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ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR
Piesă de teatru pentru patruzeci şi nouă de interpreţi. Se doreşte încurajarea cât mai multor copii de a participa la interpretarea acesteia (pentru mai puţini copii se pot regrupa strofele
rostite de povestitori).
Personaje: tatăl, fiul mare, fiul mic, douăzeci şi opt de povestitori, trei prieteni de acasă, trei slugi de acasă, patru „prieteni” de
petrecere, hangiul, doi oameni răi, boierul, trei îngeri, sluga fratelui mare.
POVESTITORUL 1:

Un om, odată, doi feciori avea
Şi îi iubea la fel pe amândoi.
Avea şi multe slugi, cămile, oi
Şi ţarini cât puteau ochii vedea.
POVESTITORUL 2:

La fiecare început de zi
El îi punea pe toţi de se rugau;
Femei de casă, slugi, îl ascultau,
Dar, oare, tot la fel şi cei doi fii?
TATĂL:

Acum, când voi cu toţii v-aţi sculat,
În grab’ lui Dumnezeu să-I mulţumiţi,
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Că de năluca nopţii v-a scăpat
Şi înc-o zi cu soare voi priviţi.
POVESTITORUL 3:

Dar pe când fiul cel mai mare se scula
Şi mâinile la rugăciune îşi unea
Cel mic în pat pe îndelete trândăvea
Şi de nimic şi chiar de nimeni nu-i păsa.
FIUL MARE:

Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate şi cu îndurările Tale cele mari, mi-ai dat mie, robului Tău, de am
trecut timpul nopţii acesteia fără de ispită, de toată
răutatea pizmaşului, Tu însuţi, Stăpâne, Făcătorule
a toate câte sunt, învredniceşte-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
FIUL MIC:

Pentru ce eu să mă rog?
Ia, mai bine-n pat mă-ntorc,
Că e cu mult mai plăcut
Şi mai uşor de făcut.
POVESTITORUL 4:

Pe când cel mare-n grabă-apoi mergea
În ţarină şi lucrul începea,
Fiul cel mic în casă petrecea
Şi toată ziulica o pierdea.
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FIUL MIC:

Cum să petrec timpul, oare,
Căci ziua-i destul de mare?
Na, poftim, ce lucru greu
Trebuie să rezolv eu!
POVESTITORUL 5:

Vremea trecu... până-ntr-o zi,
Când cel mai mic dintre ai săi fii
Îi spuse tatălui că vrea
În lumea largă a pleca.
FIUL MIC:

Tătucă dragă, mâna ţi-o sărut
Şi mă închin cu fruntea la pământ,
Îţi mulţumesc că grijă mi-ai purtat,
Până când am ajuns şi eu bărbat.
De-acuma, însă, gândul meu se vrea
Spre depărtări a tot zbura,
Te rog, îngăduie-mi ca să mă duc
Şi lumea largă s-o înfrunt.
POVESTITORUL 6:

Pe când el astfel îi grăia
Părintelui ce se-ntrista,
Prietenii-l înconjurară
Şi să-l întoarcă, încercară.
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PRIETENUL 1:

Dragul meu coleg de joacă
Vrei să pleci în lumea largă?
Noi cu cine om mai sta?
Cu cine ne-om mai juca?
PRIETENUL 2:

Crezi tu că în altă parte
Vei avea mai bună soartă?
Câinii cu colaci în coadă
Crezi că vor umbla pe stradă?
PRIETENUL 3:

Şi ai tăi, părin]i, frate,
Cui vrei tu să-i laşi, fârtate,
Cel care nu te cunoaşte
Crezi că mai mult te iubeşte?
TATĂL:

Fiul meu, cu-nţelepciune
Vreau să cugeţi tu în sine
Nu voiesc să te grăbeşti
Hotărârea să alegi.
În casa mea ai tot ce îţi doreşti
O viaţă-ntreagă poţi ca să trăieşti
Pe când, printre străini, nu ştii ce-a fi,
Ce vremuri grele poate vor veni?
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FIUL MIC:

Tată, una ştiu şi pace
Am un dor neînţeles
Depărtarea mă atrage
Hotărârea am ales.
Dă-mi a mea avere parte
Să mă duc în lumea mea
Şi când o să fiu departe
Să pot folosi din ea.
POVESTITORUL 7:

Tatăl ca să-l întristeze
Pe-al său fiu el nu voi
Şi-ncepu să însemneze,
Averea a-şi socoti.
POVESTITORUL 8:

Partea ce se cuvenea
Datu-i-a acestuia.
Fiul, apoi, preschimbând
Totu-n aur şi argint.
POVESTITORUL 9:

Sosi apoi şi clipa despărţirii
Băiatul, drept şi stând cu fruntea-n sus
Nici că-i păsa de-a tatălui durere
Şi luând bagajul s-a gătit de dus.
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