

BUBU, vrăjitoarea din viitor 

BOBO,  vrăjitoarea cea mare 

BÂBÂ, vrăjitoare elevă 

BIBI, vrăjitoare elevă 

EIA, zână 

AMI, zână 

OMA, zână 

LUPTĂTORUL 

LOCUITORUL PĂDURII FERMECATE 
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SCENA I 

 

(prințul, prințesa) 

 

MUZICĂ: înregistrare pe CD, cu ecou. 

 „De pe vremea când Pământul aparţinea Tărâmului Poveştilor, nu 

a mai rămas decât o mică oază vrăjită. Se numeşte „Pădurea 

Fermecată” şi este împărţită în mod egal de două ţărişoare vecine, 

dintotdeauna paşnice şi bune prietene. Însă un duşman puternic se 

pregătea cu oştire mare să le cotropească pe amândouă. În doar 

câteva săptămâni avea să ajungă la ei. Nu aveau nicio şansă să 

reziste cu micile lor armate. Trebuia găsită o soluţie de altă 

natură, urgent, mai ales că armata avea să ajungă mai întâi la 

Pădure. Trebuiau să apere cumva acest mic tărâm vrăjit.” 

(Intră prinţul şi prinţesa.) 

PRINŢUL: Tu eşti Miriam, prinţesa Ţării de Est! Te-am recunoscut!  

PRINŢESA: Şi tu eşti Mathias, prinţul Ţării de Vest! Te-am recunoscut 

 şi eu! 
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PRINŢESA: Spune-mi, spune-mi, 

          Unde e privighetoarea. 

PRINŢUL:   Am ascuns-o în inima mea 

PRINŢESA: Te rog las-o să cânte 

PRINŢUL:    Dragostea mea? 

PRINŢESA:  Spune-mi, spune-mi, 

PRINŢUL:    Unde e privighetoarea. 

AMÂNDOI:  Spune-mi, spune-mi 

           Spune-mi, spune-mi... 
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 (Intră cu pas uşor, elegant, îngerii-elevi, îmbrăcaţi în robe albe, 

 lungi, cu câte o carte învelită cu hârtie albă în mână. Intră şi 

 îngerul învăţător.) 

Muzică: diafană, pură, îngerească.  

ÎNGERUL ÎNVĂŢĂTOR: Slavă Ţie, Doamne! 

ELEVII-ÎNGER (în cor): Slavă Ţie, Doamne! 

ÎNGERUL ÎNVĂŢĂTOR: O nouă zi de studiu începe la şcoala îngerilor 

 păzitori. Haideţi pentru început să auzim imnul clasei. 

 (Câţiva fac un pas înainte. Cel care cântă va mai face un pas.) 

UN ÎNGER: 

Sunt îngerul tău păzitor 

Aici lângă tine-s mereu. 

În mine găseşti ajutor 

Când râzi tu mă bucur şi eu. 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Îngerul tău sunt eu. 
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 (Intră alergând zgomotos un înger. Aripile îi stau strâmb, hainele 

 la fel, cartea din mână o scapă pe jos atunci când ajunge pe 

 scenă.) 

ÎNGERUL ÎNVĂŢĂTOR: Continuăm mai târziu. Acum să vedem ce 

 este cu acest îngeraş. 

ÎNGERUL CEL NOU: Mă scuzaţi, am cam întârziat, dar nu sunt încă 

 obişnuit cu aripile şi n-am putut să mă opresc decât la următoarea 

 staţie, în paradisul vecin. Acolo m-am rătăcit... Noroc de cineva 

 care ştia unde este Şcoala îngerilor păzitori şi m-a adus aici...  

 (Îşi aranjează aripile şi hainele, ridică de jos cartea.) 

ÎNGERUL ÎNVĂŢĂTOR: Slavă Ţie, Doamne! Fii binevenit, ia loc. 

 (către ceilalţi) El este noul elev al clasei noastre. 

TOŢI (în cor, cu gesturi de afecţiune): Fii binevenit! 

UN ÎNGER: Haide lângă mine, aici. Cum te cheamă? 

ÎNGERUL CEL NOU: Păi nu ştiu... A, înainte să mă facă înger, pe 

 Pământ, mă numeam Georgică. 

ÎNGERUL ÎNVĂŢĂTOR: Îngerul Georgică? Nu ştiu ce să zic... Până 

 primim catalogul reactualizat, te vei numi Îngerul cel Nou. 

ÎNGERUL CEL NOU: Îngerul cel Nou... Chiar sunt înger...  

ÎNGERUL ÎNVĂŢĂTOR: Aşadar, vom învăţa aici cum să devenim 

 îngeri păzitori. Pentru aceasta, eu vă voi pune întrebări şi voi veţi 

 răspunde. Vom face asta până înţelegem toţi ce înseamnă să fii 

 înger păzitor. Dacă un copil greşeşte, cum procedăm? 

ÎNGERUL CEL NOU: Cum să greşească? Vai, ce-i fac! 

 (Îngerii ceilalţi râd, drăgălaş, fără niciun pic de răutate.) 
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BIBLIOTECARUL: Stop! Cine cântă fals? Trupă, rotire unul câte unul, 

 în faţa mea, cântaţi! Începeţi! 

 (Se rotesc, astfel încât fiecare să ajungă în fată şi cântă.) 

LENUȚA: Spune-mi, spune-mi, 

BIBLIOTECARUL: Următorul! 
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BIANCA: Unde e privighetoarea 

CORINA: Spune-mi, spune-mi, 

VICTOR (foarte fals, hazliu): Unde e privighetoarea 

BIBLIOTECARUL: Aaaa! Deci aici era „privighetoarea” noastră. De ce 

 nu spui că tu cânţi fals? De ce mă faci să-mi pierd vremea? 

VICTOR: Eu credeam că tare bine mai cânt, domnu'. De asta cântam şi 

 tare. 

BIBLIOTECARUL: Da, bine, am înţeles, dar de-acum nu mai cânţi, da? 

 Du-te-n spate, să nu te mai văd, să nu te mai aud. (Ceilalți îl imită 

 pe bibliotecar și spun cu voce tare.) 

TOȚI: Să nu te mai văd, să nu te mai aud!  

 (Îi indică drumul.) 

VICTOR: Da, domnu’. (Către ceilalţi.) A spus domnu’ să mă duc în 

 spate, faceți loc! (Se rotesc toţi, cu greu, să-i facă loc să ajungă 

 în spate.)  

BIBLIOTECARUL: Continuăm! 

MĂLINA: Dar duşmanul se apropia, se apropia…  

CORINA: Şi spiriduşul nostru pleacă mâine definitiv din ţară. 

BIBLIOTECARUL: Ce replică e asta? 

CORINA: Păi eu plec mâine definitiv din ţară şi asta tot vroiam să vă zic.  

BIBLIOTECARUL: Şi acuma spui? Licaaaaaa! (Intră Lica.) Lica, mâine 

 joci şi rolul spiriduşului. Auzi, Lica? Notează acolo, să nu uiţi. 

 Lasă, nu te uita aşa la mine, că ai memorie bună, înveţi tu repede. 

LICA: Da, dar nu prea am voce... 

BIBLIOTECARUL: Lica, auzi? Mâine eşti spiriduş, am zis. 

LICA: Da, domnu’, mâine sunt spiriduş. Am înţeles... 

BIBLIOTECARUL (spre Corina) Azi rămâi până la sfârşitul repetiţiei.  

CORINA: Da, domnule bibliotecar... 

BIBLIOTECARUL: Mai pleacă cineva mâine din ţară? Spuneţi acum, să 

 nu ziceţi că nu v-am întrebat... Nimeni? Bine, atunci continuăm. 

 (Bate contabila. Cioc! Cioc!) 

TOŢI (nervoşi): Ieşi! 

 (Intră contabila.) 

TOȚI: Bună ziua, doamna contabilă! 

CONTABILA: Uite, ţi-am adus înştiinţarea asta. Am uitat să ţi-o dau  

 când am primit-o şi a stat câteva zile pe birou, la mine. Am găsit-

 o azi, când am făcut curat. Scuze. (Iese.) 

 (O dau din mână-n mână, dar citesc. Sunt trişti.) 

BIBLIOTECARUL: Ce scrie acolo? Şi de ce citiţi voi corespondenţa 

 mea? 

BIANCA: Domnule bibliotecar... 
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BIBLIOTECARUL: Ce e? Dă-mi foaia aia mai repede! 

BIANCA: Bine... (Îi întinde foaia.) 

 (Bibliotecarul citeşte şi se aşează sfârşit pe scaun.) 

BIBLIOTECARUL: Trebuia să trimitem acum două săptămâni un CD cu 

 piesa filmată pentru înscrierea la concurs... S-a terminat, mergem 

 acasă... 

 (Pleacă toţi, trişti. Ultimul pleacă Tudor.) 

TUDOR: Deci nu mai mergem mâine la concurs? Eu aveam o afacere, 

 care pică dacă nu mergem la concurs. 

BIBLIOTECARUL: Tu nu ai înţeles că de fapt nu suntem înscrişi dacă 

 nu am trimis filmarea? Uite, citeşte şi tu, dacă altfel nu înţelegi. 

 (Îi dă foaia, Tudor citeşte, nedumerit.) 

TUDOR: Domnule bibliotecar, eu tot nu înţeleg, adică trebuia să 

 trimitem filmarea acum doi ani? Că data de aici nu e de anul 

 acesta. 

 (Bibliotecarul îi smulge foaia din mână, citeşte şi strigă după cei 

 plecaţi.) 

BIBLIOTECARUL: Hei, veniţi înapoi, foaia e veche, anul ăsta nu s-a 

 cerut filmarea! Mergem mâine la concurs!  

TOȚI: Ura! Mergem la concurs! 

BIBLIOTECARUL: Auzi, a stat câteva zile la ea pe birou! Deci de doi 

 ani nu şi-a mai făcut curat! Bun, unde am rămas? Gata, repetăm 

 sfârşitul şi mergem acasă. 

MĂLINA: Domnu’, eu trebuie să plec acum! 

TOȚI: Și eu, și eu! 

BIBLIOTECARUL: Bine, atunci mergem acasă și ne vedem mâine, la 

 concurs! 

TOȚI: Și cu ce ne îmbrăcăm? 

BIBLIOTECARUL: Cu ce vreți voi! 

TOȚI (în timp ce ies, unul lângă altul, cu pași mic, laterali, ca o trupă 

 „compactă” ce sunt): La revedere! 

 (Bibliotecarul, după ce ies toți, începe să strângă pelerinele și 

 alte obiecte de recuzită, care sunt împrăștiate peste tot, în 

 dezordine. Apoi se așează pe un scaun, obosit. Oftează. 

 Ia de pe masă un măr și pălăria. Mușcă din măr sau doar se 

 preface și începe să cânte cu pasiune un cântec și să danseze, cu 

 mărul într-o mână și pălăria în cealaltă. Își pune pălăria pe cap 

 în timp ce iese din scenă. Ceilalți se întorc și fac plecăciune către 

 public și el tot mai cântă în culise. Îl aduce cineva și face și el 

 plecăciune, odată cu ceilalți.)  

(Cortina) 
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