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MARIA DIN MAGDALA
Actul I
(ac]iunea se desf\[oar\ în curtea Templului din Ierusalim,
o mul]ime de oameni, farisei, preo]i, oameni boga]i [i
oameni simpli. Între ei, o tân\r\ femeie în haine simple,
având un co[ cu ou\ ro[ii)
Maria: Oameni buni, Hristos a înviat! Adev\rat v\ spun
vou\, a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Fariseul: Ce tot strigi în gura mare, femeie? De ce nu la[i
pelerinii, simplii trec\tori s\ mearg\ în tihn\ s\ se
închine la Templu?
Maria: Vreau s\ v\ dau tuturor o veste mare: Hristos a
înviat!
Fariseul: Lini[te[te-te, femeie! Nu e[ti în toate min]ile?
Vrei s\ chem g\rzile de la Templu s\ te aresteze pentru
tulburarea lini[tii? Lini[te[te-te, î]i spun!
Maria: Dar nu în]elegi, fariseule, despre ce vorbesc eu?
Hristos Iisus, Mesia cel mult a[teptat, a înviat [i ne
va d\rui tuturor învierea [i via]a cea ve[nic\…
Fariseul: Ce vorbe sunt astea? {i eu cred în învierea
mor]ilor, spre deosebire de saduchei, dar asta nu înseamn\ c\ se va [i întâmpla mâine… Mai avem de
a[teptat… S\ vin\ întâi Mesia s\ ne izb\veasc\ de
ocupan]ii romani [i apoi mai putem vorbi de înviere…
Mai avem de a[teptat…
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Maria: Fariseule, cum po]i s\ mai crezi asta dup\ ce L-ai
cunoscut pe Iisus din Nazaret?… El este Mesia cel mult
a[teptat…
Fariseul: Tu vorbe[ti de acel Iisus, Proorocul din Galileea,
care a tulburat acum, nu demult, cetatea sfânt\? De
El spui c\ e Mesia? M\ faci s\ râd! Dar de unde [i
pân\ unde îndr\zne[ti tu, o femeie simpl\, s\ vorbe[ti
despre astfel de lucruri sfinte pentru noi, evreii, precum
Mesia sau mântuirea poporului lui Israel? Dac\ stau
bine [i m\ uit la tine, parc\ te-a[ cunoa[te de undeva…
Nu cumva e[ti din cetatea mea, Capernaum?
Maria: Adev\rat, înv\]\torule!
Fariseul: Stai a[a! Dar eu te cunosc bine… Nu cumva e[ti
Maria din Magdala?
Maria: Ba da, eu sunt!
Fariseul: A[a deci! Acum nu mai ispite[ti oamenii cinsti]i
de prin pie]ele ora[ului Capernaum, ci ai venit s\-]i
practici meseria cea veche tocmai la Templul din
Ierusalim? Ru[ine s\-]i fie! Murd\re[ti cu prezen]a
ta aici, acest loc sfânt al lui Israel… Ia s\ chem eu
g\rzile Templului s\ te aresteze!
Maria: Opre[te-te, fariseule!
Fariseul: Cum îndr\zne[ti s\-mi porunce[ti mie? Nu [tii
cine sunt? Eu sunt Simon, fariseul din Capernaum,
conduc\tor al poporului [i am puterea ca într-o clipit\
s\ te arestez! Ai s\-]i tr\ie[ti toate zilele pe care le
mai ai f\r\ s\ mai vezi vreodat\ razele soarelui!
Maria: Adev\rat vorbe[ti, fariseule, dar vreau s\-]i aminte[ti c\ la tine în cas\ am murit [i am înviat…
Fariseul (mirat): Ce vorbe sunt acestea?
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Maria: Nu se poate s\ fi uitat, înv\]\torule, cum, în urm\
cu un an de zile, L-ai chemat în vizit\ în casa ta pe
Iisus, Proorocul din Nazaret...
Fariseul: A[a este, parc\ îmi aduc aminte… L-am auzit
vorbind foarte frumos la sinagoga cea mare din
Capernaum [i L-am invitat împreun\ cu cei doisprezece ucenici ai S\i s\-mi fac\ cinstea de a mânca la masa
mea. Dar tu de unde [tii toate acestea?
Maria: În timp ce vorbea la sinagog\, în acea sfânt\ zi,
fariseii [i c\rturarii m-au dus înaintea Lui. Recunosc
c\, pân\ în acel moment, am avut o via]\ p\c\toas\
[i meritam pe drept pedeapsa cu moartea, dar...
Fariseul: Deci tu erai celebra Maria prins\ în adulter?
Dar cum de ai sc\pat de pedeaps\?
Maria: Cum î]i spuneam, fariseule, am fost dus\ înaintea
lui Iisus din Nazaret. Fariseii [i c\rturarii i-au spus:
„Înv\]\torule, aceast\ femeie a fost prins\ asupra
faptului de adulter, iar Moise ne-a poruncit în Lege
ca pe unele ca acestea s\ le ucidem cu pietre. Dar tu
ce zici?”. ~ns\ El [tia c\ doreau s\-L ispiteasc\ pentru
a avea de ce s\-L învinov\]easc\.
Fariseul: Adev\rat! A[a este porunca… Dar ce-a f\cut
Iisus?
Maria: St\team în mijlocul cur]ii sinagogii, cu ochii plini
de lacrimi; peste tot în jurul meu erau doar oameni
plini de ur\ care doreau s\ m\ omoare cu pietre. Dar
în fa]a mea era un b\rbat tân\r, ca la 30 de ani, îmbr\cat într-un ve[mânt simplu din Galileea… Mi-am
dat seama c\ El era cel c\ruia I se adresau to]i cu
„Înv\]\torule”… Cu senin\tate [i calm s-a a[ezat
direct pe ]\rân\ [i a început s\ scrie cu degetul pe
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p\mânt, f\r\ s\ zic\ nimic. Dar ei tot ]ipau, strigau
[i-L întrebau: „Tu ce zici s\ facem cu ea, Înv\]\torule?”. V\zând c\ nu se pot lini[ti, Iisus S-a ridicat
[i le-a zis: „Cel f\r\ de p\cat dintre voi s\ arunce cel
dintâi piatra asupra ei”. {i aplecându-Se, continua s\
scrie pe p\mânt…
Fariseul: Cum, a[a a zis?! Interesant! {i ce s-a întâmplat
apoi? Ce au f\cut acuzatorii t\i?
Maria: Eu r\m\sesem în genunchi [i îmi a[teptam moartea
cea crunt\ – lovirea cu pietre… St\team cu ochii închi[i
[i murmuram o rug\ciune de iertare c\tre Dumnezeu,
dar… i-am sim]it cum, cei ce mai devreme strigau,
au t\cut [i, rând pe rând, au l\sat jos pietrele pe care
le aduseser\ [i au ie[it din curtea sinagogii, unul
câte unul, începând de la cei mai b\trâni [i pân\ la
cei mai tineri… Dup\ scurt timp s-a a[ternut o lini[te
adânc\ [i când am deschis ochii, înc\ tremurând din
tot trupul meu [i… Ce s\ vezi? Curtea era goal\, doar
Iisus Înv\]\torul singur [i eu, stând în mijloc. Atunci,
Înv\]\torul ridicându-Se, m-a întrebat: „Femeie, unde
sunt pârâ[ii t\i? Nu te-a osândit niciunul?”. Eu am
r\spuns: „Niciunul, Doamne!”. {i El mi-a zis: „Atunci
nu te osândesc nici Eu. Mergi, dar de acum s\ nu
mai p\c\tuie[ti!”.
Fariseul: Mda… deci a[a au stat lucrurile… Ce s-a mai
întâmplat apoi?
Maria: Înc\ tremurând de fric\, uitându-m\ cu team\ în
jurul meu ca nu cumva vreunul dintre acei b\rba]i
s\ se întoarc\ [i s\ m\ atace, m-am îndreptat gr\bit\
spre cas\. Dup\ ce mi-am tras un pic sufletul, m-am
schimbat de haine, am luat cu mine o pung\ cu bani
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LUCRUL CEL MAI DE PRE}
Actul I
(ac]iunea se desf\[oar\ în sala tronului palatului regal;
în mijloc se afl\ un tron m\re];
pe fiecare parte a s\lii sunt sfe[nice cu lumân\ri)
(intr\ în grab\ cei trei prin]i [i to]i încearc\ s\ se a[eze pe tron)
Prin]ul 1: Ia da]i-v\ la o parte, c\ eu sunt cel mai mare
dintre voi [i merit s\ stau pe tron!
Prin]ul 2: Da’ de unde! Eu, mijlociul, merit.
Prin]ul 3: Ba eu merit, pentru c\ tata m\ iube[te cel mai
mult pe mine.
(cei trei prin]i se împing [i se înghiontesc)
Prin]ul 1: Cum adic\!? Pe mine nu m\ iube[te tata?
Prin]ul 2: Nici pe mine nu m\ iube[te? Tu nu [tii ce
vorbe[ti.
Prin]ul 3: Nu m\ intereseaz\ ce crede]i voi. Eu [tiu c\ pe
mine m\ iube[te tata [i c\ eu [i numai eu voi fi
mo[tenitorul tronului.
Prin]ul 1: Asta s-o crezi tu! Pleac\ imediat de aici, c\ ai
s-o încurci tare de tot!
Prin]ul 2: Dar s\ vezi ce o s\ p\]e[ti tu din partea mea!
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Prin]ul 3: Ce dac\ sunte]i fra]ii mei mai mari, eu nu m\
las. Eu trebuie s\ stau aici… doar eu… doar eu…
Prin]ul 1: Hai, termina]i! Eu sunt cel mai mare [i eu stau
pe tron!
Prin]ul 2: Asta s-o crede]i voi! Eu nu m\ las deloc!
Prin]ul 2+ Prin]ul 3: Au! Vai! Ia mâna de pe mine! Nu
mai da!
Prin]ul 1: A[a! Primi]i ce merita]i! Vede]i ce se întâmpl\
dac\ nu m\ asculta]i?
Prin]ul 2: Ba s\ ascul]i tu de noi!
Prin]ul 3: Ba tu [i tu! A[a!
(tinerii continu\ s\ se certe [i s\ se îmbrânceasc\)
(intr\ b\trânul împ\rat, sprijinindu-se de bra]ul sfetnicului)
Împ\ratul (nervos): Ce e cu g\l\gia asta? Ce se întâmpl\
aici? Nu cumva iar v\ certa]i [i v\ bate]i?.. Ce o s\
m\ fac eu cu voi?
Prin]ul 1, Prin]ul 2 [i Prin]ul 3: Tat\, [tii... s\ vezi... noi...
încercam s\ ne a[ez\m pe tron, s\ vedem cum este...
dar [tii... noi...
Împ\ratul (acela[i): Of, Of… eu am s\ mor curând [i cearta
[i du[m\nia asta dintre voi o s\ duc\ la distrugerea
acestei împ\r\]ii…
Credeam c\ atunci când ve]i mai cre[te [i ve]i mai
prinde la minte, o s\ v\ iubi]i unul pe altul, o s\ v\
iubi]i ca fra]ii [i o s\ v\ în]elege]i… dar v\d c\ m-am
în[elat amarnic… of, of…
Prin]ul 1: Tat\, ne pare r\u c\ î]i facem astfel de sup\r\ri, dar…
Prin]ul 2: … dar noi nu vrem s\… se întâmpl\ s\… ei nu
vor s\…
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Prin]ul 3: Este vina fra]ilor mei mai mari… doar ei sunt
de vin\… doar ei…
Împ\ratul: Vezi, cinstite sfetnice, ce fel de fii am? {i mai
spui c\ e vremea s\ m\ lini[tesc, s\ m\ odihnesc mai
mult, c\ treburile împ\r\]iei mele sunt pe mâini bune…
Cum pot s\ m\ lini[tesc când am astfel de urma[i?
Nu pot! Nu pot!
Sfetnicul: M\ria Ta, te rug\m s\ te lini[te[ti… {tii, inima
m\riei-tale este sl\bit\… nu trebuie s\ ui]i ce a zis
deun\zi doctorul imperial, c\ ai neap\rat\ nevoie de
lini[te absolut\ [i odihn\… Lini[te [i odihn\, doamne!
Împ\ratul: Bine zici, sfetnice! Lini[te [i odihn\! Dar se
vede c\ nu pot s\ am parte de a[a ceva…
(cei trei fii cad la picioarele împ\ratului)
Prin]ul 1, Prin]ul 2 [i Prin]ul 3: Iart\-ne, tat\, am gre[it
înaintea ta…
Împ\ratul: Dragii mei, fiii mei… Râde [i se bucur\ inima
mea b\trân\ când vede ce mândre]e de fl\c\i a]i crescut,
dar plânge când vede c\ nu v\ în]elege]i, c\ v\ certa]i
tot timpul, c\ nu m\ pot baza c\ unul dintre voi va
lua, într-o bun\ zi, frâiele împ\r\]iei noastre…
Prin]ul 1: Spune, M\ria Ta, ce-]i dore[ti de la noi?
Împ\ratul: De mult timp m\ gândesc [i m\ sf\tuiesc cu
sfetnicul meu de n\dejde, cum s\ facem ca s\ v\
aducem pe calea cea bun\ [i, în acela[i timp, s\ pot
alege un vrednic urma[ la tron…
Prin]ul 2: Pune-m\, doamne, la orice încercare…
Prin]ul 1: Îmi dau [i via]a pentru tine [i împ\r\]ie,
M\ria Ta…
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Prin]ul 3: Nu cred c\ este nevoie de astfel de gesturi
disperate. Cred c\ cel care se descurc\ prin orice mijloace poate fi urma[ul t\u la tron.
Împ\ratul: Bine! Bine! A[a v\ vreau, fiii mei!
(Sfetnicul [opte[te Împ\ratului)
Împ\ratul: Da. Ai dreptate, sfetnice!
Uite ce am hot\rât pentru voi: merge]i în toate col]urile lumii; tu, fiul meu cel mare spre nord, tu, cel
mijlociu spre r\s\rit, iar mezinul meu spre apus.
Prin]ul 1: {i ce avem de f\cut?
Împ\ratul: Ave]i un an de zile s\ c\uta]i [i s\-mi aduce]i
lucrul cel mai de pre] care exist\ în lumea asta. Cel
care va reu[i asta va fi r\spl\tit pe merit [i va fi numit
urma[ul meu la tronul împ\r\]iei.
Prin]ul 2: {i cum vom face asta de vreme ce noi nu am
ie[it niciodat\ dincolo de grani]\?
Împ\ratul: Ve]i primi de la sfetnicul meu câte un rând
de haine simple, de negustor: o tolb\, o pâine [i o sabie.
Ave]i grij\, c\ nu pute]i spune nim\nui cine sunte]i
[i pentru ce c\l\tori]i…
Prin]ul 3 (lingu[itor): M\ria Ta, dar cum o s\ ne descurc\m
noi, un an de zile, printre oameni r\i [i str\ini, doar
cu o pâine [i o sabie? Cum o s\ tr\im? Noi suntem
prin]i…
(Sfetnicul [opte[te Împ\ratului)
Împ\ratul: A[a!
(c\tre prin]i): V\ dau fiec\ruia ceva bani ca s\ v\ descurca]i un an de zile, dar cu o condi]ie: s\-i înmul]i]i. Veni]i!
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(c\tre Prin]ul 1): Prime[te, fiule, cinci talan]i.
Prin]ul 1: Mul]umesc, M\ria Ta!
Împ\ratul (c\tre Prin]ul 2): }ie, fiule, î]i dau doi talan]i.
Prin]ul 2: Mul]umesc, doamne!
Împ\ratul (c\tre Prin]ul 3): Iar\ ]ie, mezinul meu drag,
î]i dau un talant.
Prin]ul 3 (sup\rat): Cum, doar un talant? Dar eu sunt fiu
de împ\rat, cum s\ m\ descurc doar cu un talant, [i
înc\ un an de zile? Este ceva de necrezut…
Împ\ratul: Dragul meu, dac\ hot\rârea mea te nemul]ume[te, po]i oricând s\ renun]i [i s\ r\mâi acas\.
Prin]ul 3 (lingu[itor): Vai, se poate, M\ria Ta, s\ spui a[a
ceva? Dar sunt foarte mul]umit de hot\rârea luat\.
Împ\ratul: Bine, atunci. Ave]i binecuvântarea mea ca s\
merge]i în aceast\ c\l\torie! Merge]i cu bine!
Prin]ul 1: M\ria Ta, vom face precum ai poruncit!
(c\tre Prin]ul 2 [i Prin]ul 3): Fra]ilor, r\mâne]i cu bine [i
s\ dea bunul Dumnezeu s\ ne reîntâlnim aici, s\n\to[i,
peste un an.
Prin]ul 2: Abia a[tept s\ ne revedem cu bine!
Prin]ul 3: Mda, o s\ vedem ce va fi… Dar s\ [ti]i c\ eu
voi fi câ[tig\torul…
Prin]ul 1: La bun\ vedere, fra]ilor!
(cei trei prin]i ies din scen\; împ\ratul r\mâne trist)
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UN STR|IN
ACTUL I
(ac]iunea se desf\[oar\ într-o sinagog\;
în mijloc se afl\ o mas\ înalt\ cu o menora –
sfe[nic cu [apte bra]e – [i câteva rânduri de b\nci)
(Preotul aprinde lumân\rile, preg\tindu-se de slujba de sear\)
(Într\ nou\ b\rba]i sl\bi]i, palizi la fa]\, cu hainele rupte [i
ponosite, sprijinindu-se unul pe altul)
B\rbatul 1: Pace ]ie, p\rinte! Putem intra [i noi în Casa
Domnului?
Preotul: Da’ cum s\ nu! Intra]i! Intra]i!
Dar ce a]i p\]it? Cum de ar\ta]i a[a de r\u? De unde
veni]i?
B\rbatul 2: P\rinte, te rug\m s\ ne dai pu]in\ ap\, c\
tare suntem osteni]i!
Preotul: Da. Da. Uite aici o ulcic\ cu ap\ proasp\t\. Sta]i
[i v\ odihni]i! Se vede c\ veni]i de departe, c\ tare
obosi]i mai sunte]i…
B\rbatul 3: Nu, p\rinte. Noi venim de la marginea satului...
Preotul (mirat): Cum? De la marginea satului? Ar\ta]i
de parc\ a]i fi mers pe drumuri nop]i [i zile întregi.
Nu se poate! Nu v\ cred!
B\rbatul 1: Ba da, p\rinte. V\ gr\im tot adev\rul.
B\rbatul 2: Noi suntem lepro[ii care st\teau ascun[i în
p\durea de la marginea satului.
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Preotul (îngrozit): Cum? P\i, dac\ spune]i a[a, voi nu ave]i
ce c\uta nici aici, în sinagog\, în Casa Domnului,
nici în acest sat, nic\ieri. Voi sunte]i blestema]i [i
pedepsi]i de Dumnezeu! Pleca]i! Ie[i]i afar\ degrab\
pân\ nu chem slugile [i poporul s\ v\ scoat\ de aici
[i s\ v\ alunge cu pietre!
B\rbatul 3: Opre[te-te, p\rinte! Opre[te-te!
B\rbatul 1: E adev\rat c\ suntem acei lepro[i… Dar acum
noi suntem vindeca]i, suntem s\n\to[i.
B\rbatul 2: {i acum am venit la dumneata s\ ne dai, dup\
Lege, carte scris\ c\ suntem cura]i, c\ suntem vindeca]i
[i c\ ne putem întoarce lini[ti]i [i s\n\to[i acas\.
Preotul (acela[i): S\ v\ întoarce]i acas\? A[a ceva este cu
neputin]\! A[a ceva nu se poate! Nu exist\! Nu pot
s\ cred!
B\rbatul 1 (calm): Lini[te[te-te, p\rinte! Vino mai aproape
[i cerceteaz\-ne s\ vezi, c\, într-adev\r, ne-am vindecat.
B\rbatul 2: Te rug\m din tot sufletul s\ ne dai carte
scris\ ca s\ putem pleca.
Preotul: Dar nu pute]i pleca a[a… nu pute]i… nu înc\…
B\rbatul 3: Cred-ne, p\rinte, c\ pentru unii dintre noi
au trecut dou\zeci de ani de când am fost alunga]i
din casele noastre pentru c\ ne îmboln\viser\m de
lepr\…
B\rbatul 4 (plângând): Eu de cincisprezece ani nu mi-am
mai v\zut familia [i pe cei dragi… aproape c\ nici
nu mai [tiu cum mai arat\…
B\rbatul 5: Te rug\m, p\rinte, ajut\-ne!
Preotul (a[ezându-se lâng\ ei): Dar eu tot nu pot s\ în]eleg
cum de v-a]i vindecat... {i nu unul sau doi, ci to]i... dar
aceast\ boal\ este groaznic\, este foarte molipsitoare...
foarte rar s-a vindecat vreun om pân\ acum…
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B\rbatul 1: A[a este, p\rinte. Nu exist\ cuvinte s\-]i povestim prin ce chinuri am trecut în to]i ace[ti ani…
Mai întâi, dup\ ce am aflat c\ suntem bolnavi, c\
suntem afecta]i de lepr\, am suferit cumplit… Dar
nimic nu s-a comparat cu ceea ce am sim]it când am
fost alunga]i cu pietre din casele noastre, ca ni[te animale s\lbatice, dup\ care ne-am ascuns în p\dure…
Nu a trecut mult timp pân\ când aceast\ boal\, groaznic\, a[a cum spui dumneata, p\rinte, a început s\-[i
arate col]ii: corpul întreg a început s\ ni se umple de
r\ni, care în loc s\ se vindece, ca de obicei, deveneau
din ce în ce mai mari [i dureau îngrozitor…
Preotul: {i cum a]i tr\it tot acest timp? Cum v-a]i descurcat?
B\rbatul 2: Foarte greu, p\rinte, foarte greu… Dar spre
deosebire de al]i lepro[i, noi tot ne-am descurcat cumva
mai bini[or…
Preotul: Cum adic\?
B\rbatul 3: Noi, de bine de r\u, am tr\it în oarecare libertate,
în p\durea de la marginea satului… Dar [tim c\ în
alte p\r]i, lepro[ii sunt închi[i în leprozerii, ni[te ]arcuri
unde tr\iesc cei bolnavi, mai r\u decât animalele…
Preotul: {i ce putea]i mânca?
B\rbatul 1 (trist): Ce mâncam? Ce g\seam [i noi: fructe
c\zute din copaci [i tot felul de r\d\cini crude…
B\rbatul 2: Când ne mai aruncau oamenii câte o bucat\
de pâine era s\rb\toare pentru noi…
Preotul (întristat): A[a? Mda… {i unde dormea]i? Unde
v\ ad\postea]i de ploi de frig [i de furtuni?
B\rbatul 3: Cum unde? Sub cerul liber, p\rinte… Nu aveam
putere [i nici cele necesare ca s\ ne construim case,
a[a c\ dormeam sub cerul liber… Unii dintre noi
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