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Î N A I N T E  D E  P O V E S T E

(Intrând în scenă, cu emfază, un moș tichiu1, Povestitorul, își pleacă 
ochii grijuliu prin sală. Apoi, oftează. În astă seară, povestirea-i 
lungă. Toți sunt curioși finalul să-l ajungă. Se dă în spate un pas și 
să înceapă-i tot ce-a mai rămas. Scoate o carte, o deschide, mai saltă 
o dată ochii primprejur și începe să dea glas. Înșiră eroii povestirii, 
precum mărgelele pe șnur.)

POVESTITORUL TICHIU 
Cei ce s-au perindat în basmul petrecut aievea în Strămoșia 

Blajinilor, pentru care eu stau mărturie. 
Povestitorul , adică eu (face o pauză sugestivă, cu degetul 

ridicat în aer, privind roată). Cel ce știe cel mai bine ce a fost și ce 
mai vine… Așadar, (arătând spre sine) ochii la mine.

Durdulucă . Un băiețel cu dor de ducă, cam năzdrăvan și... 
cât o nucă.

Melcul Cochiliu . După cum numele îi spune, un melc 
zglobiu, întortocheat, mai înțelept de felul lui, dar și cu chef de 
glume, neastâmpărat.

Gemenele Arahnide . Două ochioase îngemănate, 
păienjenițe delicate.

Buburoza . O timidă fâstâcită, cam pătată și grăbită. Buburuză 
roșcățică.

1. Un personaj „tichiu” e-acela pe care nu-l putem imagina fără de mândra lui tichie purtată 
demn pe țeasta sa.
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Lăcusta Augusta . O domniță țuguiată, picioroangă, 
zveltă, naltă. 

Țepăriciu . Un zburlit înțepător, când grăbit, când rostogol.
Băbuț Blajinul . Un bunic atât de blând, nu se încruntă 

nici în gând.
Moşneguța . Bunicuța cea blajină.
Luna Bună . Da! Chiar ea.
Ila . O fetiță ca o floare, cu bucle date prin razele de soare. 

Băbuț Blajinul și a lui Moșneguță cu Luna Bună au pus prinsoare 
s-o aibă în grijă. Să o crească mare. E sora Lunii. Copilă blândă și 
ascultătoare. 

Baba Șuia . O băbătie misterioasă ce nu pare a fi chiar ea. 
Fața îi e schimonosită, dar încă e ceva frumos la ea. Când zbiară, 
parcă plânge. Când râde, se încovoaie. Bâlbâie de zici că tună și ea 
dă ghes la picurii de ploaie. Și doarme muuult, în Șura Vúii, peștera 
ei sură, zgâriată pe pereți. 

Spurca Hârca . O stihie întrupată într-un gârbov 
prepeleac. Nu-i nici om, dar nu-i nici fiară. Mai mult suflu risipit. 
Nu apare, nu dispare, doar o simți când a sosit. Vine din tărâmuri 
hâde când în lumea omenească este rost de pârjolit. 

Ruptu Pământului . Un cântaci blestemățiu, câine 
vorbitor al Hârcii. 

Zân de Seară . Văr cu Luna, poartă întruna argintatele 
veșminte ale serilor târzii.

Alte personaje pasagere, dar deloc întâmplătoareAlte personaje pasagere, dar deloc întâmplătoare: Frunze, Gâze, 
Flori și Nori, un Zumzár cam zâzâit, dar și Vântul în Culori.

Acum… să înceapă povestirea. De fapt, o aventură cât se poate de 
reală. Desigur, poate fi înțeleasă doar dacă-i povestită la ceas târziu 
de seară. Cum Durdulucă cu ai săi tovarăși au smuls din vraja Hârcii 
pe Ila cea sprințară.

(Închide cartea și se înclină retrăgându-se discret.)



9DURDULUCĂ ÎN STRĂMOŞIA BLAJINILOR           ROC



10 DURDULUCĂ ÎN STRĂMOŞIA BLAJINILOR           ROC

AC T U L  I

în care o blestemăție
pusă la cale cu gând rău
se vrea răpusă pe vecie

de-o ceată inimoasă și voinicul său

Scena 1

(În mijloc de pădure rară, copacii vechi aștern o umbră aleasă. 
Soarele-i sus, dar e și Luna pală. E dimineață lung-târzie? E răsărit 
de-amiază? E liniște în strămoșie. Așa-i tot timpul. Cum altfel? Doar 
e blajin ținutul. Ca oamenii care trăiesc în el. În strămoșia lor, blajinii 
se trezesc, trăiesc și-apoi se culcă înapoi în glie. Aici, copilărește Ila, 
a Lunii Bune soră. Ferită și zglobie. În casa neumbrită a lui Băbuț 
Blajinul și a Moșneguței. Bunici voioși ce au uitat de vârstă.)

Ila  (în luminiș, aplecându-se după o floare)
Ooo, de când te căutam!
Te-ai ascuns atât de bine
printre ierburi, dar de mine
vezi prea bine că nu scapi.

O FLOARE  (dintre ierburi)
Știi că nu m-ascund de tine,
dar acum m-am supărat!



11DURDULUCĂ ÎN STRĂMOŞIA BLAJINILOR           ROC

ILA  (mirată)
Tu? Pe mine? Ce ciudat!

O FLOARE
A, nu, nu, nu sunt pe tine
supărată, nicidecum.
Ci pe Nor. Nu are astâmpăr.
Plouă întruna. Cum, necum,
s-a pornit de două zile
și tot udă. Ca acum! 
(Câțiva stropi, în grabă mare, cad împrăștiați pe floare.)

O fetiță ca o floare, cu bucle  
date prin razele de soare
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ILA  (spre Nor)
Hei, acolo sus! Se-aude?
Ce-ți veni de nu încetezi?
E senin de tot. Nu vezi?
Altă treabă, în altă parte,
ai putea să-ți faci. Nu crezi?

NIȘTE FRUNZE  (ude și cam derutate)
Chiar așa, că bine zice,
uită-te la noi, ne placi?
Ude leoarcă, învârtite 
și lipite de copaci.

NIȘTE GÂZE
N-am fi spus nimic, dar iată,
nu e chip să mai tăcem.
Nu mai sta îmbibat deasupra,
nu vezi ce ude suntem?

O FLOARE (scuturându-se de apă)
Nu mai vrem, nu mai putem!

ILA  (împăciuitoare)
Stați așa, ce se petrece?
Nor, de când ești tu aici?
De mă uit atent, mai bine, 
le-ai udat și pe furnici.
Și… tot tremuri,
și tot picuri...
Ce se-ntâmplă? Vrei să-mi zici?

NOR  (roșind, dezvinovățindu-se)
Ce să fac? Să stau deoparte?
Luna m-a rugat să vin. 
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Mi-a spus: „Vino de îndată,
e-o căldură cam ciudată.
Hai să răcorești puțin!”
(Luna Bună strălucește aprobator.)

ILA  (mirată)
Luna? Sora mea mai mare?
Cum așa? Brusc? Din senin?

NOR  (clătinând din buclele pline cu ploaie)
Poți s-o-ntrebi. Ea m-a chemat.
M-a rugat să vin plin-plin.

NIȘTE FRUNZE, GÂZE, FLORI
Hei, ne uzi, nu te foí!
Ai și tu grijă, puțin.

ILA  (spre Nor, serioasă)
Nu suntem noi prieteni, oare?
Spune fără ocoliș!
Ce vru Luna? Ce dogoare?
Ce-i ciudat în luminiș?

Precum ieri și-acum o lună,
bat mereu același drum,
de la casa mea blajină
pe sub ramuri cu parfum...

Iarba-i tot întortocheată,
florile-s la fel, turlii2,
frunzele cu gâze în spate
se țin doar de ghidușii.

2. Turliu (pop). Ce-i frumos vede oricine. Însă de-i și fistichiu, cel mai bine ar fi să-i spunem 
că-i de-a dreptul cam „turliu”.
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Iar acum, îmi spui că Luna,
sora mea cea iubitoare,
te-a chemat să vezi de mine
din prea mare îngrijorare?
(Luna Bună clipește, din nou, aprobator.)

NOR
Chiar așa. Ai spus întocmai. 
Nu puteam s-o zic mai bine.

ILA  (îngrijorată)
De-i așa, urgie vine...

(Doar ce termină de spus, că o roșie fierbințeală tăbărî în luminiș. 
Frunzele tresaltă fripte. Ila își caută ascunziș. Nor se scutură de 
ploaie și astâmpără dogoarea. Gâzele, brusc, agitate ies de prin 
buruieniș.) 

NIȘTE FLORI
Ce grozăvie! 
Zici c-a dat cu plumb topit.



Nor și Vântul în CuloriNor și Vântul în Culori
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NIȘTE FRUNZE
Ați simțit? Pe noi ne-a fript.

NIȘTE GÂZE
Nu-i a bună flama asta.
Dacă nu ne-am fi pitit,
și pe noi ne-ar fi pârlit.
Vine negreșit năpasta!

NIȘTE FRUNZE, GÂZE, FLORI  (în cor) 
Ila, fugi! 

NOR
De data asta,
cred că sarcina-i prea mare
pentru un nor așa de mic. 
Mi-am vărsat ploaia din cârcă,
am udat tot luminișul, 
deșertai apă-n cărare, 
v-am udat pe care-n creștet,
iar pe alții pe picioare, 
n-am lăsat uscat nimic. 
Am speriat-o? 
Niciun pic.

ILA
Ce v-ați înfricat cu toții?
N-ați văzut de-atâtea ori,
printre blândele coline, 
cum se mână și se-adună
vânturi, ploi, ninsori sau nori?
V-ați speriat de-o fierbințeală?
S-a încins Soarele puțin.
Ei, și ce? Mare scofală.
Toate trec. Așa cum vin.


