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REF. 65001    MARIONETE CLÁSICE 
 
 
CONłINUT 
Ansamblu compus din 8 marionete de mână + CD AUDIO MP3 (fără imagini) cu înregistrarea 
de sunet completă (muzică şi voce) pentru reprezentarea teatrală a 2 poveşti. CD-ul include 
cartea cu dialoguri a 2 poveşti. CD-ul îi permite profesorului să reprezinte poveştile fără 
necesitatea de relatare a acestora, trebuie doar să puneŃi CD-ul şi să mişcaŃi marionetele 
urmărind schema cărŃii! Aşa de uşor! Aşa de practic! 
 
 
INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE ŞI DECORARE 
În carte, toate indicaŃiile cu privire la spaŃiu se privesc din spatele scenei, din partea din 
spate a teatrului de păpuşi, cu faŃa la public.  
În acest ghid se sugerează unele decoruri care servesc maestrului drept bază pentru 
elaborarea decorurilor. Deşi decorurile nu sunt obligatorii pentru dezvoltarea operelor, se 
recomandă utilizarea acestora.  
 
De asemenea, se sugerează fixarea prealabilă a trei blocuri de plastilină, sub fereastra 
scenei, în partea inferioară a părŃii din spate, la baza ferestrei scenei, pentru a putea susŃine 
în unele momente decorul de prim plan sau personajele sprijinite de un par. Toate acestea se 
menŃionează în detaliu între parantezele sau ghilimelele poveştilor din carte. 
 
Modalitatea de susŃinere a marionetelor pentru a profita la maxim de mişcare este plasarea 
degetului mare la unul dintre braŃe, degetul mijlociu şi degetul arătător la cap şi degetele 
inelare şi mici la celălalt braŃ. Mişcările marionetelor permit exprimarea mai multor emoŃii. 
De exemplu: 

- cu braŃele: se aplaudă, se salută, se mângâie, se exprimă bucuria şi excitarea cu 
mişcări rapide, se plânge acoperind faŃa cu braŃele, etc. 

- cu capul: se vorbeşte, se acceptă, etc. 
- cu corpul: se neagă prin intermediul balansului 

Se recomandă citirea atentă a fiecărei poveşti din carte, precum şi ascultarea reprezentării 
poveştii pe CD, se realizează o repetiŃie a poveştii cu marionetele înainte de punerea în scenă 
a poveştii.  
 
Reprezentarea se poate face şi fără CD, citind textele din carte. CD-ul include şi muzica 
separat pentru reprezentarea poveştilor citind textele din carte. 
 
 

Decoruri “ScufiŃa Roşie”: 
Decorurile 1 şi 3 se utilizează ca decor de fond, în timp ce decorul 2 se utilizează în primul 
plan, lipit de semnul scenei - scena din dreapta. 
În timpul întregii reprezentări decorul 1 este fundal fix, Pădurea.  

- PRIMA SCENĂ: Decorul 1, Pădurea, este fixat de fond şi decorul 2, Casa ScufiŃei, se 
aşează în primul plan, lipit de semnul ferestrei – scena de la dreapta. 

- A DOUA SCENĂ: Decorul 1, Pădurea , de fond. 
- A TREIA SCENĂ: Decorul 3, Casa bunicuŃei, se fixează la stânga deasupra decorului 1, 

Pădurea. Se lasă pregătit un material care funcŃionează ca cearceaf. 
- SCENA A PATRA: Acelaşi decor din scena a treia. 

 
 
Decoruri “Cei 3 purceluşi”: 
În timpul întregii reprezentării este fixat decorul 1, Pădurea.  

- PRIMA SCENĂ: Decorul 1, Pădurea, este fixat în fundal. 
- A DOUA SCENĂ: Deasupra decorului 1 se fixează primul decor 4, Casa de paie şi de 

lemn şi apoi la stânga decorului 1 se fixează decorul 3, Casa de cărămizi. 
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DECORURI sugerate 
 
 

1. Pădurea 
 

  
 
2. Casa ScufiŃei   
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3. Casa bunicuŃei, Casa de cărămizi 
 
 

 
 
 
 
 

4. Casa de paie, Casa de lemn 
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ScufiŃa Roşie 
 

Mâna stângă: 

-ScufiŃa 

-BunicuŃa 

 

Mâna dreaptă:  

-Mama 

-Lupul 

-Pădurarul 

 

PRIMA SCENĂ 
(Mâna stângă: SCUFIłA, mâna dreaptă: MAMA) 

 

(Apare din partea dreaptă) 

MAMA:(Se adresează copiilor) Bună băieŃei şi fetiŃe. Ce frumoşi! Să ridice mâna copiii care doresc să se 

simtă bine, (pauză pentru interacŃiune). Bun, acum să ridice mâna copiii cei mai atenŃi. (pauză pentru 

interacŃiune) Bine, bine, fiindcă există băieŃei şi fetiŃe atât de atenŃi, mă voi prezenta: mă numesc Adela şi sunt 

mama unei fetiŃe care are 7 ani, se numeşte la fel ca mine. ŞtiŃi cum se numeşte? (pauză interacŃiune) Foarte 

bine, Adela. Este foarte faimoasă deşi nimeni nu o cunoaşte cu numele ei, de mică bunica ei i-a cusut o capă 

cu glugă de culoare roşie, atât de mult i-a plăcut, încât o poartă de fiecare dată când iese din casă, şi de atunci 

toŃi o numesc... ŞtiŃi cum o numesc? (pauză interacŃiune) Da! Ce inteligenŃi, ScufiŃa Roşie. 

Am trimis-o la cumpărături şi nu s-a întors, mai are de făcut încă ceva. Număr până la trei şi o strigăm toŃi 

împreună, să vedem dacă vine: unu, doi şi trei... (ToŃi împreună) ScufiŃa! Încă o dată că e puŃin ameŃită, unu, 

doi, trei, ScufiŃa! 

Se aude vocea ScufiŃei: Da, mama, vin! 

(Apare ScufiŃa grăbită din partea stângă) 

SCUFIłA: Da, mama; vai mamă, ce voce puternică, în fiecare zi strigi mai tare, te-am auzit din parc. 

 

MAMA: (către public) MulŃumesc prieteni. 

(Către ScufiŃa) În parc ScufiŃa? Şi Ńi-am spus să nu întârzii. Ascultă, bunicuŃa este bolnavă şi doctorul i-a spus 

că trebuie să stea în pat, în dimineaŃa aceasta am fost să o văd şi avea nevoie de câteva lucruri, du-i coşul, 

mergi cu grijă, nu te opri şi nici nu te îndepărta de la drum şi întoarce-te înainte de înserat, pădurea este 

periculoasă în timpul nopŃii. 

SCUFIłA: Aşa voi face mamă. Nu îŃi face griji. 

(Mama şi dacă există decor, casa ScufiŃei, dispar din scenă prin partea dreaptă, ScufiŃa începe să meargă intrând în pădure) 

 

SCENA A DOUA 
(Mâna stângă: SCUFIłA, mâna dreaptă: LUPUL) 

 

SCUFIłA: (aplecându-şi corpul către stânga) Trebuie să mă grăbesc şi să nu pierd timpul cu nimic, pădurea este foarte 

periculoasă. Oh! Un melc! Ce coarne mari! Şi ce cleios… 

(Lupul scoate capul din partea dreaptă, scufiŃa se întoarce dar nu vede pe nimeni şi începe din nou să observe melcul) 

LUPUL: (către public) Vai ce fetiŃă fragedă! Va fi un aperitiv bun pentru cină.  

(Adresându-se ScufiŃei) Pss, Pss, bună ziua copilă. 

SCUFIłA: (Surprinsă face un pas şi se îndepărtează un pic …) Ce m-aŃi speriat Domnule lup...! (încercând să iasă din 

scenă prin partea stângă) 

LUPUL: (o reŃine şi se întoarce la centrul scenei) Dar, unde te grăbeşti aşa tare ScufiŃă?  

SCUFIłA: Mă duc la casa bunicuŃei mele. 

LUPUL: Şi ce ai în coş? 

SCUFIłA: Îi duc fructe... fiindcă este bolnavă în pat şi nu poate să meargă să cumpere. 
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LUPUL: Unde locuieşte bunicuŃa ta încât este aşa departe de piaŃă? 

SCUFIłA: Locuieşte într-o cabană la marginea drumului, într-o poieniŃă. 

LUPUL: Iată scufiŃă ce fragi! Culege câŃiva fiindcă o să îi placă bunicii tale. 

(ScufiŃa se opreşte să culeagă fragi cu spatele la public, în timp ce lupul se adresează copiilor). 

 

LUPUL: (către public) Ce bine ar fi să le mănânc pe amândouă, prima dată pe copilă care este mai fragedă şi 

la desert pe bunică, mă voi gândi la un plan pentru a putea s-o reŃin şi să ajung înaintea ei. 

(Lupul se plimbă dintr-o parte în alta în timp ce ScufiŃa continuă să stea cu spatele culegând fragi. Dintr-odată lupul se 

opreşte şi se adresează publicului) 

LUPUL: Gata ştiu! (Către ScufiŃă) ScufiŃa ar trebui să te duci la casa bunicuŃei tale, întârzii prea mult şi în 

curând se va înnopta 

SCUFIłA: Este adevărat, iar o să întârzii. 

LUPUL: Nu îŃi face griji eu o să te ajut, ştii că eu cunosc bine pădurea şi toate colŃurile şi scurtăturile sale. Tu 

mergi tot timpul pe drumul din pădure, nu-i aşa? 

SCUFIłA: Da. 

LUPUL: Există o cărare care merge pe lângă râu, care este mult mai scurtă, te va duce „cât ai zice peşte” la 

poieniŃa din pădure unde locuieşte bunicuŃa ta. 

SCUFIłA: Dar mama mi-a spus să nu mă abat de la drum, fiindcă există multe pericole. 

LUPUL: Dar mama ta nu cunoaşte pădurea aşa bine ca mine. 

 

Ascultă-mă şi vei vedea; vom merge amândoi, fiecare pe un drum, eu pe cel lung, (către public) da, da, asta 

crede ea; (către ScufiŃa) şi tu pe drumul cel scurt pe care l-am explicat.  

 (Către public) Gata am păcălit-o. 

(Dispare lupul prin partea dreaptă şi scufiŃa prin partea stângă) 

 

SCENA A TREIA 
(Mâna stângă: BUNICUłA şi SCUFIłA, mâna dreaptă: LUPUL, par de plastilină: LUPUL) 

 

(Apare lupul din partea dreaptă) 

LUPUL: (către copii) A ajuns ScufiŃa? (publicul: Nuuu!) 

Bine, voi putea continua cu planurile mele, acum o voi închide pe bunică în dulap, voi aştepta să vină ScufiŃa 

şi.... o voi mânca. (Bate la uşă) Poc, poc. 

BUNICUłA: (apare din partea stângă) Cine bate? 

LUPUL: Sunt ScufiŃa dragă bunicuŃă, îŃi aduc fructe bune ca să te însănătoşeşti. 

BUNICUłA: Aşteaptă dragă, că bunicuŃa vine foarte încet. 

(Bunica se îndreaptă spre uşă, lupul se aruncă asupra ei şi cei doi ies din scenă prin partea stângă) 

Se aude LUPUL: Dă-mi scufia! Taci bunico din gură! 

Se aude BUNICUłA: Ajutor, ajutor.... 

(Apare lupul în scenă din partea stângă cu scufia bunicii şi se aşează în pat acoperindu-se cu cearceaful) 

 

LUPUL cu scufie: Gata am închis-o în dulap! Acum o voi aştepta pe nepoată şi o voi mânca. 

(Apare ScufiŃa din partea stângă şi bate la uşă: Poc, Poc...) 

LUPU cu scufie: Cine bate? 

SCUFIłA: Sunt eu bunicuŃă, îŃi aduc un coş cu fructe. 

LUPUL cu scufie: Intră dragă, uşa este deschisă. 

SCUFIłA: Bună bunicuŃo.  

(ScufiŃa priveşte pe rând publicul şi apoi lupul şi spune foarte uimită...) 



 

 

RO 

Vai, bunicuŃo, ce ochi mari ai! 

LUPUL cu scufie: Ca să te văd mai bine. 

SCUFIłA: Vai, bunicuŃo, ce urechi mari ai! 

LUPUL cu scufie: Ca să te aud mai bine. 

SCUFIłA: Vai bunicuŃo, ce mâini mari ai! 

LUPUL cu scufie: Ca să te mângâi mai bine 

SCUFIłA: Vai, bunicuŃo, ce gură mare ai! 

LUPUL cu scufie: Ca să te mănânc mai bine! 

(Lupul se aruncă asupra ScufiŃei, dispare în jos) 

LUPUL cu scufie: Bine, înainte să mănânc bunica voi face o mică siestă. 

(Lupul se apleacă peste scenă, aşezând-o pentru a dormi şi începe să sforăie îngrozitor, îşi scoate mâna şi rămâne sprijinit, 

Pregătim ScufiŃa, bunicuŃa şi pădurarul) 

 
SCENA A PATRA 

(Mâna stângă: BUNICUłA, mâna dreaptă: PĂDURARUL, par de plastilină: SCUFIłA, sprijinit pe scenă: LUPUL) 

 

(Apare pădurarul din partea dreaptă)  

PĂDURARUL: Ce sforăit! O fi bine bătrânica, (bate la uşă) poc, poc. (Intră din partea dreaptă şi vede lupul 

întins) În sfârşit te prind! Te urmăresc de atâta timp (Lovindu-l cu parul) łine, Ńine şi Ńine. 

Se aude vocea BUNICUłEI: Ajutor! ajutor! În dulap! Sunt în dulap! Scoate-mă de aici! (Pădurarul deschide dulapul şi 

bunica iese foarte speriată, apare din partea stângă) 

BUNICUłA: Nepoata mea, trebuie să o salvăm pe nepoata mea, este în burta lupului, el a  

mâncat-o. 

PĂDURARUL: Îi voi tăia burta… acest lup îşi înghite prada întreagă. 

(De sub lup apare ScufiŃa, se fixează cu un par în plastilina de lângă bunicuŃa ei) 

BUNICUłA: Ce bucurie să te văd fata mea, eşti bine? (îşi îmbrăŃişează nepoata şi nu îi dă drumul) 

SCUFIłA: Da bunicuŃo. Ce frică mi-a fost! Ce întunecoasă era burta lupului! 

PĂDURARUL: Şi cu lupul ce facem...? 

SCUFIłA ŞI BUNICUłA: Du-l departe, foarte departe. 

(Pădurarul pleacă împreună cu lupul prin partea dreaptă) (Cu mâna DREAPTĂ se ia ScufiŃa) 

SCUFIłA: Niciodată nu mă voi mai abate de la drum, nici nu voi mai vorbi cu necunoscuŃii, întotdeauna îmi 

voi asculta mama! 

SCUFIłA ŞI BUNICUłA: ...Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa, 

 

(Aplauze şi final) 
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Cei Trei Purceluşi 
 

Mâna stângă: 

- Purceluşul cel mare-Roşu 

- Purceluşul cel mic-Albastru 

Mâna dreaptă: 

- Purceluşul cel mijlociu-Galben 

- Lupul 

 

 

PRIMA SCENĂ 
(Mâna stângă: ALBASTRU şi ROŞU, mâna -reaptă: GALBEN) 

 

(Apare Galben din partea dreaptă, şi în cazul în care există, se ridică cortinele, întâi prima şi apoi cealaltă). 

GALBEN: Vai! Ce mulŃi băieŃei şi fetiŃe, voi vă întrebaŃi ce fac prin această pă-ure frumoasă singur, nu-i 

aşa? Ei..., bine, nu sunt singur, sunt cu cei -oi fraŃi ai mei şi -eşi ne asemănăm mult suntem -iferiŃi, iată vine 

fratele meu mai mic, vino, vino şi salută aceşti copii! 

(Albastru timid scoate capul din partea stângă şi se ascunde) 

 GALBEN: Este... este un pic timi- Albastru, Albastru! Vino frăŃioare! 

(Intră Albastru din partea dreaptă) 

ALBASTRU: Bună! Eu sunt Albastru (aleargă din partea stângă) (îl pregătim pe Roşu în mâna stângă) 

GALBEN: Ce timi- este..., eu nu m-am prezentat. ŞtiŃi cum mă cheamă? (interacŃiune) Ce inteligenŃi,... -a, 

Galben. 

(Apare Roşu din partea stângă) 

ROŞU: Galben, Galben, trebuie să-Ńi -au o veste! 

 GALBEN: (către public) El este fratele nostru mai mare. 

 (Către fratele său) Ce s-a întâmplat Roşu? 

 

ROŞU: Mama spune că suntem mari şi trebuie să învăŃăm să trăim singuri, să ne căutăm propria noastră hrană şi să ne 

protejăm -e pericole. Nu încăpem în -ormitorul nostru mic.  

GALBEN: (către fratele său) Ce putem face? (către public) Vă vine vreo i-ee copii?... Foarte bine, o să ne 

construim fiecare propria noastră casă. (Către fratele său) Ce bine! Fiecare va avea casa lui, mă -uc să îi 

povestesc şi lui Albastru. 

(Galben iese prin partea dreaptă) 

ROŞU: Fiin-că sunt atâtea pericole în pă-ure, eu o să-mi fac casa -in cărămizi şi ciment, să reziste foarte bine la ploaie şi 

vânt. Voi începe ime-iat, în curân- vine iarna. (Roşu iese prin partea stângă) (Pregătim pe Albastru în mâna stângă) 

(Vine Albastru din partea stângă)  

ALBASTRU: Le vom construi una lângă alta pentru a putea continua să ne jucăm şi să mergem împreună la râu. 

(Intră Galben din partea dreaptă) 

 

GALBEN: (către public) L-aŃi văzut pe Roşu?… Vai! Ce muncitor este fratele nostru, tot timpul la fel!  

ALBASTRU: (de asemenea către public) Şi cu ce o s-o construiască?... Cu cărămizi! Însă asta este foarte greu. Eu o s-o 

construiesc -in paie şi aşa o s-o termin repe-e, mă -uc să o caut şi apoi... La joacă! (Iese, închizând o parte din cortină prin 

partea stângă, în cazul în care există cortina) 

GALBEN: Vai!... Ăsta mic nu se gân-eşte -ecât la joacă. Eu o să-mi construiesc casa -in lemn -eoarece aşa 

nu vor putea intra fiarele, iar ploaia nu mi-o va -istruge, mă -uc la tâmplar să îmi -ea nişte scân-uri! 

(Iese din scenă şi închide cortina care a mai rămas din partea dreaptă, în cazul în care există cortină) 
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SCENA A DOUA 
(Mâna stângă: ROŞU, ALBASTRU şi GALBEN, mâna -reaptă: GALBEN, ALBASTRU şi LUPUL) 

 

(În cazul în care există cortine, între cele două cortine închise apare Roşu, iar dacă nu există cortine, apare din partea 

stângă)  

ROŞU: Câtă treabă, o să merg -upă mai multe cărămizi şi ciment pentru a putea termina casa. (Dispare prin partea stângă) 

(Între cele două cortine apare Galben, iar dacă nu există cortine apare din partea dreaptă). 

GALBEN: Lipsesc câteva cuie şi va fi gata. (Dispare prin partea dreaptă). 

(Între cele două cortine apare Albastru, iar dacă nu există cortine, apare din partea stângă) 

ALBASTRU: În sfârşit am terminat! VreŃi să-mi ve-eŃi casa?.... (aleargă spre cortina din partea dreaptă pentru a o arăta şi 

se aşează timid lângă ea) Vă place? (InteracŃiune) Acum mă -uc să mă joc la râu. (Pleacă prin partea dreaptă) 

Fără a apărea pe scenă, se aude Galben: E aproape gata, încă un cui şi.... Au! Ce -urere... of!  

(Apare din partea dreaptă)  

 

GALBEN: Iată, (privind casa lui Albastru) Albastru a terminat -eja casa lui. Şi eu, am -epus mult efort să o 

fac însă a meritat. SunteŃi pregătiŃi să o ve-eŃi?... Iată! (aleargă la cortina din partea stângă) Vă place. Hm? 

Mă -uc la râu să mă joc cu fratele meu. (Iese din scenă prin partea stângă şi pregătim lupul în mâna dreaptă) 

(Apare Lupul din partea dreaptă)  

LUPUL: Bună copii! AŃi văzut pe aici nişte purceluşi frumoşi şi bon-oci; foarte, foarte savuroşi? 

(InteracŃiune). Sigur sunt aproape -e râu jucân-u-se, mă -uc să vă-... (Iese prin partea stângă) 

 

(Îi pregătim pe Albastru şi Galben în doi pari) (Albastru şi Galben prinşi de pari, intră alergând din partea stângă foarte 

speriaŃi.) 

ALBASTRU: (către public) L-aŃi văzut pe Lup? (InteracŃiune) Ni s-a părut că mergea către râu nu-i aşa? (InteracŃiune). 

GALBEN: Ne închi-em în casa noastră, aşa nu va putea să ne mănânce. 

(Intră fiecare în casa lui şi dispare) (Vine Lupul din partea dreaptă, se opreşte în centrul scenei, se uită în ambele părŃi şi se 

opreşte la casa din paie) 

LUPUL: Ce casă frumoasă. Oare cine locuieşte aici?  

ALBASTRU: (Luându-l de par apare şi răspunde) eu  

LUPUL: Această voce mi se pare cunoscută (către public). (Către Albastru) Deschi-e-mi uşa ca să te pot 

ve-ea. 

ALBASTRU: Nu, că mă vei mânca! 

LUPUL: Şi -acă nu o să-mi -eschizi tot o să te mănânc. 

ALBASTRU: Nu vei putea. 

 

LUPUL: Voi sufla şi voi sufla şi casa ta se va -ărâma... (Lupul suflă de trei ori şi casa dispare din scenă. 

Albastru rămâne descoperit tremurând fiind nemişcat pentru câteva secunde, lupul se adresează publicului, 

moment de care profită Albastru pentru a alerga la casa fratelui său) 

LUPUL: Gata, gata, am reuşit, acum te voi mânca. 

LUPUL: (Către public) Mi-a scăpat, o să-mi încerc norocul la casa aceasta. 

LUPUL: Ce casă frumoasă, Oare cine locuieşte aici? 

GALBEN: (Apucându-l de par apare Galben şi răspunde) Eu.  

LUPUL: (către public) Această voce mi se pare cunoscută. Deschi-e-mi uşa ca să te pot ve-ea.  

GALBEN: Nu, că mă vei mânca! 

LUPUL: Şi -acă nu o să-mi -eschizi tot o să te mănânc. 

GALBEN: Nu vei putea.  
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LUPUL: Voi sufla şi voi sufla şi casa ta se va -ărâma... (Lupul suflă de trei ori şi casa dispare din scenă. 

Albastru şi Galben rămân descoperiŃi amândoi îmbrăŃişaŃi, nemişcaŃi pentru câteva secunde, se sprijinesc pe 

pari) 

LUPUL: (către public) Gata, Gata, am reuşit, acum chiar vă voi mânca. 

(Moment de care profită purceluşii pentru a dispărea din scenă prin partea stângă)  

LUPUL: Iar mi-au scăpat! 

(Îşi şterge lacrimile cu cortina din partea stângă profitând pentru a o închide). 

(Se fixează casa din cărămidă în fundalul din partea stângă) 

LUPUL: (către public) O să-i caut şi o să-i găsesc. (dispare prin partea dreaptă) 

(Roşu apare din partea stângă)  

ROŞU: În sfârşit mi-am terminat casa, VreŃi să o ve-eŃi? (Deschide cortina) 

ROŞU: Ve-eŃi ce frumoasă şi soli-ă este? O să pregătesc masa. 

(Intră cei doi fraŃi fugind din partea dreaptă, îşi iau parii pentru a se fixa în plastilină, sună la uşă grăbiŃi) 

 

GALBEN ŞI ALBASTRU: Ajutor, lasă-ne să intrăm că ne urmăreşte lupul şi a făcut să ne -ispară casele.  

ROŞU: IntraŃi, intraŃi, Ce s-a întâmplat?  

(Intră cei doi fraŃi în casă, îşi fixează parii în plastilină) 

ALBASTRU: Eu mi-am construit casa -in paie şi lupul a -istrus-o. 

GALBEN: A mea era -in lemn şi a -istrus-o şi pe aceea; trebuie să plecăm -e aici, foarte -eparte, acest lup 

este foarte puternic. 

ROŞU: Nu vă faceŃi griji, nu va putea să -istrugă această casă. 

(Apare lupul în scenă din partea dreaptă şi bate la uşă (Poc, poc, poc)  

LUPUL: Vai! Ce casă frumoasă. Oare cine locuieşte aici? 

PURCELUŞII: Noi. 

 

LUPUL: (către public) Aceste voci mi se par cunoscute.  

(Către casă) Deschi-eŃi-mi uşa pentru a vă putea ve-ea. 

ALBASTRU: Nu, fiin-că ne vei mânca! 

LUPUL: Şi -acă nu o să-mi -eschi-eŃi, tot vă voi mânca. 

ROŞU: Nu vei putea. 

LUPUL: Voi sufla şi voi sufla şi casa vă voi -ărâma... (Lupul suflă de trei ori) (Roşu îşi îmbrăŃişează fraŃii)  

LUPUL: Voi sufla şi voi sufla şi casa vă voi -ărâma... (Lupul suflă de trei ori) LUPUL: Buf! Am rămas fără 

aer şi oricât aş sufla nu reuşesc să o -ărâm.  

(Către public) Trebuie să mă gân-esc la altă mo-alitate -e a intra (lupul se plimbă dintr-o parte în alta) Voi 

intra pe coş! (Se prinde de peretele casei şi urcă până la acoperiş, bagă capul pe coş, iese repede şi dispare 

prin partea dreaptă)  

Se aud Ńipete: Ce m-am ars! 

GALBEN: Casa ta ne-a salvat! 

ROŞU: Acum lupul nu ne va mai -eranja. 

(Se îmbrăŃişează)  

ROŞU, GALBEN ŞI ALBASTRU: Şi-am încălecat pe o şa şi v-am spus povestea aşa! 

Aplauze şi final 


