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Semnal TNR pentru copii prezintă în premieră + Generic muzical:   
Spaima  zmeilor, scenariu radiofonic de Puşa Roth după un basm de  

Ioan Slavici 
 

Muzică. De departe, şoapte ca o rugăciune. 
 
MARIA  (rugându-se): Dă-ne, Doamne, şi nouă un copil, unul singur, 
cât de mic, numai copil să fie!  
ION  (rugându-se): Dă-ne, Doamne, şi nouă un copil, unul singur, cât de 
mic, numai copil să fie! (Schimbând tonul. Către Maria.) Apoi, mai 
femeie, măi Mărie, ne-am rugat la toate bisericile, am miluit toţi săracii şi 
toate văduvele, şi tot degeaba!  
MARIA  (oftând):  Şi eu sunt tristă, bărbate, mai ales că am muncit 
cu spor şi avem belşug în casă.  De, poate că se milostiveşte Domnul şi de 
noi. Să nu ne pierdem speranţa, Ioane!  
ION : Acum, de, ce să zic, Dumnezeu ne-a dat înţelegere şi spor în casă 
dar nu ne-a miluit şi pe noi cu un copilaş. (Oftând.) Ce să facem cu atâtea 
acareturi? Cui să le lăsăm? Trece vremea peste noi şi o să ne  trezim 
bătrâni şi singuri.  
MARIA : Să ne mai rugăm, bărbate, că Domnul este milostiv şi darnic cu 
oamenii buni şi dă cu plăcere din neistovitele comori ale bunătăţii lui. Să 
mergem grabnic să ne mai rugăm.  
ION : Acum, hai la culcare, că şi mâine este o zi... O să mai facem câteva 
pomeni şi o să ducem şi la biserică ceva daruri, că de, e casa Domnului. 
Ajută-ne, Doamne, şi nu ne lăsa singuri pe lume!  
MARIA  (rugându-se): Dă-ne, Doamne, şi nouă un copil, unul singur, cât 
de mic, numai copil să fie! 
 

Trecere muzicală. Atmosferă celestă. 
 
DUMNEZEU  (gânditor): Măi Petre, oamenii aceştia, Maria şi Ion, sunt o 
adevărată pacoste pe capul meu. (Supărat.) Mi s-a înăcrit cu ei. (Bate cu 
toiagul.) Cer şi tot cer. Au vrut casă mare, le-am dat casa mare. Avere  
le-am dat, acum mă roagă de dimineaţă până seara să le dau un copil. 
SFÂNTUL  PETRU (mirat): De ce te superi, sfinte Doamne? 
DUMNEZEU  (nemulţumit): Nu vezi, Petre, că sunt nesăţioşi?! Tot le-am 
dat şi nu se mai mulţumiesc. Cum ţi-am spus: sănătate au, rânduială au, 
pace şi bună înţelegere la casa lor au, cu toată lumea se nărăvesc, iar 
acum le mai trebuie şi un copil. (Imitându-i.) În fiecare zi se roagă să le 
dau unul cât de mic, numai copil să fie! 
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SFÂNTUL  PETRU (împăciuitor): Dă-le, Doamne, ca să scapi de ei,  
căci altfel se vor ruga şi mai dihai. Eu ştiu, sfinte Doamne, care 
sunt nevoile omeneşti, că doar am fost muritor odată... Îndură-te de ei! 
DUMNEZEU  (supărat): Păcat că stai de-atâta vreme la poarta raiului! 
Tocmai dacă le dau nu mai scap, căci în gândul lor, cu unul se începe, iar 
după el urmează ceilalţi. 
SFÂNTUL  PETRU: Dar, Doamne, Ion şi Maria n-au cerut decât un  
copil! 
DUMNEZEU : Hei, Petre, n-ai înţeles nimic cât ai stat pe pământ. Când 
are omul copii, puţine mai cere pentru sine, dar nu mai sfârşeşte cerând 
câte de toate pentru ei. 
SFÂNTUL  PETRU (stăruitor): Miluieşte-i, Doamne, că din plin dai, şi 
orişicât vei fi dând, nu ţi se istovesc comorile. Un copil la casa omului...   
Ce, e prea mult? 
DUMNEZEU  (îmblânzit): Da’ frumos mai vorbeşti, măi Petre. (După o 
pauză.) Ai dreptate. Îmi plac rugăciunile celor buni. Ion şi Maria sunt 
oameni buni şi credincioşi.  
SFÂNTUL  PETRU: Doamne, revarsă-ţi îndurarea asupra celor doi 
oameni care-ţi aduc rugi de atâta vreme şi dăruieşte-le un prunc! 
DUMNEZEU (vesel): Bine, Petre, bine. Ai dreptate. Aşa să fie! Facă-se 
voia lor! (Aparte.) Iar eu o să am grijă de nevoile omeneşti. Un copil? De 
ce unul? De câte ori s-au rugat? Nici eu nu mai ţin socoteala zilelor şi a 
rugăciunilor. Mulţi, să fie mulţi! 
 

Trecere  muzicală. Glasuri de copii, zgomote, ţipete, plânsete, râsete. 
 
MARIA  (disperată): Aoleu, aoleu! Sari, Ioane, că aştia-mi scot sufletul 
şi-mi mănâncă urechile! 
ION  (fericit): Lasă-i, femeie, că-s tare frumoşi! Sunt zvăpăiaţi fiindcă 
sunt sănătoşi. Mie aşa îmi plac copiii: neastâmpăraţi, hârjoneţi şi 
mâncăcioşi – adevăraţi prichindei. Ha, ha, ha! 
MARIA  (acelaşi joc): Cine m-a pus să mă tot milogesc?! Se vede că 
Dumnezeu m-a înţeles anapoda şi mi-a dat pentru fiecare milogeală câte  
unul. Acum am casa plină de copii. Ce mă fac? 
ION : Ce  să faci? Lasă-i, se potolesc ei singuri. 
 

Glasuri de copii, zgomote, râsete. 
 
MARIA  (disperată): Sări, omule, nu sta cu gura căscată! Nu vezi că  
azi-mâine n-o să-ţi mai rămână nici cenuşă-n vatră? Ăştia nu-s copii, sunt 
diavoli! Mănâncă toată ziua ca nişte speriaţi... 
ION  (împăciuitor): Lasă, Mario, că dă Dumnezeu! Că doară nu ai tăi 



 4 

sunt, ci ai lui. Că făptură omenească sunt şi dacă îţi dă dregătoria de 
părinte, Domnul te ajută s-o porţi. Dumnezeu e mare şi bun şi-n marea lui 
bunătate, ştie ce face.  
MARIA  (supărată): Ţi-o fi dând, dacă mişti şi tu! Stai toată ziua şi 
te  holbezi la ei. Altceva nu mai ştii sa faci.  
ION : Măi femeie, de când au apărut copiii, nu mai avem linişte-n casă, 
Ţipi şi iar ţipi toată ziua. Ce vrej, copii sunt! Uneori îmi vine să-mi iau 
lumea-n cap din cauza gurii tale. Ai ajuns de nesuportat. Nu ne-am rugat 
noi cu lacrimi fierbinţi zi şi noapte să ne dea Domnul un copil?  
MARIA : Un copil, Ioane, nu zece.  
ION : Şi-acum ce să facem? Sunt ai noştri. Trebuie să te  potoleşti, 
femeie, că de nu, îmi iau lumea-n cap şi plec unde-oi vedea cu ochii. 
MARIA  (ţipând): Dacă vrei să pleci, de ce nu pleci, că eu m-am săturat 
de tine până peste cap. Degeaba eşti aici dacă nu faci nimic să-i potoleşti 
pe  deşucheaţii ăştia... (Ţipete de copii, râsete, plânsete.) 
O VOCE DE COPIL : Mamă, m-a tras de păr! 
MARIA : Lasă oala cu smântână, n-o arunca la pisici! 
A  DOUA VOCE DE COPIL : Mamă, uite, a prins şopârle! 
MARIA : Nu omorî cocoşul, netrebnicule! 
A TREIA VOCE DE COPIL : Mamă, mi-e foame! 
MARIA : Nu zici nimic, Ioane? Ai rămas stană de piatră? Pleacă, pleacă, 
să nu te mai văd! 
ION (foarte supărat): Taci, femeie, c-am să plec unde oi vedea cu ochii,  
numai să nu te mai văd şi să nu te mai aud. 
 

Paşi, uşă trântită. Zgomote, ţipete de copii, trecere muzicală, apoi, de  
departe, rumoare. 

 
PRIMUL SĂTEAN  (mirat): Ce faci, bade, pe-aici, prin părţile noastre? 
Umbli aşa din om în om, fără nici o cărare?  
ION : Bună ziua, oameni buni! Iaca eu am plecat în lume, că nu mă mai 
înţelegeam cu femeia.  
O SĂTEANCĂ (curioasă): Da’ mă rog, ce ţi-a făcut biata femeie, de ai 
pasăsit-o?  
ION : Ei, e o poveste  lungă... Dacă aveţi răbdare...  
AL DOILEA S ĂTEAN : Spune-ne-o şi nouă, ca să înţelegem de ce 
umbli prin lume fără rost.  
ION : Oameni buni, eu şi nevasta mea, pe care o cheamă Maria, am 
muncit din greu şi ne-am făcut o gospodărie pe cinste, dar eram foarte  
trişti că nu avem şi noi un copil...  
O SĂTEANCĂ: Şi ce, ăsta e un motiv să pleci de-acasă, omule?  
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ION : Nu, nu ăsta a fost motivul. Cum n-aveam copii, ne-am rugat la 
Domnul să ne dăruiască unul şi el, în marea lui bunătate, ne-a blagoslovit 
cu o droaie de  copii. 
PRIMUL SĂTEAN  (dezamăgit): Mare lucru! Parcă copii nu mai au şi 
alţii. Ce tot te plângi, omule! 
ION : Oameni buni, nu înţelegeţi că nu i-am făcut eu, ci că mi i-a dăruit 
Domnul? 
O SĂTEANCĂ (curioasă): Cum ţi i-a dăruit  Domnul? Tu şi nevasta  
i-aţi făcut. De ce i-aţi făcut dacă nu sunteţi în stare să-i creşteţi? 
 

Voci care dezaprobă. 
 
ION  (disperat): Oameni buni, vă rog să înţelegeţi adevărul. Nu eu 
i-am făcut, ci Dumnezeu i-a rânduit.  
SĂTENII : Lasă-ne-n pace! Dumneata nu ştii ce vorbeşti! Dumnezeu i-a 
rânduit, dar tu i-ai făcut, măi omule... E adevărat că te-ai rugat pentru 
unul şi au venit zece. Da’ unul sau zece, tot una-i! Voi sunteţi părinţii lor! 
ION  (disperat, îndepartându-se): Văd că nimeni nu vrea să mă înţeleagă.  
Vă las cu bine, oameni buni. (Voci, paşi. Din plan secund.) Se vede  
treaba că în lumea asta nu pot să fac nimic... Aşa că trebuie să trec în 
celălalt tărâm. 
 

Trecere muzicală. Atmosferă fantastică. 
 
ION  (mergând pe drum): În sfârşit, am ajuns şi pe celălalt tărâm. Iată şi  
casa zmeilor. Oare o fi cineva acasă? (Bate în uşă.) Hei, e cineva acasă?  
(Uşă deschizându-se.) 
MAMA ZMEILOR : Eu sunt acasă, mama zmeilor. Tu cine eşti şi ce  
cauţi aici? 
ION  (blând): Bună ziua, maică. Vrei să ştii cine sunt eu? Află că eu sunt  
tatăl lor. Mă cheamă Ion şi caut o slujbă. M-am gândit că sunteţi bucuroşi 
să vă ajute cineva la treburile gospodăriei. Eu sunt un om cinstit şi 
muncitor. 
MAMA ZMEILOR (mirată): Zici că te cheamă Ion şi că eşti tata lor?  
(Pauză.)  Eu nu ştiu decât de mame: mama pădurii, eu, mama zmeilor, 
mama ielelor. Dar de tată nu am mai pomenit. (Aparte.) Tata  lor? Cine or 

fi ei, aceia? Şi feciorii mei lipsesc. (Tare.) Ei, dacă eşti tatăl lor, acum        
ce să fac? Am să mă-nvoiesc şi să te iau slugă pe un an. (Aparte.) Şi cum 
anul are trei zile, scap repede de tata lor. 
ION : Maică, nu vreau să te supăr, dar cu simbria cum rămâne? 
MAMA ZMEILOR : Dacă o fi şi o să poţi împlini anul, ziua şi găleata de 
galbeni. 
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ION : Bine, fie, maică. Mă-nvoiese. (Aparte.) Oi fi tu mama zmeilor, dar 
eu sunt om şi pe deasupra sunt şi tatăl lor. 
 

Trecere muzicală. 
 
MAMA ZMEILOR  (îngrijorată): Dragii mei copii, trebuie să ştiţi că a 
sosit la noi un om, îl cheamă Ion şi zice că e „tatăl lor”. L-am angajat un 
an de zile cu simbrie o găleată de galbeni pe zi. Dar voi trebuie să-i veniţi 
de hac. Banii noştri trebuie să rămână în visterie, chiar dacă el spune că e  
tatăl lor. 
ZMEUL CEL MARE (râzând): Ce fel de om trebuie să fii ca  
să-mplineşti un an în slujba zmeilor? Ha, ha, ha... 
MAMA ZMEILOR : Nu râdeţi, ci voi să vă strângeţi toate puterile, că 
ne-a venit tata lor pe cap şi mare urgie o să ne-ajungă, dacă n-o s-o 
scoatem la capăt cu unul ca el. 
ZMEUL MIJLOCIU  (mândru): Las’ pe mine, mamă, că-i vin eu de hac! 
Nu degeaba m-ai făcut zmeu. 
ZMEUL CEL MARE : Eu sunt cel mai mare şi eu trebuie să mă lupt cu 
el! 
ZMEUL CEL MIC : Şi ce dacă sunt mezinul, puterea mea e la fel de  
mare ca a voastră. 
MAMA ZMEILOR : Dragii mei copii, nu vă certaţi. Toate la timpul lor.   
În cele trei zile, fiecare dintre voi îi va da câte o poruncă pe care trebuie  
s-o îndeplinească. Însă fi ţi atenţi că aveţi de-a face cu tatăl lor. Da’  
cine-or fi ei, aceia? 
 

Trecere muzicală. 
 

ION : Bună dimineaţa, maică. Începem treaba? 
MAMA ZMEILOR : Omule, astăzi te vei duce să aduci apă în burduful 
acela de  bivol. Crezi că poţi face această treabă? 
ION : Da, maică, am înţeles. O să fac aşa cum porunceşti. (Aparte.) 
Zmeoaica e hoaţă, crede că mă dă gata. E-adevărat eă abia pot să duc 
burduful gol în spate, dar să-l mai şi umplu cu apă... O să găsesc o cale. 
MAMA ZMEILOR :  Omule, dacă nu-mi îndeplineşti porunca, nu-ţi mai 
primeşti simbria. Înţelegerea noastră cade. 
ION : Stai fără grijă. Voi face întocmai cum ai poruncit. (Aparte.) Ce nu 
face omul de dragul copiilor lui? (Tare.) Ei, eu am plecat. (Paşi, vorbind 
cu greu din cauza greutăţii pe care o duce în spate.) De, văd eu că nici pe  
tărâmul ăsta nu poţi s-o duci cu adevărul... Ia s-o mai pornim şi spre  
minciună. 
 

Trecere muzicală. 
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MAMA ZMEILOR : Ce-o fi făcând oare tata lor, de întârzie atâta? Dacă 
nu putea să ridice burduful – şi nu putea – trebuia să vină smerit acasă. Ia 
să trimit eu feciorul cel mare să vadă de ce nu mai vine sluga cu apa. 
Trecere muzicală. Apoi, un zgomot ca şi cum cineva ar încerca să spargă 

cimentul. 
 

ZMEUL CEL MARE : Dar tu, măi omule, ce faci aici? Ai uitat ce ţi-a 
poruncit mama? Sau te-ai dat bătut?  
ION : Nici vorbă. M-am gândit că de ce să mai pierd vremea scoţând apă 
din puţ, ca s-o torn în burduf şi apoi iar s-o scot, după ce voi fi sosit cu ea  
acasă...  
ZMEUL CEL MARE  (nedumerit): Şi-atunci ce-ai să faci?...  
ION : Am să iau puţul aşa cum e şi-l duc în deal.  
ZMEUL CEL MARE  (speriat): Ba să nu te pună păcatele să faci aşa 
ceva, că puţul ăsta e făcut de bunicul bunicului nostru şi aici e rostul lui 
să fie.  
ION  (neînduplecat): Ferit-a sfântul! Am să-l iau şi să-l urc în podul casei.   
Când ai nevoie de apă, îi tragi o gaură în fund şi curge de te saturi. 
ZMEUL CEL MARE  (acelaşi  joc): Vai de mine şi de mine! O să  
ne-nece pe toţi!  
ION (acelaşi  joc): Nu, nu se poate! Aşa se face pe la noi. Cu flecuşteţe  
de-astea cum e burduful vostru, noi nu ne-ncurcăm. Aşa că o să duc   
puţul acasă. 
ZMEUL CEL MARE : Nu! Nu se poate! Ne îneacă pe toţi. Uite, trebuie 
să găsim o cale să ne învoim. (Pauză.) M-am gândit: îţi mai dau o găleată 
de galbeni pe lângă cea promisă de mama, dacă laşi puţul la locul lui. 
ION : Mda, fie, mă învoiesc, doar dacă pe deasupra o să duci burduful 
plin cu apă până acasă. 
ZMEUL CEL MARE : Mă învoiesc aşa cum vrei tu, dar hai să mergem 
odată acasă. 
 

Trecere muzicală. 
 
MAMA ZMEILOR : De ce-ai adus burduful acasă? Ce fel de zmeu eşti 
tu? Te-ai lăsat păcălit de tata lor?  
ZMEUL CEL MARE : Mamă, mamă, stai să-ţi explic. Abia m-am învoit 
cu el. Vroia să ia puţul şi să-l aducă în podul casei.  
MAMA ZMEILOR (speriată): Oare cum a ajuns tata lor la noi? 
(Pauză.) Da’ las’ pe mine. Mâine i-oi veni de hac. Am să-l trimit la 
pădure să aducă lemne, copaci întregi smulşi din rădăcină, aşa cum facem 
noi în lumea zmeilor. Ha, ha, ha!... 
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Trecere muzicală. 
 
ION : Neam de neamul meu nu a mai scos copaci din rădăcină. Dar 
trebuie să-i păcălesc şi de data aceasta. Uite aşa, am să leg copacii unul de 
altul, că tot se apropie zmeul să vadă ce fac. (Paşi.) 
ZMEUL MIJLOCIU  (nedumerit): Dar tu ce ai de gând să faci? Nu ai 
înţeles ce ţi-a spus mama noastră? (Aparte.) Cine ştie ce-o să mai pună la 
cale astăzi. Trebuie să fiu cu băgare de seamă. 
ION : M-am gândit să nu mai pierd timpul smulgând copacii unul câte 
unul, că nu sunt buruieni oril d-alde cânepă; uite aşa, îi leg unii de alţii şi 
iau pădurea întreagă şi o duc acasă. 
ZMEUL MIJLOCIU  (speriat): Vai de mine şi de mine, să nu faci aşa  
ceva. Cum să duci pădurea acasă? Uite, omule, eu mă gândesc că ne-om 
putea înţelege. Am să-ţi mai dau o găleată de galbeni pe lângă cea 
promisă, dar te rog să dezlegi copacii. 
ION : Mă-nvoiesc cu tine numai dacă vei duce tu copacii smulşi. 
ZMEUL MIJLOCIU (conciliant): Fii pe pace, duc eu copacii. Pădurea 
trebuie să rămână aşa cum a lăsat-o bunicul bunicului nostru. 
ION : Dacă aşa stă treaba, ia copacii în spinare şi să mergem acasă. 
 

Zgomote, paşi. Muzică. 
 

MAMA ZMEILOR : Omule, tata lor, iată că a sosit şi ziua a treia. Dacă 
îţi faci treaba cum ne-a fost învoiala, eşti liber să pleci în lumea ta. 
(Aparte.) Acum să vedem cine e mai tare! 
ION : Apoi, maică, eu o să-mi fac datoria, ca de-aia sunt tata lor. 
 

Accent muzical. 
 
ZMEUL CEL MIC  (ţanţoş): E-he-hei, mi-a venit rândul! Astăzi ne vom 
măsura puterile-n buzdugane. Acum e-acum, să vedem cine e mai tare!                                   
ION  (sigur pe el): Să le măsurăm, mezinule, aşa cum ţi-e voia! (Aparte.) 
Că doar nu mi-o fi ruşine să te păcălesc şi pe tine! 
ZMEUL CEL MIC : Uite, pe prispă sunt douăsprezece buzdugane, care 
mai de care mai greu. Tu pe care ţi-l alegi?  
ION  (indiferent): Pe care-l aleg? Dar astea sunt jucării pentru copii. 
Mai mari nu aveţi?  
ZMEUL CEL MIC  (îngândurat): Nu. Ăsta din capătul prispei e cel mai 
mare, a rămas de la un strămoş de-al nostru şi numai puţini dintre noi pot 
să-l arunce. 
ION : Ei, dacă n-aveţi altul, haide şi cu ăsta! Ia-l şi să ieşim pe câmp, ca 
să ne-ntrecem!  
ZMEUL CEL MIC  (forţându-se): Uite, fii atent, omule, eu îl arunc până 
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în al treilea cer. Uite-aşa! (Vâjâit.)  
ION : Care va să zică, atâta e treaba pe care eşti în stare s-o faci... Du-te  
şi adu buzduganul şi o să vezi ce n-ai mai văzut. 
ZMEUL CEL MIC  (nedumerit): Acu’ ţi-1 aduc. (Paşi repezi; apoi   
răsuflând greu.) Ei, acuma să te văd, pământeanule! (Pauză.) Ce stai? 
Aruncă-l!  
ION : Stai, bre, să-mi treacă luna din cale. Vrei să păţesc cu buzduganul 
strămoşului tău aşa cum am păţit cu barda bunicului?  
ZMEUL CEL MIC  (alertat): Ce-ai păţit?  
ION : Am aruncat-o în lună şi acolo a rămas. Uite-te bine, c-o vezi. Dar 
nu poţi să pui mâna pe ea. 
ZMEUL CEL MIC : Chiar că se vede ceva ce seamănă cu o bardă. 
Aoleu, nu cumva să-mi prăpădeşti buzduganul, că atâta moştenire mai 
avem şi noi din vremurile cele bune. 
ION  (şiret): Să n-ai teamă, mezinule, ca bag de seamă. De ce adică 
zie eu că nu-l arunc până ce nu-mi trece luna din cale? Dar s-ar putea să 
cadă-n lună când se-ntoarce. De asta nu răspund...  
ZMEUL CEL MIC : Ştii ce? Hai să ne-nţelegem. Nu-l mai arunca şi-ţi 
mai dau încă o găleată de galbeni pe lângă cea promisă. 
ION : Ce păcatele mele! Puţul nu m-aţi lăsat să-l duc în podul casei,  
pădurea a rămas la locul ei, vrei acum ca nici buzduganul să nu mi-l 
arunc după placul inimii? Nu se poate. Haide, dă-te la o parte. 
ZMEUL CEL MIC : Îţi dau două găleţi de galbeni numai să nu arunci 
buzduganul!  
ION : Ei, o să te  iert, dar ştii de ce? De mila maică-tii, care e femeie de 
treabă. (Aparte.) Şapte găleţi de galbeni, pentru unul ca mine nu-s de ici 
de colo. Hi, hi, hi! (Tare.) Să mergem, zmeule, să mergem! 
 

Trecere muzicală. 
 
ZMEUL CEL MIC : Auzi, mamă, ce-a făcut tata lor? Era să arunce  
buzduganul strămoşesc în lună, aşa cum a aruncat şi barda bunicului lui. 
M-am rugat mult de el să nu facă aşa ceva şi abia l-am înduplecat 
promiţându-i încă două găleţi de galbeni. 
MAMA ZMEILOR  (plângând): Ce ne facem cu el? Voi nu sunteţi în 
stare de nimic. Am ţinut nişte stârpituri la sân. Mă duc să mă arunc în 
fundul pivniţei şi să nu vă mai văd. 
ZMEUL CEL MARE : Fraţilor, ce ne facem cu el, că mama noastră e 
tare speriată şi supărată pe noi? 
ZMEUL MIJLOCIU : Vă daţi seama, tata lor va pleca de aici cu şapte 
găleţi de galbeni. 
ZMEUL CEL MIC : Noi nu suntem ca oamenii. Am promis şi trebuie 
să ne ţinem de cuvânt. 
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ZMEUL CEL MARE : Dar nu putem scoate atâţia  bani din visterie.   
Trebuie să facem ceva să scăpăm de el şi s-o îmbunăm pe mama. 
ZMEUL MIJLOCIU : Eu zic că la noapte, când o adormi, unul dintre 
noi să meargă şi să-i dea cu buzduganul în cap, de nici „hâc” n-o 
să mai zică... 
ZMEUL CEL MIC : Aşa vom face, fraţilor. 
 

Trecere muzicală. 
 

ION : Bine că am tras cu urechea. S-o credeţi voi, zmeilor, c-o să scăpaţi 
aşa de uşor de mine! Vă păcălesc eu pe voi: am să pun troaca de porci în 
pat, o s-o acopăr cu pătura iar eu am să mă bag sub pat. Trebuie să sforăi  
tare ca să-i păcălesc. Când or lovi cu buzduganul, prima dată eu am să 
gem. Apoi, la a doua lovitură, am să suspin şi la a treia, tac chitic. Mâine   
dimineaţa vor muri de frică, hi, hi, hi, când or vedea că sunt viu şi 
nevătămat. 
 

Trecere muzicală. Cântat de  cocoşi, ciripit de păsărele. Dimineaţa, în 
zori. 

 
ION : Ei, acu’ e-acu’! Am să-i bag în sperieţi pe bieţii zmei. Ce, credeau 
că le merge cu tata lor? Ca mă omoară cu buzduganul în toiul nopţii, hi, 
hi, hi...  Bună treabă au făcut: au spart troaca porcilor, hi, hi, hi... 
Bucuraţi-vă, mişeilor, că acu’ mă vedeţi. (Brusc.) Uite-i că vin! (Se aud 
paşi.) Buna dimineaţa! Cum aţi dormit? 
ZMEUL CEL MARE  (înspăimântat, bâlbâindu-se): Noi, bine... dar tu? 
Tu cum ai dormit azi-noapte? 
ION : Bine. Într-o vreme parcă am visat că m-a pişcat un purece în 
frunte... 
ZMEUL MIJLOCIU  (aparte, către Mama zmeilor): Auzi, mamă,   
fratele nostru l-a lovit cu buzduganul strămoşesc şi el zice că l-a pişcat  
un purece... 
MAMA ZMEILOR : Daţi-i repede banii şi să plece! 
ZMEUL CEL MIC : Tata lor, noi zicem să-ţi iei banii şi să te duci pe  
drumul tău. Cu noi ai încheiat socotelile. 
ION : Da’ de ce atâta grabă? Mă simt bine aici, cu voi. 
ZMEUL CEL MARE : Nu vrei s-ajungi mai repede acasă? 
ION : M-am gândit să mai rămân un an şi să vă mai slujesc. Drept să vă 
spun, mi-e cam ruşine să mă-ntorc acasă numai cu şapte găleţi de  
galbeni. O să râdă şi copiii de mine. Mai rămân un an. 
MAMA ZMEILOR : Plătiţi-l ca şi cum ar fi muncit încă un an şi să 
plece! 
ZMEUL MIJLOCIU : Ne-am hotărât să te mai plătim pentru încă un an,  
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fiindcă ai făcut treabă foarte bună. Suntem foarte mulţumiţi. 
ION : De, o să vă fac pe plac şi o să plec. Dar mie nu-mi prea şade 
bine să umblu cu sacii în spinare. O să plec numai dacă mi-i aduceţi voi 
acasă. 
ZMEII : Ţi-i ducem noi, ţi-i ducem noi, dar numai să pleci! 
ION : Aşa mă învoiesc. Eu merg înainte şi voi după mine. E bine? (Începe   
să fluiere.) 
ZMEUL CEL MIC : Noi suntem gata de drum. Repede, fraţilor, să nu se 
răzgândească. 
 

Trecere muzicală. Atmosferă de sat. Lătrat de câini, mieunat de pisici, 
voci de  bărbaţi şi de femei. Ţipete de copii. 

 
PRIMUL SĂTEAN : Nu se mai poate cu copiii ăştia! 
O SĂTEANCĂ: Au băgat spaima-n oameni. 
AL DOILEA S ĂTEAN : Fură ouăle de prin toate cuibarele. 
SĂTEANCA : Sfâşie cămăşi şi cearşafuri ca să facă din ele cozi de 
zmeie. 
PRIMUL SĂTEAN : L-am văzut pe unul dintre ei cum cobora în puţ. 
AL DOILEA S ĂTEAN : Eu l-am văzut pe altul sus pe casă. 
SĂTEANCA : Se hârjonesc prin garduri cu câinii şi trag pisicile de 
coadă. 
PRIMUL SĂTEAN : Tatăl lor a plecat în lume iar biata maică-sa nu 
mai poate face nimic. 
AL DOILEA S ĂTEAN : Dar noi ce ne facem cu dracii ăştia? S-a dus 
liniştea din satul nostru. 
 

Trecere muzicală. 
 
DUMNEZEU  (râzând): Ei, ce zici acum, Petre? Îţi place? Vezi în ce 
încurcătură m-ai băgat cu stăruinţele tale?  
SFÂNTUL PETRU: O să te descurci, Doamne, că eşti mare şi înţelept. 
DUMNEZEU (aparte): Ce nu ştii tu, Petre, este că se apropie de casă 
tatăl copiilor cu trei zmei pe urma lui şi cu şapte saci de galbeni. (Tare.) 
Petre, o să vezi ce n-ai văzut!  
SFÂNTUL PETRU: Ce n-am văzut, Doamne?  
DUMNEZEU : Multe, Petre. Şi ce urmează este unul dintre ele. 
 

Trecere muzicală. Voci de copii, hărmălaie. 
 
O VOCE DE COPIL : Mamă, am spart oala cu lapte! 
A DOUA VOCE DE COPIL : Mamă, eu am rupt gardul! 
A TREIA VOCE DE COPIL : Mamă, fratele cel mare m-a bătut! 
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O VOCE DE COPIL : Pe mine m-a tras de păr! 
A DOUA VOCE DE COPIL : Mamă, mi-e foame! 
A TREIA VOCE DE COPIL : Mamă, mi-e sete! 
MARIA : Staţi, împieliţaţilor! O să vedeţi voi ce-o să păţiţi! Tatăl vostru 
se apropie de casă. Vine cu trei zmei după el! O să vedeţi voi!  
COPIII : Vine tata cu zmeii, vine tata cu zmeii! Repede, cuţite şi 
furculiţe! (Râsete, zgomote.)  
MARIA : Ce vreţi să faceţi, diavolilor? Lăsaţi lumea-n pace! Cuţite 
şi furculiţe vă trebuie! Doamne, ce mă fac eu cu ei?  
COPIII : Vine tata cu zmeii, vine tata cu zmeii! 
 

Paşi. Lătrat de câini în plan secund. 
 
ION : Ce-i cu voi, măi copii, de ţipaţi aşa? 
O VOCE DE COPIL : Tată, noi vrem carne de zmeu! 
CEILAL ŢI COPII : Carne de zmeu! Vrem să-i mâncăm pe zmei! 
ZMEUL CEL MARE : Ce ne facem cu ăştia, că sunt mai răi decât tata 
lor? O să ne mănânce de vii. 
ZMEUL MIJLOCIU : Eu zic să aruncăm repede sacii cu galbeni şi s-o 
tulim pe tărâmul celălalt. Aici nu-i de noi. 
ZMEUL CEL MIC : Cred că neam de neamul nostru nu va mai călca pe 
pământ. 
COPIII : Carne de zmeu! Carne de zmeu! 
 

Ţipete, râsete, paşi. 
 
ION : Bravo, măi  copii! Aţi scăpat lumea de  zmei. Nimeni, niciodată,  
n-o să-i mai vadă pe pământ. (Aparte.) Ei, nu degeaba mi-a dăruit 
Domnul atâţia copii. 
MARIA : Vezi, Ioane, rugăciunile noastre au dat roade. Mare bucurie la 
casa omului să aibă atâţia copii! Ne-am supărat noi la-nceput, dar 
Domnul, în marea lui înţelepciune, a ştiut ce face. 
 

Trecere muzicală. 
 
DUMNEZEU : Ei, măi Petre, acum ce mai ai de zis? Eşti mulţumit? 
SFÂNTUL PETRU: Mulţumit, Doamne. În marea ta înţelepciune, tu le 
aranjezi pe toate atât în cer, cât şi pe pământ. 
 

Muzică de final. 
 

© Puşa Roth, 2004 
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