PIESA: Adevăr si legendă despre Paste
Audientă: copii, adolescenti
personaje- mama, 2 copii (fetita si baiat), prezentatoarea, tanti Gheorghita, Irina, Bety, Iacov,
Ilie, bunicul, bunica, unchiul, mătusa, 2 verisori
Actul 1:
Interior de cameră, in fundal e făcut din carton o ramă de televizor mare (din carton) incadrată de
draperii din panză. In fata televizorului un fotoliu. Untr-un colt mobilier de bucătărie (masă, scaun,
oale, cutit).
Alina: Mami, mami, ce inseamnă Paste? De ce sărbătorim noi Pastele?
Mama (ocupată): Nu vezi ca eu sunt ocupată? Am atatea de pregătit pentru masă de Paste. Vin socrii,
verisori tăi. Nu mă mai necăji cu intrebări. Mergi si tu si te uita la televizor cu fratele tău. Poate afli de
acolo.
Alina ia telecomanda si pe fratele ei mai mic de mană si se asează pe fotoliu, in fata ecranului. Apar pe
rand personajele in spatele ecranului ca intr-un interviu:
Prezentatoarea (cu un microfon in mană) : Bună ziua dragi telespectatori! Astăzi sărbătorim ceva foarte
important pentru noi: Sfintele Paste. Cu ajutorul invitatilor nostri, vom incerca să aflăm ce semnificatie
are Pastele.
Alina: Vezi, Iuli, este exact emisiunea de care aveam nevoie ca să aflăm de ce sărbătorim azi Pastele.
Iuli: Da, asa este, să ne uităm si să-i spunem si lui mami!
Prezentatoarea: Avem ca primă invitată pe tanti Gheorghita din Maramures,
vestită in toată tara pentru ouăle incondeiate (pictate) pe care le face. Tanti
Gheorghita, ce inseamnă Pastele pentru dumneavoastră?
Tanti Gheorghita: (intră in cadru imbrăcată in costum national, cu batic, cu un
cosulet de ouă colorate, cu flori, diverse forme; nu aude bine) Ce? Ce m-at’
intrebat? Di unde sunt? Di la Maramu’.
Prezentatoarea: (mai tare) vă intrebam ce inseamnă Pastele pentru
dumneavoastră.
Tanti Gheorghita: A, Pastele, da, noi sărbătorim azi Pastele.
Prezentatoarea: (si mai tare) Dar ce semnificatie are sărbătoarea aceasta pentru
dumneavoastră?
Tanti Gheorghita: Pastele? Bună sărbătoare Pastele! Asa cum am apucat de la
străbunica mea, eu spoiesc ouă: rosii, verzi, incondeiate cu flori, frunze, motivi
di pi la noi si mai nou cu iconite pictate. E bună afacere de Paste. Li vand la turisti si scot bani.
Prezentatoarea: Da, dar ce se sărbătoreste de fapt de Paste?
Tanti Gheorghita: Da’ nu s-a auzit, ce sunteti surdă? Poate ii stricată masina asta (dă cu palma in
microfon iar prezentatoarea il trage mai aproape de ea, speriată). Io di la străbunica mea am invătat să
spoiesc ouă…
Prezentatoarea: Asta am inteles, dar aceste ouă rosii au si ele o poveste? De ce se vopsesc ouăle rosii de
Paste?
Tanti Gheorghita: Asa intreabă, fătucă, mai deslusit. Io tot de la străbunica stiu că ouăle se vopsesc rosii
de cand e lumea, de cand a fost prima dată Pastele la oameni. Cand Isus sau Sfantu Petru, nu-mi mai
aduc aminte bine (spre sală:) baba e bătrană, nu mai tine minte… o fost pus pe cruce, curgea sangele la
vale din el. Si o femeie, Maria Magdaleana, sau ce nume o mai fi avut, trecea pe acolo spre targ. Cand a

văzut pe crucea de pe deal mort un om, so dus să vadă dacă e cineva cunoscut sau rudă. Cand o văzut
pe Petru sau Isus, mă iertati că nu stiu bine, s-a dus sub cruce, a pus cosul jos si-o inceput să bocească.
Si cat o stat acolo bocind, sangele omului ăla so scurs de pe cruce jos pe ouăle ei si s-au făcut rosii. Si
de aceea noi azi la Paste sărbătorim si vopsim ouă… si dacă doriti să cumpărati ouă condeiate, veniti la
noi la Maramu, intrebati de Tanti Gheorghita din satul Datina, de pe ulita…
Prezentatoarea (o opreste): Multumim, ultumim, frumoasă poveste, dar să ascultăm acum un alt invitat.
Tanti Gheorghita (iese strigand tare): Hai la ouă incondeiate!!!!! Hai la ouă incondeiate!!!!
Scena 2:
Alina: Foarte interesant, Iuli. Deci am aflat că la Paste trebuie neaparat să avem ouă.
Că de aceea a murit omul acela acolo pe cruce. Dar cine o fi murit acolo, pană la
urmă?
Iuli: Taci, poate c-o să spună invitatul următor.
Prezentatoarea: Să ascultăm de data aceasta pe o tanără fată din Dorohoi,
domnisoara Irina.
Irina (imbrăcată cu haine tineresti, fustă scurtă, machiata strident, dar cu două cozi
impletite si bundita taraneasca) : Bună zaua!
Prezentatoarea: Si pe tine vrem să te intrebăm ce inseamnă Pastele, de ce il
sărbătoresti?
Irina: Păi, ia ci să zac, la noi in sat toata lumea sărbătoresti. Sa io cum sa nu sărbătoresc
Prezentatoarea: Da, asta intelegem, dar ce insemnătate are această sărbătoare, ce vi s-a povestit despre
ea acolo la Dorohoi.
Irina: A-a-aaa, de povestit sa povestesc multi. Ni stranjim sara cand terminam treaba in bătătura si
povestim: cine-o mai murit, cini s-o mai insurat, cini o mai plecat in Spania…
Prezentatoarea: nu despre povesti din astea voiam să te intreb. Părintii, sau bunicii tăi nu ti-au spus
niciodată de ce se sărbătoreste Pastele, ce inseamnă?
Irina: Pai, io nu stiu asa multi… doar ca la Pasti tot satu tre si hii in sărbătoari, sa puie haine noi, sa
mearga la biserica, sa ia lumina, sa manance bine… apoi sa iesam pi sentru noi tineretu.
Prezentatoarea: Iesiti la hora?
Irina: A, nu, nu mai esti la moda hora si costumili populari. Pi sentru adica chiar in sentru comunii, la
statuia ieroilor, vin băieta din Spania cari au vinit acasa di Pasti. Isi trag masanili acolu si cauta feti.
Prezentatoarea: Adică sotii vor să găsească?
Irina: A-aaa, cum sa spui io, sotai sa nu sotai. Unii au afaceri pi acolo, vor zac ei dansatoari, chelneriti.
Da’ io nu mă duc, ca i-am spus lu mămuta, mi-i frica sa nu mă vrea pentru meseria di stripteoza, stiti
dumneavoasta.
Prezentatoarea: “striptioză”?!
Irina: (acoperindu-si fata cu mana) Cum sa vă spun ca io-s fata rusanoasa si m-am inrosat toata. Adica
feti din alea cari sa dizbraca langa un stalp sau asa ceva.
Prezentatoarea: (isi drege glasul) Multumesc pentru povestile despre obiceiurile de Paste din Dorohoi.
Mai avem cativa invitati care asteaptă să intre in direct.
Irina: (iese ascunzandu-se dupa măneci) Si rusani mi-o fost!
Actul 3:
Alina: tu mai intelegi ceva Iuli? Ce tot spunea fata aia despre Paste? Vorbea cu un accent ciudat.
Iuli: Vorbea moldoveneste adică! Ceva despre haine noi si mers la biserica apoi mancare bună. Nu vezi
că si mama găteste, cred că asa e peste tot cu mancare multă. Partea cu băietii, Spania si masinile n-am
inteles-o nici eu. Poate că urează un invitat care vorbeste mai pe interes.
Prezentatoarea: Avem acum ca invitată o fetită simpatică, de data aceasta dintr-un oras! Ia să vedem,

cum te numesti?
Bety: (este imbrăcată cu o rochită de catifea, are multe codite impletite, ochelari de soare pe cap si tine
in brate un iepuras de plus. Vorbeste cu accent american). Hello! I am, adică sunt Bety Bianca
Tompson.
Prezentatoarea: O, vorbesti engleza! De unde esti?
Bety: Dupa my father din Michigan, America, dupa mami din Sarichioii din Vale. Acuma nu mai stiu
de unde I am, adică stau de 2 ani la bunici, stiti, my grandparents. Mama e ocupată cu noul ei boyfriend
prin Dallas si eu astept să-si facă o situatie, money, apoi să-i spună de mine si să mă ia inapoi la
America.
Prezentatoarea: Interesantă poveste ai tu. Dar ia spune-mi, văd că ai in mană un iepuras. Care este
povestea lui?
Bety: Acesta este Iepurasul meu de Easter, adica de Paste. L-am primit cadou de la my mother prin
postă si o multime de ouă de chocolate. Eu la America primeam de Paste multe dulciuri si jucării.
Prezentatoarea: Asa deci. Si aici copiii primesc mici daruri de Paste. De ce de la un iepuras? Ce
legătură are el cu Pastele?
Bety: Cum să vă povestesc, nouă la scoală in America ne-au spus că este o poveste din Germania cu o
zană bună. A găsit o pasăre rănită si ca s-o salveze a transformat-o intr-un rabit, adica iepure. Si
iepurele, desi acum animal, putea să mai facă ouă dar ii ieseau colorate. Si a facut multe, a lot, si le
dădea cadou la zana ca si than you, multumire. De atunci se dau cadouri de Paste si iepurasul aduce
noroc la toti copiii. I like it, imi place. E ca un Mos Craciun de primăvară.
Prezentatoarea: Foarte interesant! Mă bucur că te-am cunoscut! Dacă mămica ta s-ar uita acum cu
ajutorul satelitului la emisiunea noastră, ce i-ai spune?
Bety: Mami, te iubesc si mi-e tare dor de tine. Nu trebuia să-mi trimiti mie iepurasul, tu ai nevoie de
good lock cu boyfriend – ul tău, poate o să mă iei mai repede la tine la America (incepand să plangă) că
mi-e tare dor si cel mai frumos era Pastele petrecut langă tine.
Prezentatoarea: Bine, nu plange, multumesc Bety. Mergi la bunici si sa ai un Paste frumos!
Actul 4
Iuli: Eu as prefera să fiu langă mama si langă tata in locul altor cadouri de
Paste.
Alina: Si eu la fel. Mi-a placut povestea despre Iepuras. Dar de ce unii
sărbătoresc la Paste inrosirea ouălelor iar altii mancarea, altii iepurasul? Nu
mai inteleg nimic.
Iuli: E cam complicat si petru mine. Poate domnul acela care dă interviu acum,
stie mai multe.
Prezentatoarea: Bună ziua d-le Iacov!
Iacov (imbrăcat in negru, cu pălărie, barbă neagră, favoriti, ochelari, are in
mană o carte groasă, pe care este scris cu litere strălucitoare TORA): Shalom!
Prezentatoarea: Ati spus “Shalom”. Ce inseamnă asta?
Iacov- Adică “Pace”, salutul nostru evreiesc.
Prezentatoarea: A, sunteti dintre minoritătile tării nostre, evreu. Interesant! Am
o intrebare, sărbătoriti si dumneavoastră la evrei Pastele?
Iacov: Sigur. Este una dintre cele mai importante sărbători ale noastre, ale poporului ales de Dumnezeu,
Israelul.
Prezentatoarea: Si ne puteti spune si povestea de la care a pornit acest obicei?
Iacov: Poveste? Dar nu este poveste ci ceva adevarat! In Tora, cartea noastră dată de Dumnezeu, scrie
că strămosii nostrii erau luati in robie la Egipteni. Domnul i-a vorbit lui Moise, un evreu credincios, să
ceară impăratului Egiptului, adică faraonului, eliberarea poporului din robie, să-i lase să meargă intr-un

alt loc, foarte bogat, dăruit de sus strămosilor mei. Impăratul nu a vrut si Dumnezeu a trimis nu mai
putin de 10 pedepse peste el si poporul egiptean. Abia după a 10a, faraonul s-a invoit să-i lase să plece.
De atunci Dumnezeu a lăsat lege ca toti evreii să sărbătorească Pastele ca amintire că au fost eliberati
din Egipt. Tot El a poruncit să se taie cate un miel la Paste, căci cu sangele unui miel tăiat evreii au
manjit tocul usilor si copiii lor nu au murit odată cu ai egiptenilor. Aceasta este povestirea adevărată
despre semnificatia Pastelui, si credeti-mă, nici un cuvant din această carte a evreilor, Tora, nu este
minciună sau legendă.
Prezentatoarea: Multumim mult! A fost foarte interesant să auzim incă o poveste despre Paste.
Iacov (nervos): Doamnă, dar n-ati inteles…. Nu este o poveste ci adevărul despre Paste! Uitati aici la
capitolul Exodul…. (deschide cartea si tranteste cu ea in masă).
Prezentatoarea: Se pare că acest om are mult respect pentru Paste, si eu respect asta dar… nu mai loviti
in masă că stricati microfonul si emisiunea mea…. (către telespectatori). Pauză publicitară.
Apar copii imbrăcati in iepurasi cu ouă colorate in brate, se rulează o casetă cu muzică si reclame de
Paste.
Actul 5:
Iuli: Cred si eu că s-a supărat domnul acela. Doar a spus de la inceput că nu e poveste ci adevărat, din
cartea lui. Ce bine că am aflat insfarsit de ce se sărbătoreste Pastele! Mami, la Paste ne-a scos
Dumnezeu din Egipt, din Robie. De aceea avem Paste să sărbătorim.
Mama: (grăbită, mătură, duce gunoiul): Bine, copii, mă bucur că ati descoperit răspunsul la intrebare si
singuri. Eu mai am multe de pregătit, tatăl vostru n-a sosit cu cozonacii si cu vinul de la supermarchet
iar musafirii trebuie să sosească.
Alina: Nu ai aflat nimic! N-ai auzit că vorbea despre ceva poruncit de Dumnezeu numai evreilor? Pe
noi, pe strămosii nostri i-a eliberat din Egipt sau pe ai d-lui de la TV?
Iuli: (dezamăgit) Dar mi s-a părut cea mai adevărată explicatie din toate interviurile. Si la grădinită ne-a
spus educatoarea o dată că Pastele s-a sărbătorit mai intai la evrei.
Alina: S-s-st! A mai venit un invitat. Să urmărim pană la capăt.
Prezentatoarea: Ultimul nostru invitat din această zi de sărbătoare, Sfintele Pasti, este d-l Ilie Sava din
Ploiesti.
Ilie (imbrăcat simplu, are o biblie in mană): Hristos a inviat!
Prezentatoarea: Adevărat a inviat! E curios că sunteti primul care salută asa. Este un obicei din zona
dumneavoastră?
Ilie: Obicei? Nu e chiar un obicei. Este un salut care exprimă adevărul despre această zi de Paste. Doar
sărbătorim invierea Domnului nostru Isus Hristos, nu-i asa? Iar in această carte, Biblia…
Prezentatoarea: (speriată) O, domnule, stati, a mai fost aici mai inainte tot un domn cu o carte care a
bătut cu ea in masă si a afirmat că el stie adevărul despre Paste. Nu mai vreau alte cărti si alte
adevăruri! Dacă vreti să ne spuneti o legendă despre Paste, poate despre cozonac, lumanări, Pască, drob
de miel... Este doar o emisiune pentru familii, pentru copii, nu vrem să ducem lumea in eroare.
Ilie: (calm) Dumneavoastră vorbiti despre eroare? Am stat acolo, răbdător in coltul meu asteptand să
intru si să spun ce insemnă Pastele, nu pentru mine ci pentru intreaga omenire. Nu intentionez să vă fac
necazuri ori să vă stric emisiunea. Dar tot ce am vazut pană acum este neclar si pentru mine, dar dacă sar uita un copil de 6-7 ani? Si in jurul lui si pe toate canalele vede un amestec ciudat de oua, iepuri,
ciocolată, mancăruri, lumanări, slujbe, cantece, distractie, cadouri, reclame… legendele si obiceiurile
băbesti vi se par mai interesante decat să auziti adevarul. Cum de toată lumea a uitat că avem un Domn
care s-a răstigit pentru păcatele noastre acum 2000 de ani si că la Pastele evreiesc a inviat? Aceasta este
adevărata semnificatie a sărbătorii Pastelui! Nu povesti despre iepuri sau sange curs pe ouă. In Biblie
nu există decat relatarea adevărata a mortii si invierii lui Isus si acesta trebuie să fie singurul lucru pe
care trebuie să-l sărbătorim.

Alina: Are dreptate domnul. Acum e clar pană si pentru noi care suntem mici.
Prezentatoarea: Domnule, scuzati, dar nu este o emisiune de predici. Iar domnul Iacov de mai inainte
vorbea despre o robie, o eliberare, nicidecum despre Pastele ca inviere a lui Isus…
Ilie: Nu uitati ca domnul de mai inainte este evreu. El nu a afirmat ceva neadevărat. Evreilor li s-a
poruncit prima dată să tină Pastele ca să-si amintească faptul că au fost eliberati din Egipt de
Dumnezeu. Dar asta nu are legatură cu Pastele crestinilor, de astăzi. Isus Hristos a sărbătorit si El
Pastele cu ucenicii Săi apoi a fost prins, răstignit pe nedrept si a treia zi a inviat. De aceea noi crestinii
ne bucurăm la Paste de invierea Lui, de momentul in care nu a mai fost nevoie să ducem miei la templu
să fie tăiati pentru păcatele noastre; Isus prin jertfa Lui a adus iertare si mantuire.
Prezentatoarea: Multumim domnului Ilie din Ploiesti pentru explicatiile valoroase, se pare că timpul dat
emisiunii noastre spre desfăsurare s-a incheiat. Deci să aveti un Paste frumos!
Actul 6:
Bate cineva la usă. Intră bunicul, bunica, unchiul, mătusa, 2 verisori gătiti frumos. Alina si Iuli sar să-i
intampine impreună cu mama.
Alina: Ati venit! Hristos a inviat!
Toti: Adevărat a inviat!
Iuli: Bunico, bunicule, acum stiu că la Paste nu se sărbătoreste altceva decat Invierea lui Isus care a
murit pe cruce pentru păcatele noastre. Nu iepurele, nu ouăle, nu cozonacul! Am văzut o emisiune la
televizor cu Alina.
Bunicul (are in mană 2 pachetele, ii imbrătisează) : Mă bucur mult pentru voi, copii, că ati aflat
adevărul. Mă gandeam eu că sunteti acum destul de mari ca să puteti invăta despre Dumnezeu si despre
ceea ce a facut El pentru oameni. Uite, astea sunt cadourile noastre de Paste pentru voi.
Copiii ii pupă bucurosi si deschid cadourile impachetate. Inăuntru sunt biblii, un acu poze pentru Iuli,
alta normală pentru Alina.
Alina: Multumesc bunicule, bunico! Si domnul de la televizor care a spus clar adevărul despre Paste
avea cartea asta!
Bunica: Sunt Biblii, draga mea. Acolo o să găsiti intotdeauna adevărul si nu legende, nu reclame de
televizor. Dacă o să le cititi, nimeni nu o să poată să vă mai păcălească.
Iuli: multuesc, ce bine imi pare!
Intră si tata icărcat cu cozonaci.
Copiii, bunica, nepotii in cor:
Hristos a inviat!
Tata : Adevărat a inviat! Stiti, mă gandeam acum că am făcut de toate astăzi dar nu am ajuns la biserică.
Ce spuneti, mergem in seara asta la slujba de Paste?
Toti: Sigur! Mergem impreună

