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ANEXA I 

Libretul dat pentru sectiunea Compozitie 

Trei Scene din D’ALE CARNAVALULUI  

de I.L. Caragiale 

(adaptare pentru concurs de Dan Dediu) 

Personaje: 

Mita  Soprana 

Pampon  Bas 

Iordache  Bariton 

Cracanel Tenor 

Nae  Bariton 

 

Ansamblu instrumental: flaut, clarinet, vioara, viola, violoncel, pian 

 

Scena I 

(MIȚA și PAMPON pe scenă, IORDACHE vine repede din culise. CRĂCĂNEL, mai târziu) 

 

IORDACHE  C ană Mi  , e ti aici? Vine. (                                                             ): Pardon. 

(     ) Vine Crăcănel al d-tale.  

 Viu  ntr-un su let de la  irt din c l ...  

 Crăcănel a intrat  n  irt, a  ntre at de prăvălia lui d. Nae Girimea,  

  i  ăiatul l-a  ndreptat aici. Ascunde-te iute... vine, tre uie să  ie la u ă.  

MI A  Crăcănel  ce caută?  

IORDACHE: Treci degra ă  n  dăi ă. (                                        )  



 

PAMPON: Te duci? 

MI A: Da... (lui Iordache) Când   pleca, dă-mi de veste...  ă-i de ra ă vânt...  

PAMPON   ine, da  c estia n astră cum rămâne? (                       )  

MI A: Mai vorbim noi. (                                            )  

PAMPON (aparte)  Ciudat lucru  să  ie vre  m  tan i aică?...  

  Prea plecat-a ca din pușcă  

  Poftim, moftul sare-ncoace, -ncolo 

  De la cine nu te-astepți   

  E ciudat! Cam m  tan i aică… 

(lui Iordache) Mă r  , cine e persoana asta?  

IORDACHE  E   damă... 

PAMPON   ine, damă... O văz eu că e damă, dar cine e? (              )  

IORDACHE (                )  Lasă că- i spui eu...  

 

Scena II 

 

CRĂCĂNEL  Mă r  , aici este domnul Nae frizerul?  

IORDACHE  Aici este... da ... nu-i acasă.  

CRĂCĂNEL  Dar... mă r  , se-ntoarce?  

PAMPON (lui Iordache aparte)  Cine-i d mnul ăsta?  

IORDACHE (                )  Lasă că- i spui eu...  

CRĂCĂNEL: Aud?  

IORDACHE: Nu crez să se  nt arcă a a de ra ă...  

  Daca ave i tre uin ă c iar cu d-lui,  

  atunci p  ti i mai pe seară, p ate să-l  ăsi i...  

CRĂCĂNEL   n s âr it, eu t t mai p t a tepta  p ate să vie. (    )  

IORDACHE  A tepta i de ea a, domnule, vine   arte târziu...  

CRĂCĂNEL  De unde  tii  p ate vine mai curând...  

IORDACHE (                )  Cum dracul să-i  ac vânt?...  

PAMPON  Daca spune   dată  mul că vine deseară...  



 

CRĂCĂNEL  Ei, p ate să am n r c.  

 Nu  tii d-ta  de câte  ri pleci să stai un ceas  i stai cinci...  

 Ei, de ce adică să nu pleci   dată  

 Pentru  apte ceasuri 

  i să-apuci sa stai doar unul?... (                                                                 ) 

 Nu mă dumiresc del c  (ia o                           )  

 Ia te uită ce marasm,  

 Se-ntâmplă-n lume mai ceva ca-n basm! 

 Și, c iar, mă r  , de ce să stai un ceas  

 Când p ți să stai vre  cinci  

 Și când te-aștepți să stai vre  șapte, prins  n c in i, 

 E gata totul într-   ră   a c iar mai repede de-atât! 

 Nici dată nu p ți ști, nici nu știi cum s-o previi! 

                                                                      -                                     

                                 )  

MI A (                    )   ă-i vânt!  

IORDACHE  Nu e c ip...  ice că vrea s-a tepte...  

MI A  Ce dracul caută aici? 

IORDACHE   tiu eu... caută pe d. Nae... 

MI A  Nu-n ele .  

IORDACHE  I-am spus că d. Nae vine deseară,  i t t zice că-l a teaptă... A  stăi, că  i am eu leacul...  

MI A  D mnul ălălalt s-a dus? 

IORDACHE: Nu, e aici... 

MI A   ă m-a tepte...  

IORDACHE (lui Pampon)  Dama a zis s-a tep i...  

PAMPON ( ncet): Bine...  

IORDACHE (                                                     ): Ei, boierule, d. Nae nu mai vine... Eu tre uie să-

nc iz prăvălia... am trea ă să mă duc  n târ ...  

CRĂCĂNEL (             )  A   nc izi ... Atunci, dacă  nc izi, tre uie să mă duc  i eu... salutare... Mă-nt rc eu mai 

târziu... (            )  

IORDACHE  Cu plecăciune...  -a dus  u   Al dracului d  it c ... De ce mu terii am eu parte astăzi!  

PAMPON  Mă r  , cine e ăsta?  

IORDACHE  Urâtul ăsta? Este amantul damii de colo...  



 

PAMPON (      ): Amantul damii de colo?... Care a vorbit cu mine adinea ri ... Mi a?  

IORDACHE: Da, da!  

PAMPON (fioros)   i icul ei  Ăsta e  i icul?  

IORDACHE  Ei, da,  rate, când   i spui   dată; Ce te prinde mirarea?...  

PAMPON (       -                                  ):  

  Am pus mâna pe  i icul  Și nu-l las nici mort, nici mort!  

  La pr țap    ac acuma, și-  să-l perpelesc într-una!  

  Am pus mâna pe  i icul  Și nu-l las nici mort, nici mort! (                                       )  

 

Scena III 

 

IORDACHE  Ăsta-i ni el cam  icnit...  

De ce mu terii am parte?...  

Frumos carnaval mai e!  

Ia s-  sc   acum pe Mi a. (         )  

D mnu’ Nae,  n s âr it!  

Mai să cred că nu mai vii.  

NAE: De ce?  

IORDACHE   e-a căutat d i in i... 

NAE: Cine? 

IORDACHE  Unul nu  tiu cum  l c eamă,  

ăl’lalt era Crăcănel...  

NAE  Crăcănel?... 

IORDACHE  Da   i c ana Mi a... e aici.  

NAE (          -se)  E-aici Mi a?  

Nu i-ai spus că nu-s acasă  

 i că viu mult mai târziu?  

IORDACHE  I-am spus, da  a zis că-asteaptă  

Până mâine, până la   ântul Așteaptă   

Am profitat de-ocazie  

Și  n c l  m-am dus, la birt,  



 

Ceva să mănânc, de foame.  

 ă  ust un pic n-apucasem,  i   p, hop!  

Crăcănel  n  irt apare  

Și-ntrea ă de  rizerie,  

 rizeria lui d m’ Nae.  

De ra ă-aler at-am să dau  

De veste cucoanii...  

Era aici  i ne ust rul ăl’lalt,  

Ce zice că are să sc im e-un 

Amărât de  ilet de-abonament,  

Ori să te-ntrebe ceva...  

Nu  tiu  ine ce-anume…  

NAE  Mi a e aici, adică   

MI A (                                                                                   )  Aici,  i icule, ce- i pare 

rău?  

NAE (       -se vesel)   ă-mi pară rău  cum să-mi pară rău?... Se poate?  

MI A (                           )   capă-acum de I rdac e. Am să- i spun ceva ur ent,  ntre patru ochi...  

NAE (       -       -aude): Auz?  

MI A  I rdac e, de-ai terminat aici,  ii  un  i lasă-ne  am ceva să-i spui lui d m’ Nae,  n taină...  

IORDACHE  Mă duc... să-mi termin p r ia de varză. (            ) 


