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     Actul I:     SISTEMUL SOLAR 
 
Personaje: Planetele, Soarele, Omul 
 
Planetele: 
 
-În sistemul solar, unde locuim 
De mai bine de patru miliarde de ani, 
Ne tot învârtim. 
Ne-nvârtim, ne tot învârtim, 
În jurul unei stele, 
Ne tot rotim, 
Zile şi nopţi, anotimpuri, 
Doar spre soare privim 
Şi n-avem timp 
Să obosim 
Ori singure şi pustii să ne simţim. 
Doar în acest  infinit, 
Dincolo de Calea Lactee unde locuim, 
Mai pulsează şi alte miliarde de galaxii 
Despre care omule, încă nu ştii mai 
nimic!... 
Şi-atunci, tu, omule, ca şi un pitic 
Trăind pe-un glob de apă şi glod  
Cât un bob de nisip, 
În acest infinit, 
Bucură-te doar, zi după zi, 
Strigând fericit: Exist! Exist! 
Şi... n-ai de ce să fii vreodată nefericit! 
 
- Sunt Soarele, cea mai strălucitoare stea 
Văzută de pe planeta ta! 
Întrupată din gheaţă, praf şi piatră, 
Iată-mă azi, aur de foc, 
Purtându-ţi noroc 
Şi luminându-ţi viaţa toată! 
Sunt Soarele, cea mai falnică stea, 
Bucură-te zi de zi, omule, de lumina mea  
Căci numai de mine depinde întreagă viaţa 
ta! 
Sunt cea mai venerată stea,   
 9 planete atrag spre lumina mea: 

 5  solide, din piatră şi metale, 
 Şi 4 din gaze... 
 Sunt Soarele, cea mai importantă stea din 
viaţa ta, 
 În căldura mea,  se coace existenţa ta, 
 Priveşte-mă omule, pe cer, zi de zi 
 Şi-atâta doar ar trebui să-ţi ajungă 
 Să te simţi măcar o viaţă fericit! 
 
- Eu mi-s micuţa Mercur,  
Cu o zi, cât 176 de zile pe Pământ... 
Jur-împrejurul soarelui, 
Aidoma zeului roman 
Încălţat cu sandale înaripate, 
Iute şi neobosită mă tot învârt. 
N-am aer, doar cratere-adânci, 
Lângă Soare, ziua mă-ncing 
Iar noaptea, nicăieri ca la mine 
Nu-i mai crâncen de frig! 
 
-Planetă sau stea, 
Te-ntrebi, nu-i aşa? 
Eu sunt Venus,  
Strălucitorul Luceafăr de dimineaţă 
Şi sunt oleacă mai fâşneaţă 
De nu mă-nvârtesc de la vest, către est, 
Ci tocmai invers, 
Cât să se-nnopteze la mine 
Când se luminează de ziuă la tine. 
De departe, ca surori ale aceluiaşi sistem 
solar,  
Eu cu Mercur şi cu Terra semănăm 
întrucâtva 
Dar rogu-te, fii atent, nu ne confunda! 
Căci eu mi-s mult mai fierbinte decât 
Mercur, sora mea 
Iar vânturile mele, 
Le-ntrec cu mult, pe cele de pe Terra.  
Sunt bogată-n vulcani, 
În munţi şi câmpii largi, 
N-am sateliţi naturali, 
Ci doar dioxid de carbon  
Şi  acid sulfuric otrăvitor! 
         
 
- Sunt bătrâna Planetă Pământ! 
De mai bine de 4 miliarde de ani, 
Dintr-un nor de gaze, pietre şi praf 
Am apărut... 
În jurul Soarelui 



Şi-a mele axe, 
Neobosit, mă tot învârt…  
Sunt a treia Planetă din Sistemul Solar, 
Sunt Planeta Albastră, 
Bătrâna Terra pe care trăiţi, aşadar!... 
În univers, apar ca o bilă 
Plină cu apă  
Dar am şi aer,  
Şi lumină, şi căldură 
Cât să te ţin pe tine, omule, în viaţă! 
 
- Eu sunt Marte, a patra planetă din 
Sistemul Solar, 
Planeta Roşie, zicându-mi-se în particular, 
Întrupată din nisip şi oxid de fier, 
Mai rece sunt decât gheaţa din al tău 
frigider! 
Pustie sunt ca un deşert, 
Lipsită de oxigen, 
Cu vânturi şi furtuni de praf,  
Cu râuri de lavă şi gigantici vulcani, 
Cu văi adânci şi munţi înalţi, 
Cu calote de gheaţă  
De mii şi mii de ani... 
 
 
-Eu sunt gigantul de gaz, 
A cincea planetă din sistemul solar, 
Planeta incandescentă 
Din hidrogen molecular, 
Sunt Jupiter, măreţ ca un zeu la romani!  
În jurul Soarelui, 
Gravitez şi eu, de mii şi mii de ani. 
Sunt colosul de gaz al Sistemului Solar, 
1300 de Terre mi-ar încăpea  
Într-un singur buzunar! 
Dar ce păcat, vai, ce păcat! 
Cu 60 de sateliţi, aşa bogat, 
 Am cele mai scurte zile din Sistemul 
Solar!  
     
     
- Eu sunt Saturn, bijuteria sistemul solar,  
Cu  mulţi sateliţi, 
Cu apă îngheţată acoperiţi! 
Am şapte inele din gheaţă, praf şi … gaz! 
Dar scufundată în apă, 
De uşoară ce mi-s,  
Aş pluti pe dată! 
Iar de-ai ateriza cumva, 

Aici, pe planeta mea,  
N-ai putea înainta  
Decât păşind pe aer 
De-ai putea!…. 
 
 
- Eu sunt Uranus, planeta albastră-verzui,  
Cu mulţime de sateliţi împrejuru-i 
Şi cu inele gătită 
Asemeni planetei Saturn... 
De departe, par calmă  
Dar nu te lăsa înşelat! 
Ascund cele mai cumplite vânturi, 
Orbitez înclinat,        
Cu polii spre Soare îndreptaţi, 
Un anotimp aici, de nu ştiaţi,  
Durează vreo… 20 de ani! 
      
 
- Despre mine, planeta Neptun,  
 Vă spun doar atât şi nimic mai mult:  
 Sunt a opta planetă din sistemul solar 
 Şi-n fiece nor,  
 Ascund gros strat de gaz metan. 
 De patru ori mai mare decât planeta 
Pământ, 
 Mai cumplit ca la mine, 
 Nicăieri nu mai bate niciun vânt! 
 Şi ca să fiu şi mai ostil şi-nşelător, 
 Chit că par rece din exterior,  
 Pe tărâmurile mele se-ntinde  
 Ditamai oceanul cu apă fierbinte… 
 
 
- Eu sunt Pluto, pitica planetă a sistemului 
solar, 
Mă rotesc în jurul Soarelelui, 
În vreo 249 de ani… 
Şi de mică ce mi-s eu aşa, 
Mulţi m-au exclus deja, 
Din sistemul solar. 
Dar nu-i nimic, eu nu mă supăr pic, 
Doar ceeea ce nu vezi 
Devine  doar o mare enigmă în timp…. 
 
 
- Eu sunt Luna, singurul satelit al 
Pământului, 
Nu emit eu lumină,  
Ci doar o reflect pe cea de la Soare primită.  



Priveliștea-mi selenară cuprinde zone de 
pământ,  
Conuri vulcanice întunecate, mări, lavă şi 
munţi. 
Din impactul cu  meteoriţi şi asteroizi, 
Am  multe cratere-adânci...  
Pot fi Lună Nouă, Lună Plină  
Ori asemeni literei C, semilună, 
Luna nu este deci, mereu rotundă!... 
Mă priveşti pe cer, noapte de noapte, timp 
de o viaţă 
Dar tu, pământeanule, nu-mi vezi de fapt, 
decât o singură faţă.  
Sunt un loc rece, pustiu,  fără forţă 
gravitaţională, 
Dar sunt singurul corp extraterestru   
Vizitat de astronauţi îmbarcaţi într-o navă 
spaţială... 
Mă rotesc în jurul Soarelui ca şi Terra,  
Dar mie-mi lipseşte atmosfera. 
Când Soarele, Pământul şi Luna sunt 
aliniate,  
Are loc eclipsa de soare,  
Când Pământul se află între Soare şi Lună,  
Se produce eclipsă de lună. 
Sunt Luna, regină printre stele 
Strălucind pe bolta cerească, 
Sunt Luna, astrul nopţilor tale, 
Din vremuri imemoriale,  
Venerată de oameni!  
 
Povestitor: 
 
Dar Universul nu e doar atât, 
E mult mai complex, 
Cu mintea omenească, 
Greu de pătruns!... 
Dar ceea ce ştim, oricât de puţin,  
Tot e destul  
Cât pe Terra 
Mai mult să ne-o iubim! 
Aşa cum e omul 
În acest infinit, 
Un strop de viaţă, 
Cât pe-un ţărm de mare,  
Un bob de nisip,  
Atât  măcar trebuie să ştim: 
Planeta albastră să ne-o ocrotim!  
 
(Continuarea, în numărul următor) 


