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Atmosferă de sat. Muzica florilor, clopoţei. 
 

MAMA LIEI: Doamne, ce fată mi-ai dat! O minune! Frumoasă şi bună! (Cu  
                glas stins.) Ce păcat că sîntem atât de sărace. Fata mea este  
                vrednică, dar hainele de pe ea abia se mai ţin, de vechi ce sînt. O  
                visez mereu voioasă şi fericită, înconjurată de bogăţii şi gătită ca o  
                împărăteasă. (Suspină.)  
LIA (cântă în plan secund): Gândul meu n-are hotare, 
                                              Dorul meu e taină mare. 
                                              Dorule, dorule, dorule-dor, 
                                              Visul meu cel călător. 
MAMA LIEI: O auziţi cum cântă? Toată ziulica trebăluieşte prin curte şi  
                prin colibă, voioasă şi fericită de parcă ar trăi în mare bogăţie.      
                Cresc flori pe urmele paşilor ei, iar copacii uscaţi înverzesc când    
                ea îi atinge cu mâna. Ce frumos cântă Lia mea! 
LIA (cântând; apoi adresându-se florilor): Florilor, floricelelor, cum să vă  
                mulţumesc că-mi împodobiţi curtea şi-mi umpleţi inima de  
                bucurie? Am să vă îngrijesc în fiecare zi şi am să vă ud să creşteţi  
                mari şi frumoase. 
FLORILE (triste): Lia, Lia, frumoasă eşti, bună eşti, harnică eşti la fire, şi  
                totuşi, mult ai să mai umbli şi ai să alergi, căci ursitul tău e dus  
                de pe lume de nouă ani.  
LIA (contrariată): Ce spuneţi voi, florilor? Ursitul meu stă de nouă ani sub  
                pământ? Dar voi de unde ştiţi? 
FLORILE: Noi suntem flori ursitoare şi îţi ştim soarta. Trebuie să ai curaj şi  
                să înfrunţi greutăţile vieţii. 
MAMA LIEI: Lia, fata mea, de ce te-ai întristat deodată? Ce gânduri nu-ţi  
                dau pace? 
LIA: Mamă dragă, am să plec în lume că nu mă mai rabdă pământul şi mă  
                duce dorul. Acum sînt mare şi eu, şi se cuvine să-mi caut rost în  
                lume. 
MAMA (suspinând, aparte): Ca orice mamă, visez la norocul copilului meu,  
                iar norocul în lumea largă se găseşte. (Tare.) Mergi copila mea, şi  
                nici spini, nici buruiană în cale să nu-ţi găseşti. 
LIA: Mă duc, mamă, să-mi fac o azimă pentru că cine ştie unde mă va duce  
                poteca. 
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Trecere muzicală; behăit de oi, lătrat de câini. 

 
LIA (aparte): Dar ce văd eu acolo? O turmă de oi păzită de dulăi… A, dar  
                păcurarii dorm în mărăcini! Ce s-o fi întâmplat cu ei? Bietele oi  
                sînt pline de scaieţi, iar câinii sînt toţi şchiopi. Trebuie să-i ajut.  
                (Tare.) Oiţelor, dragelor, ia veniţi la mama ca să vă cureţe!  
                (Zgomot, behăit de oi, lătrat de câini.) Vai de mine, lâna voastră e  
                plină de scaieţi! Aşa, veniţi la mine şi încet-încet o să vă scap pe  
                toate de ei. Uşurel, ca să nu vă doară  şi să nu vă smulg lâna. Aşa,  
                încă una ş-încă una. În sfârşit am terminat. Uite ce lână moale  
                aveţi, parcă ar fi trecută prin darac. 
OILE: Câţi scaieţi ai scos, atâtea zile să ai, şi orişicât de lung ţi-ar fi drumul,  
                buruiană în cale să nu-ţi găseşti. 
LIA (mirată): Vă mulţumesc, dar voi parcă aţi ştiut vorba mamei mele! Aşa  
                mi-a spus şi ea când am plecat de acasă. Dar voi, câinilor, dragilor,  
                de ce şchiopătaţi fiecare de toate patru picioarele? 
CÂINII: Pentru că sîntem desculţi ca tine, iar nu încălţaţi ca oile. Şi sînt  
                mulţi spini şi mărăcini prin care trebuie să umblăm. 
LIA:Veniţi la mine şi nu vă fie teamă. Am să vă scot toţi spinii din tălpi ca  
                să puteţi călca uşor. La rând fiecare… încetişor, aşa, următorul şi  
                următorul… încet, încet, şi ultimul… gata, am terminat. 
CÂINII: Câţi spini ai scos, atâţia ani să numeri în viaţa ta, şi orişicât de lung  
                ţi-ar fi drumul, peste spini în cale să nu dai. 
LIA: Ei, acum că am terminat treaba, e timpul să plec. La revedere, oiţelor,  
                rămas bun câinilor! Plec uşurată că v-am scăpat de necaz. Am  
                drum lung de mers până îmi voi găsi norocul. (Paşi 
                depărtându-se; accent muzical.) 
LIA: A, dar ce văd pe potecă?… O biată râmuliţă ce se zbate în arşiţa  
                soarelui. S-o ajut să stea în pământ. Uite, acolo e un muşuroi care  
                o s-o apere de văpaie. (Paşi; zgomote.) Aşa, acum e salvată biata  
                râmă! 
RÂMA: Scurtă să-ţi fie şi netedă calea, căci mare bine mi-ai făcut. Să-ţi  
                aduci aminte de mine când te vei afla la strâmtoare. 
LIA: Îţi mulţumesc mult, mică vietate, dar trebuie să merg spre pădure că  
                soarele e tare puternic. (Paşi.) Doamne, iată o biată cârtiţă ce           
                umblă buimacă, orbită de lumina zilei şi deznădăjduită că nu-şi      
                mai găseşte muşuroiul unde o aşteaptă puişorii. Chiar dacă mă  
                grăbesc, trebuie să o ajut. Aşa, o să te duc la muşuroiul unde am  
                pus şi râma. 
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CÂRTIŢA: Bine cu bine să ţi se răsplătească, fiindcă mare bine mi-ai făcut  
                şi la greu drum ai plecat. Să ştii, însă, că din drum n-ai de ce să te  
                abaţi, şi unde ţi se va sfârşi poteca, acolo să te opreşti. 
LIA: Îţi mulţumesc, cârtiţo, şi am să ţin cont de sfatul tău. Plec fiindcă ziua               
                se apropie de sfârşit. (Paşi.) Ce frumoasă e pădurea, dar nu mai  
                ştiu încotro s-o apuc. Toate cărările se opresc aici, în poiană. Mai   
                bine dorm pe iarba moale şi mâine sigur o să-mi vină gândul cel  
                bun. (Accent muzical.) 
CÂRTIŢA: Suratelor râme, acum e rândul nostru s-o ajutăm pe Lia. Am  
                chemat oile şi câinii să-i netezim poteca acestei fete care ne-a dat o  
                mână de ajutor. 
RÂMA: Noi, râmele, o să tăiem buruienile… 
CÂRTIŢA: Eu şi suratele mele, cârtiţele, o să tăiem rădăcinile  
                mărăcinilor… 
OILE: Noi, oiţele, o să bătucim pământul cu unghiile… 
CÂINII: Şi noi, câinii, o să-i netezim calea cu tălpile noastre moi… 
TOŢI: Aşa vom face! Acum, la treabă.  
 

Trecere muzicală. 
 

LIA (căscând): Ce bine am dormit aici, în poiană. (Surprinsă.) Ce potecă  
                netedă! Aseară nici nu am văzut-o. Probabil că eram tare obosită.  
                Ehei, acum la drum! (Paşi.) 

 
Cântecul florilor. 

 
LIA: Voi, florilor ce-mi împodobiţi calea, vreţi să-mi spuneţi ceva? 
FLORILE: Lia, Lia, bună eşti, frumoasă eşti, harnică eşti, dulce şi miloasă  
                eşti, dar tot ai să mai umbli şi să alergi ca să ajungi unde nimeni nu  
                te aşteaptă. 
LIA: Am pornit la drum în căutarea norocului şi n-am să mă dau bătută.         
                

Trecere muzicală. 
 
LIA (obosită): De trei zile merg prin pădure şi poteca s-a  sfârşit. Văd o  
                colibă… dar ce dărăpănată este. (Uşă scârţâind.) Ce mizerie, ce   
                păienjeniş, parcă au stat vântoasele în ea! Dar nimic nu e prea greu  
                pentru mine. (Zgomote diverse.) Jos cu voi, păianjeni, afară cu voi,  
                gunoaielor! Ce noroc am că poteca s-a umplut de flori. (Cântecul  
                florilor, în plan îndepărtat.) Ce frumos cântă ele în bătaia  
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                vântului de seară. (Cântec de clopoţei.) Ei, acum că s-a înnoptat,  
                mi se pare sau bate vântul tare? (Zgomot de uşă deschizându-se.)  
                Mai bine intru în colibă. (Vânt puternic, ţipete de iele.) Vai, ce  
                frică îmi e, trebuie să mă ascund! Singurul loc unde mă pot  
                ascunde e cuptorul. (Zgomot mare, uşă trântită, geamuri sparte.  
                Intră cele trei iele.) 
IELELE – CEA MARE: Ce e aici? 
CEA MIJLOCIE: Ce a fost?      
CEA MICĂ: Ce are să fie? 
CEA MARE: Aici a fost ori este cineva?… 
CEA MIJLOCIE: Simt parcă miros de fiinţă străină. (Zgomote.) 
CEA MICĂ: Nu-i, nu-i, nu-i, am dat roată în toate părţile. 
CEA MIJLOCIE: Nicăieri iarba nu e călcată şi nu e nici măcar un fir de  
                păr. 
CEA MARE: Nici zdreanţă de haine, nici urme de sânge n-am găsit pe spini  
                sau mărăcini. 
CEA MICĂ: Iar prin văzduh numai noi putem să străbatem. Mai bine să  
                dansăm şi să cântăm. 
IELELE (cântă în cor):  Ieşi, Limir, ieşi 
                                         Limir-Împărat, ieşi, 
                                         Ieşi să bem şi să mâncăm. 
                                         Ieşi, Limir, să ne veselim,                                       
                                         Ieşi, ieşi, ieşi, Limir-Împărat. 
LIA (aparte): Dacă n-ar fi atât de rele, mai că aş ieşi să joc cu ele. Bine că   
                nu şi-au dat seama că florile vii sînt urmă de fată cu inimă curată.   
                (Scârţâit sinistru.) Hi, dar ce-mi văd ochii? Se deschide pământul  
                şi… doamne, ce-mi văd ochii?… E chiar Limir-Împărat. Ielele  
                nebunele au pus stăpânire pe el ca să-şi petreacă nopţile  
                veselindu-se. Dar ce văd? Odată cu împăratul, iese şi palatul. Iar  
                cuptorul în care m-am ascuns a devenit un dulap de cristal. Noroc  
                că nu mă poate zări nimeni, că altfel, cine ştie? (Cu ton  
                ameninţător.) Iele nebune, care va să zică de asta vă era vouă? De  
                asta vă ardea? Aici vă ducea gândul? Aţi pus stăpânire pe Limir  
                Împărat doar ca să vă fie vouă bine? Ei, las’ că am eu ac de  
                cojocul vostru! 
 

Atmosferă de petrecere: ielele chiuie, joacă, râd. 
 
IELELE: Hai, Limir, joacă cu noi! De ce nu te veseleşti, că noaptea e  
                scurtă? Limir, Limir, noi sîntem prietenele tale. Adu vin să ne  



 6

                veselim! 
      
     Cântă: Limir, Limir, sub pământ ai să trăieşti, 
                 Ca logodnic ce ne eşti! 
                 Adu vin, mai adu vin 
                 Să ne veselim puţin! 
                 La, la, la, la, la! 
 

Trecere muzicală. Apoi, un zgomot ciudat. 
 
LIA: Tii, dar ce se întâmplă? Luminile s-au stins, palatul s-a scufundat iar  
                nebunele de iele au dispărut. Oi fi visat? Nu, că sînt încă în cuptor.  
                Ia să ies. (Zgomot.) Doamne, ce praf şi păienjeniş s-a făcut! Parcă   
                nici n-am trecut cu mătura prin colibă. Dar nu voi mai munci iar,  
                ci am să încerc să-l chem şi eu pe Limir-Împărat. Ielele au bătut de  
                trei ori din picior. Aşa am să fac şi eu. (Bate de trei ori din picior.  
                Cu glas ademenitor.) Ieşi, Limir, să ne vedem faţă în faţă! Ieşi,  
                Limir-Împărat, să grăim şi să ne bucurăm! Ieşi, ieşi, ieşi! (Cu ton  
                       obişnuit.) Nu se mişcă nimic. (După o pauză.) Dar mai încerc.  
                Ieşi, Limir-Împărat, ca să te ating cu mâna! Ieşi ca să văd dacă eşti  
                om în toată firea, să-ţi aud glasul şi să simt bătăile inimii tale! Aha,  
                care va să zică nimic nu se mişcă. Mai încerc o dată. Ieşi, Limir, că  
                vreau şi vreau să mă uit în ochii tăi! Ieşi, Limir-Împărat, ieşi!  
                (Zgomot ciudat.) Cred că am reuşit. Limir-Împărat a ieşit a doua  
                oară în această noapte.  
LIMIR (şoptind): Dar tu, sărman de sufletul tău, cum ai răzbătut până aici? 
LIA: Întreagă, sănătoasă şi curată.  
LIMIR: Nici buruiana n-ai călcat-o, nici hainele nu ţi s-au zdrenţuit, nici  
                trupul nu ţi-a sângerat, nici tălpile nu ţi s-au umplut de spini? 
LIA: Nimic din toate acestea.  
LIMIR: Lucru nemaipomenit, dar tot vai de sufletele noastre, căci mari  
                chinuri ne aşteaptă pe amândoi. N-ai întâlnit în calea ta o turmă de  
                oi păzită de nişte câini? 
LIA: Ba da, am întâlnit. Oilor le-am curăţat lâna de scaieţi şi câinilor le-am  
                scos spinii din tălpi. 
LIMIR: Ei, află că oile acelea sînt tot fete care au îndrăznit să vie, iar câinii  
                tot voinici care au încercat să mă scape de aici. Amare o să-ţi fie  
                zilele, dacă ielele dau peste tine. Eu, muncit de dorinţe ce nu se pot  
                împlini, am să te iau într-una la goană, şi am să muşc din carnea ta,  
                iar tu, ca să scapi, ai să alergi prin bălării şi prin mărăcini cuprinsă  
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                de spaimă. 
LIA: Şi nu există scăpare? 
LIMIR: Una singură ar fi: să nu stai aici, nici să nu te întorci, ci să răzbeşti  
                înainte şi mereu înainte prin desişul pădurii, până ce vei da de o  
                altă colibă ca aceasta, în care stă Mama Ielelor. Ajunsă la ea,  
                trebuie să dezlegi întrebările pe care ţi le va pune. Pierduţi sîntem  
                amândoi dacă nu răzbeşti şi nu eşti în stare să dezlegi întrebările  
                pe care ţi le va pune ea. Dacă răzbeşti şi eşti în stare să dezlegi, se  
                poate pierde puterea vrajei. (Înspăimântat.) Dar câţi au încercat şi  
                n-au răzbit! Iar eu mă topesc aici de nouă ani, sub pământ.  
LIA: Duce-mă-voi şi mă voi tot duce şi voi răzbi, şi-mi voi aduna toate  
                puterile dacă e vorba să scap un suflet. Ai încredere în mine,  
                Limir-Împărat. Te las cu bine! 
 

Trecere muzicală. 
 

LIA (mergând greu): Nu mă mai ajută nimeni, nici cârtiţe, nici râme, nici  
                aricii, nici oile şi nici câinii. Nimeni nu mi-a mai sărit în ajutor,  
                nimeni nu mi-a mai netezit drumul. Tălpile îmi sînt pline de spini,  
                hainele mi s-au rupt şi am ajuns în zdrenţe, părul mi-e plin de  
                scaieţi, dar nimeni şi nimic nu mă poate opri. Trebuie să ajung la  
                Mama Ielelor… Doamne, ce drum greu, dar nu mă dau bătută.  
                (Gâfâind.) A, aproape că am ajuns! Mai am câţiva paşi până la  
                colibă. Iată că Mama Ielelor mă şi aşteaptă în prag. E tare fioroasă,  
                dar trebuie să o înfrunt. (Tare.) Bună seara, maică, şi bine te-am  
                găsit. 
MAMA IELELOR: Da. Vei fi venit tu de ce vei fi venit, te va fi ispitit cine  
                te va fi ispitit, te va fi ajutat cine te va fi ajutat, dar degeaba ţi-ai  
                sângerat  trupul, că nu sînt eu aceea pe care o cauţi, ci soacră-mea,  
                bunica lor, care şade peste nouă mări şi nouă ţări şi mult ai mai  
                avea să umbli şi să-ţi sângerezi trupul ca să ajungi la ea. Bătrână,  
                colea, ai fi când te-ai întoarce, dacă te vei mai întoarce de acolo.  
                Fă mai bine cale-ntoarsă şi bucură-te c-ai scăpat până acum cu  
                obrazul curat. 
LIA: Nu nouă, ci nouăzeci şi nouă dac-ar fi ţările şi tot atâtea mările, eu tot  
                înainte aş merge. 
MAMA IELELOR (furioasă): Ia să-ţi văd virtutea. Pe ea, dulăi! (Lătrat de  
                câini.) Sfâşiaţi-o!  (Zgomote.) Hei, voi ce faceţi, câini nenorociţi, îi  
                curăţaţi drumul de spini? 
LIA: Mi-e milă de voi, dar de mine mă arde sufletul. Acum nu pot să mă   
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                mai opresc să vă scot spinii din tălpi, aşa cum am mai făcut-o, că  
                am o treabă importantă de dus la îndeplinire. (Pleacă. Paşi.) 
MAMA IELELOR (de departe): Nenorociţilor, na, na! (Schelălăieli.) Na,  
                aşa vă trebuie, că aţi ajutat-o… 

 
Accent muzical. Şerpii sâsâie. 

 
LIA (mirată): Doamne, câţi şerpi mi-au ieşit în cale! Trebuie să mă feresc să  
                nu-i calc pe coadă. (Şerpii sâsâie şi mai tare. Hotărâtă.) Balauri  
                cu şapte capete dac-aţi fi, eu tot calc peste voi! (Sâsâit puternic, ca  
                de balaur.) Ei, acu-i acu’! Să-mi fac de trei ori cruce, că nu se ştie  
                ce se va întâmpla. În viaţa mea n-am văzut aşa dihanie de  
                mare, cu gura cât şura şi cu limbile lungi de trei coţi. Unde să mă  
                ascund, unde să mă ascund, că poate să mă înghită într-o clipită?  
                (Zgomot puternic.) Dihania s-a repezit la mine şi i-a intrat un  
                ghimpe în cerul gurii. Bietul de el, cum se zbate! Trebuie să-l ajut.  
                Ascultă, şarpe, mi s-a făcut milă de tine şi-am să-ţi scot spinul  din  
                cerul gurii. Te rog să fii cuminte! Aşa! Doamne-ajută! 
ŞARPELE: Puţin ai ostenit, dar mult bine mi-ai făcut şi mare o să-ţi fie  
                răsplata. Am să-ţi ling rănile, fiindcă nu e în lume leac mai bun ca  
                limba de şarpe.  
LIA (mirată): Nu mai am nici o rană şi mă simt de o mie de ori mai  
                zdravănă… 
ŞARPELE: Eşti de o mie de ori mai gingaşă şi mai frumoasă de cum ai fost.  
                Încalecă acum pe mine şi ţine-te bine, că am să te duc, nu ca  
                armăsarii hrăniţi cu jăratic, nici ca pajurile-n zbor, ci ca  
                zmeii care se iau la întrecere. 
LIA: Acum sîntem deasupra mărăcinilor. Şarpe, ce iute mergi, că nu mai  
                văd nici în dreapta, nici în stânga, ci numai zare nesfârşită înainte!  
                Am trecut peste trei ţări şi tot atâtea mări… Acum alte câte trei şi  
                iar câte trei. Cât ai clipi am trecut peste cele nouă mări şi nouă ţări,  
                câte a zis Mama Ielelor. Mare bine mi-ai făcut, că n-aş fi ajuns,  
                poate, niciodată la Bunica Ielelor. 
                                          

Trecere muzicală. 
 
ŞARPELE: Până aici te-am adus. Acum urmează-ţi drumul în pace şi, când  
                vei mai avea nevoie de mine, bate de trei ori din palme, că eu,  
                orişiunde aş fi, te aud, şi, vară fie, iarnă fie, vin într-o clipă la tine.  
LIA: Îţi mulţumesc pentru ajutor, dar mă duc să dau ochii cu Bunica Ielelor. 
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                Acum e acum. M-a simţit după miros. Stă în pragul colibei  
                sprijinită de două bastoane şi mă arde cu privirea. (Paşi.) Bună  
                seara, mamă! 
BUNICA IELELOR (aparte):  Mare trebuie să-i fie puterea şi multe  
                farmecele ca să fi putut răzbi cale atât de lungă fără ca să  
                îmbătrânească şi drum atât de greu fără ca puterile să i se sleiască. 
LIA: Bună seara, mamă, şi bine te-am găsit. 
BUNICA IELELOR: Nu sînt mamă, ci babă. 
LIA (mieroasă): Nu-ţi ştiu anii şi n-am să-i număr, dar îţi văd faţa şi  
                bunătatea din ea, şi, orişicum te vei fi socotind, mie îmi eşti cum  
                îmi pari. 
BUNICA IELELOR (aparte): Poate are dreptate fata asta că mă vede mai  
                tânără decât sînt. (Îmbunându-se.) Oi fi, n-oi fi cum zici, dar de  
                mare lucru te-ai apucat şi mult mi-e milă de tine, că de venit ai  
                venit cum ai venit, dar nu ştiu cum ai să te-ntorci întreagă şi  
                nevătămată, cale atât de lungă, fără ca să îmbătrâneşti. Ce te-a  
                adus aici? 
LIA (aparte): Trebuie să fiu atentă să răspund bine la cele trei întrebări ale  
                bătrânei, că altfel, vai şi amar o să fie de capul meu. (Tare.) Ajută,  
                ca să te ajuţi. Cum am venit, aşa o să mă şi întorc şi val-vârtej dacă  
                s-ar răsturna toate, drumul degeaba n-o să-mi fie. 
BUNICA IELELOR (tremurând; aparte): A răspuns bine la prima  
                întrebare. Ce mă fac dacă răspunde şi la celelalte două? (Tare.)  
                Cum mă vezi? 
LIA: Cu ochii. 
BUNICA IELELOR (aparte): Cred că la a treia întrebare nu mai are  
                răspuns. (Tare.) Şi ce cauţi?  
LIA: Omul, cât umblă pe pământ, tot moartea o caută. 
BUNICA IELELOR (cutremurându-se; aparte): Nu-i lucru curat cu fata  
                asta. A răspuns la toate întrebările. (Tare.) Ia să mă uit în ochii tăi  
                şi să-ţi pun mâna pe umăr. (Pauză; aparte.) Are ochii stinşi şi  
                trupul de gheaţă. (Tare.) Vai de sufletul tău, nu vezi tu, nu simţi,  
                nu-ţi dai seama că nu mai ai nici viaţă în trupul tău, că sângele nu  
                mai curge în vinele tale, că eşti ca sloiul de gheaţă. 
LIA: Şarpele m-a vindecat mângâindu-mă cu limbile lui şi m-a făcut  
                nevătămată, ca nici sabia să nu mă taie, nici focul să nu mă ardă,  
                dar mi-a făcut sângele rece ca al lui, oprindu-mi viaţa în loc, aşa că  
                orişicât aş mai sta pe pământ, tot aşa o să rămân. 
BUNICA IELELOR (aparte): Câtă vreme nu e om în toată firea, n-am nici  
                o putere asupra ei. (Tare.) Uite, fiindcă eşti fată bună şi mi-ai  
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                vorbit frumos, mi s-a făcut milă de tine şi am să-ţi pregătesc o  
                alifie, ca să te freci cu ea şi să te faci iar cum ai fost. Orişicine,  
                bărbat fie ori femeie, scapă chiar şi de cea mai spurcată vrajă dacă  
                se freacă cu alifia aceea.  
LIA (aparte): Mi-am amintit de vorbele lui Limir-Împărat şi acum ştiu că  
                după alifia aceasta am venit eu aici. (Tare.) Bună eşti şi miloasă şi  
                cât o fi lumea, n-o să te uit.  
BUNICA IELELOR: Cât oi fi eu de Bunica Ielelor, nu pot să fac alifia  
                singură, ci numai ajutată de o fată nevinovată, care trebuie să  
                adune şapte flori de la şapte buruieni, de şapte ori câte şapte  
                frunze de la tot atâţia copaci şi şaptezeci de rădăcini de la  
                şaptezeci de alte buruieni, ca să le pun în cazan şi să le fierb pe  
                toate în bale de la şaptezeci şi şapte de şerpi. Fiindcă ai fost  
                vrednică şi deşteaptă, Lia, tu eşti cea aleasă să le culegi. După ce  
                le-ai cules, trebuie să freci cazanul cel mare, pirostriile de fier şi  
                linguroiul de aramă până devin lucioase şi să strângi şaptezeci şi  
                şapte de vreascuri ca să facem focul. Numai după aceea voi  
                chema şerpii să umple cazanul.  
LIA: Sînt gata, maică, să mă apuc de treabă. 
BUNICA IELELOR (aparte): Nici nu ştie pieirea ce i se pregăteşte. 
 

Trecere muzicală. 
 

LIA: Uite, maică, am făcut tot ce mi-ai spus şi am adus tot ce mi-ai cerut. 
BUNICA IELELOR: Acum, am să chem şerpii. (Bate din palme.) Uite-aşa,  
                au apărut toţi cei şaptezeci şi şapte de şerpi. 
ŞARPELE (sâsâind uşor): Fată, fiindcă mi-ai făcut un bine şi m-ai scăpat  
                de necaz, îţi spun să nu te pună păcatele să te freci cu alifia, că-ţi  
                pierzi puterile. Scuipă în palmă, să nu te vadă baba şi freacă-te ca  
                şi cum te-ai fi frecat cu alifie. Alifia nu are putere decât frecată cu  
                mâna unei fete nevinovate. 
LIA (aparte): Aşa o să fac. (Tare.) Acum pot să aprind focul, maică? 
BUNICA IELELOR: Oho! Mai va, fată, mai va! Pentru ca fiertura să se  
                prindă, trebuie să mai deretici prin colibă şi să cureţi curtea din  
                spate, ca toate să fie ca la casa unei fete mari.  
LIA: O s-o mai fac şi pe asta, mamă. Iată că mă duc. (Paşi.) 
BUNICA IELELOR: S-o facă, vai de capul ei.  
 

Accent muzical.  
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LIA: Cred că nimeni n-a mai dereticat prin colibă de când era bunica fată  
                mare. Ce de păianjeni, muşte, fel de fel de vietăţi! (Zgomote,  
                bâzâit.) Plecaţi din calea mea, că tot vă vin de hac! Până aicea v-a  
                fost! Gunoiul s-a adunat mormane, dar tot am să-l dovedesc.  

 
Zgomote de curte: găini, raţe etc. 

 
BUNICA IEIELOR (din plan îndepărtat): Puişorilor, drăguţilor, mai aveţi  
                puţină răbdare, că în curând o s-o dau gata. 
LIA: Acum am terminat în casă şi mai am de curăţat curtea din spate.  
                (Cotcodăceli, mugete.) N-am crezut că trăiesc să văd aşa ceva:  
                găini moţate, raţe deşelate, broaşte ţestoase, şopârle râioase, jigănii  
                spurcate au umplut curtea de găinaţ şi de alte murdării. Viermi,  
                muşte, şoareci, guzgani, coropişniţe, lilieci, bufniţe cu capul cât  
                baniţa şi şerpi fel de fel, să vezi cu ochii şi să nu crezi, ci să te miri  
                şi să nu mai ştii ce să zici. Lasă că vă vin eu de hac! (Hărmălaie.) 
BUNICA IELELOR (din plan îndepărtat): Puişorilor, drăguţilor, vă roagă  
                mama voastră să aveţi puţină răbdare, că am s-o dau gata imediat. 
LIA (obosită): Uf, am terminat. Acum pot să aprind focul? 
BUNICA IELELOR: Acum putem face fiertura. Trebuie să clocotească  
                până la miezul nopţii şi să prindă pe deasupra un fel de pojghiţă ca  
                smântâna. (Aparte.) Asta e alifia care dezgheaţă sângele,  
                dezmorţeşte vinele şi pune în mişcare viaţa, ca omul om să fie.  
                (Tare.) Trebuie mestecată tot timpul cu lingura şi descântată.   
       
                Descântec: Şaptezeci de flori, şaptezeci de frunze,  
                                   Şaptezeci de rădăcini, toate să vă mestecaţi,  
                                   Viaţă să daţi, să dezmorţiţi vinele,  
                                   Să dezgheţaţi sângele,  
                                   La miezul nopţii puteri să căpătaţi!  
                                   Aşa să se facă, să revie la viaţă  
                                   Cine s-o unge cu ea!  
   
                Ei, fată, acum alifia e gata. Ia şi freacă-te la ochi, la tâmple, la  
                crucea pieptului şi-n palme şi o să te simţi ca înviată din morţi.  
LIA (aparte): Aha, aceasta era taina. La ochi, la tâmple, la crucea pieptului  
                şi-n palme. Atâta voiam să ştiu. (Tare.) Mă duc, maică, să iau un  
                ţest de broască ţestoasă, să-l spăl bine şi să pun alifia în el. Şi apoi  
                am să mă frec aşa cum m-ai învăţat. Cum ai spus?  
BUNICA IELELOR: La ochi, la tâmple, la crucea pieptului şi-n palme. 
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LIA (aparte): Am să te păcălesc eu. (Tare.) E bine, maică. (Pleacă. Paşi.) 
BUNICA IELELOR: Acum n-o să-mi mai scape! 
LIA (apropiindu-se): Am umplut ţestul de broască şi acum a venit timpul să  
                mă ung. Uite-aşa! 
BUNICA IELELOR: Şo pe ea, puişorilor, dragilor! Acum este a voastră!          
                (Zgomote de păsări, animale.)  
LIA: N-o să mă învingeţi voi! (Se luptă cu lighioanele.) Şi ca să fiu sigură,  
                am să răstorn şi cazanul de pe pirostrii. (Zgomot.) Aşa! Acum  
                trebuie să chem şarpele. Cum mi-a spus, trebuie să bat de trei ori  
                din palme. (Bate din palme. Se aude un zgomot ciudat.) 
ŞARPELE: În ceas bun să fie. Cum ai pornit-o, aşa s-o şi scoţi la capăt.  
                Acum scuipă o dată pe deget, ia cu el alifie şi freacă-mă în frunte,  
                la ochi şi la crucea pieptului. 
LIA: Aşa am să fac. (Zgomot ciudat, apoi nechezat de cal.) 
ŞARPELE transformat în CAL: Nu te speria, Lia, eu sînt armăsarul lui  
                Limir-Împărat, pe care nimeni în afară de dânsul nu l-a încălecat.  
                Urcă-te şi ţine-te bine, că am să te duc cum nici pe el nu l-am dus  
                vreodată. Închide ochii  pentru că vom zbura ca vântul şi ca  
                gândul.(Tropot de cal; accent muzical.) 
LIA: Dar ce văd acolo? Acelea nu sînt oare oile pe care le-am curăţat de  
                scaieţi? 
CALUL: Oile acelea sînt fetele care au făcut ca şi tine încercarea de a-l  
                scăpa pe Limir-Împărat şi au fost vrăjite de Iele. 
LIA: Dar câinii? 
CALUL: Câinii sînt tot feţi-frumoşi, care, duşi de dorul lor, au răzbit până la  
                Mama Ielelor, ca să le scape pe fete şi au căzut în urgie.  
LIA: Şi cum poate fi ruptă vraja? 
CALUL: Descalecă şi du-te să le dai cu alifie, şi-i freacă, după cum ştii, dar  
                bagă de seamă să nu ţi se prindă alifia de deget.  
LIA (în plan secund): Oilor, câinilor, veniţi la mine că am leac pentru voi!  
                (Oile behăie, câinii se gudură.) Ce minunăţie! (Apropiindu-se.) Ai  
                avut dreptate, calule, ce fete frumoase, ce băieţi frumoşi şi ce  
                haine minunate au! Dar cum vom pleca de aici? 
CALUL: Nu-ţi face griji, Lia, îndată voi chema cai frumoşi pentru fiecare  
                fată şi pentru fiecare băiat. (După un accent muzical, se aud cai  
                nechezând. Tropăit.)  
LIA (aparte): Ce cai frumoşi şi ce haine frumoase au toţi! Numai eu am  
                rămas în cămăşuţa cu care am plecat de la coliba mamei. (Tare.)  
                Calule, dar aceştia cine sînt şi de ce dorm când ar trebui să steie  
                treji şi să poarte grijă de turmă? Ce fel de păcurari sînt? 
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CALUL: Aşa li-i rostul. Sînt sfetnicii lui Limir-Împărat, care prin momelile  
                lor şi-au ameţit stăpânul şi i-au umplut capul cu fumuri. Hai să  
                mergem mai departe. 
LIA: Şi cum o să apar eu aşa de simplu îmbrăcată în faţa lui Limir-Împărat? 
CALUL: Încalecă şi vei vedea. (Zgomot.) 
LIA (mirată): Vai, ce minunăţie de haine am! 
CALUL: Ale tale sînt mai frumoase şi mai scumpe decât ale tuturor. (În  
                plan îndepărtat, voci vesele, râsete.) Dar tu de ce eşti tristă, Lia? 
LIA: Mult aş fi voit să mă văd în oglindă şi sînt mâhnită că nu o pot face.  
                Dar ce-mi văd ochii? Acolo este satul meu. Acum văd şi coliba în  
                care am stat cu mama. Tare mi-e greu să revăd sărăcia în care am  
                trăit şi pe mama în zdrenţe înnodate. N-o să mă recunoască nimeni  
                în hainele acestea scumpe.  
 

Atmosferă de sat. Zgomote, tropote de cai. 
 
PRIMUL SĂTEAN: Oameni buni, priviţi! 
AL DOILEA SĂTEAN: Pe la noi trece o împărăteasă cu întreg alaiul! 
AL TREILEA SĂTEAN: Merge cu daruri nepreţuite la Limir-Împărat. 
MAMA LIEI: Şi eu am visat aşa ceva pentru fata mea. Dar ce văd?  
                Seamănă cu ea. (Strigă.) Lio, Lio, fata mea! (Zgomote, voci.  
                Mama Liei, tristă.) Nu-i fata mea, nu-i Lia. Şi totuşi, parcă ar fi  
                aidoma ei. Oare ce s-o fi ales de fata mea? 
PRIMUL SĂTEAN: Ce frumoasă e! 
AL DOILEA SĂTEAN: O soţie potrivită pentru Limir-Împărat. 
AL TREILEA SĂTEAN: Doar o da Dumnezeu să se adune şi el de pe  
                drumuri. 
PRIMUL SĂTEAN: Nici că se poate pereche mai potrivită. 
AL DOILEA SĂTEAN: Cine ştie, poate în curând o să avem nuntă mare la  
                împărăţie. 
AL TREILEA SĂTEAN: Trei zile şi trei nopţi, să bem, să mâncăm şi să ne  
                veselim. 
CALUL: Lia, lumea te aclamă şi tu tot tristă şi nemângâiată eşti. Spune-mi,  
                ce te frământă? 
LIA: Este adevărat că toată lumea mă vede, numai eu nu pot să mă privesc  
                cum arăt în hainele acestea minunate.  
 

Trecere muzicală. Atmosferă de palat. 
 

SFETNICUL: Măria Ta, spre palat se îndreaptă o fată minunată cu un alai  
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                strălucit. 
LIMIR-ÎMPĂRAT: Cum arată? 
SFETNICUL: E mândră şi se ţine ţeapănă în scări. (Aparte.) Doar o da  
                Dumnezeu să-i placă şi lui. Poate cine ştie… 
LIMIR-ÎMPĂRAT (supărat): Se ţine ţeapănă în scări? Poruncesc să mi se  
                adune oastea! Nu cumva ar voi să se asemene cu mine? (Zgomote,  
                voci.) 
SFETNICUL: A sosit, Măria Ta. Poruncă de la împărat: Toţi curtenii în sala  
                tronului! (Paşi, rumoare.) Împăratul se va aşeza pe tronul de aur şi  
                voi, curteni, după rang, pe cele şaptezeci şi şapte de trepte. (Se  
                deschid uşi. Paşi.) 
LIA (apropiindu-se): Bine te-am găsit, Limir-Împărat! 
LIMIR-ÎMPĂRAT (aparte): M-a întrecut, m-a răpus, m-a dat gata. (Tare.  
                Coborând.) Lia, parcă ne-am mai văzut. 
LIA (stânjenită): Ţi se pare. (Aparte.) După ce m-am văzut în oglinzile  
                palatului cât de frumoasă sînt şi ce haine scumpe am, cum să-i  
                mărturisesc că eu sînt cea care umbla desculţă şi în cămăşuţă  
                curată? 
LIMIR-ÎMPĂRAT: Da, mi s-a părut numai. Alta era şi alt fel în toată firea  
                ei fata pe care o ştiu. Mâna ta nu-mi dă fiori şi nu mi-a încălzit  
                sângele în vine. Îmi pare rău, mă retrag. 
LIA (speriată): Împărate, te rog să stai. Nu pleca. Trebuie să ştii că am  
                ostenit şi am trecut prin multe, ca să caut alifia ce dezmorţeşte  
                vinele.  
LIMIR-ÎMPĂRAT (fără convingere): Da, se poate, dar nu eşti tu aceea. 
LIA: Limir-Împărat, am găsit-o peste nouă mări şi nouă ţări, m-am luptat cu  
                Mama Ielelor şi cu Bunica Ielelor. Te rog, lasă-mă să te frec cu  
                alifia.  
LIMIR-ÎMPĂRAT: Nu pe tine te aştept, ci pe alta. Tu poţi fi o vrăjitoare            
                care vrei să mă piezi cu farmecele tale.  
LIA: Nu este adevărat, Limir-Împărat. Cu mine te-ai întâlnit în coliba  
                ielelor.  
LIMIR-ÎMPĂRAT (furios): Te rog să pleci din palatul meu. Afară! Afară! 
LIA: Toate ca toate, dar asta e prea de tot! Trebuie să mă frec cu alifia şi să-i  
                demonstrez lui Limir-Împărat că eu sînt Lia cea adevărată.  
                (Zgomot.) Aşa. La ochi, la tâmple, la crucea pieptului şi în palme.  
                Doamne, ce mi se-ntâmplă? Unde sînt hainele mele de aur? Sînt  
                iar desculţă şi în cămăşuţa curată! 
LIMIR-ÎMPĂRAT (strigând): Acum o recunosc. Ea e! E Lia, fata de  
                care m-am îndrăgostit. 
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LIA: Acum ai să alergi tu după mine, aşa cum am alergat eu după tine. Dar  
                înainte să plec, am să te ating cu alifie pe obraji şi la crucea  
                pieptului, ca să nu fii nici viu, nici mort, ci numai leşinat şi lihnit.  
                Na, na, aşa-ţi trebuie!  
LIA: Curteni, să mergem! (Zgomote, rumoare, paşi.) 
LIMIR-ÎMPĂRAT: Stai, Lia, stai, nu pleca! Curteni, repede pe cai, să o  
                ajungem din urmă! Mai repede, boieri, grăbiţi-vă că am s-o pierd  
                şi o să fie numai vina voastră! 
 

Tropote de cai. Accent muzical. 
 
UN CURTEAN: Şi acum încotro ne îndreptăm, Lia? Noi toţi, cei pe care  
                ne-ai scăpat de vraja ielelor, vom fi alături de tine. 
LIA: Vom merge în satul meu, la coliba unde-am stat până nu de mult.  
CURTEANUL: Şi cu Limir-Împărat cum rămâne? 
LIA: Să alerge el după mine. Aşa-i trebuie dacă nu m-a crezut. (Tropote de  
                cai. Accent muzical.) Iată că am ajuns. Aceasta este coliba în care  
                m-am născut. (Strigând.) Mamă, mamă! Am ajuns acasă! 
MAMA LIEI: Lio, fata mea, ce bine-mi pare că te-ai întors! (Mirată.) Tu  
                eşti la fel cum ai plecat, desculţă şi în cămăşuţă. Dar ai un alai  
                mare şi frumos, că nu încape în curte. 
LIA: Nu-ţi fă griji, mamă, că o să-nţelegi mai târziu. 

 
Muzica florilor, clopoţei. 

 
MAMA LIEI: Uite, Lio, răsar florile pe urmele paşilor tăi! 
LIA: Florilor, dragelor, de ce vă legănaţi aşa voioase? N-aţi cântat niciodată  
                ceva atât de vesel. (Se aud clopoţeii.) Aveţi ceva să-mi spuneţi? 
FLORILE: Lia, Lia, bună eşti, harnică eşti, frumoasă şi dulce la fire eşti şi  
                puţin ai să mai stai cu noi, că vine într-o suflare ursitul tău! 
 

Accent muzical. Tropote de cai, voci. 
 
SFETNICUL: Oameni buni, faceţi loc, soseşte Limir-Împărat cu suita lui!  
                Faceţi loc, vă rog! 
PRIMUL SĂTEAN: Bine-ai venit, Măria ta! 
AL DOILEA SĂTEAN: Înţelept ai procedat, Măria Ta! 
AL TREILEA SĂTEAN: Să dea Domnul să fie bine, Măria Ta! Şi mare  
                bucurie ne-i face! 
MAMA LIEI: Doamne, ce-mi văd ochii? E chiar Limir-Împărat. Aşa cum  
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                am visat eu.  
LIMIR-ÎMPĂRAT: Mamă, vreau să vorbesc cu Lia. Ajută-mă să o  
                înduplec! 
MAMA LIEI: Împărate luminate, mare bucurie mi-ai făcut că mi-ai călcat  
                casa. Lio, fata mea, vino şi vorbeşte cu Limir-Împărat.  
LIA (supărată): Nu m-ai crezut, Limir-Împărat că eu sînt Lia cea adevărată. 
LIMIR-ÎMPĂRAT: Lio, Lio, iartă-mă că nu te-am crezut. Am venit să-ţi  
                cer înainte de toate alifie, ca să pot scăpa de vraja ielelor. 
LIA: Limir, te voi unge cu alifie la tâmple, la ochi, la  crucea pieptului şi în  
                palme, ca să scapi  şi să fii iar om adevărat. Uite aşa! 
LIMIR-ÎMPĂRAT: Ah, Doamne, sînt salvat! Simt cum îmi curge sângele  
                în vene, cum mă dezmorţesc şi cum îmi ard mâinile.  
LIA: Ei, acum ai scăpat. 
LIMIR-ÎMPĂRAT: Lia, eu, Limir-Împărat, îţi cer în genunchi să fii soţia  
                mea. Accepţi? 
LIA (sfioasă): Dacă mama mă dă, eu accept bucuroasă. 
LIMIR-ÎMPĂRAT: Maică, te rog, îţi cer fata să-mi fie soţie. Eşti de acord  
                sau ba? 
MAMA LIEI: Măria ta, îţi dau mâna fiicei mele Lia să-ţi fie soţie  
                credincioasă până la sfârşitul zilelor! (Aparte.) Visul meu s-a  
                împlinit: fiica mea e împărăteasă. 
CURTENII: Ura! Ura! Limir-Împărat se însoară cu cea mai frumoasă fată  
                din lume! Trăiască împărăteasa Lia! 
SFETNICUL: Să înceapă nunta împărătească! Bucuraţi-vă toţi, şi bogaţi şi  
                săraci, că împăratul nostru şi-a găsit în sfârşit aleasa inimii! Să  
                înceapă muzica! Să vină lăutarii! 
UN CURTEAN: Hora miresei! 

 
Muzică de nuntă. 

 
IELELE (de departe, plângând) – CEA MARE: Ne-a învins Lia cu inima  
                ei de fată curată… 
CEA MIJLOCIE: Ni l-a luat definitiv pe Limir-Împărat. 
CEA MICĂ: Am fost învinse. Vraja s-a destrămat. De acum încolo nu vom  
                mai putea niciodată să ne apropiem de oameni. 
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CEA MARE: În vecii vecilor, în hora noastră nu va mai intra picior de  
                pământean. 
TOATE: Vai de noi, vai de noi, am rămas singure pe lume!… 
 

Muzică de final 
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