ESTER-PYYKKINARU ESITYS
Ripusta pyykkinaru ja siihen pyykkipojilla eri henkilöiden vaatteet (Kuningas, Vasti,
Mordokai, Ester, Haaman). Kun kertoja lukee jonkun henkilön vuorosanat, näyttelijä (joku
yleisöstä) menee sen henkilön vaatteen taakse ja esittää sitä pantomiiminä.

Kuningas: Meillä on nyt suuret juhlat. Haluan, että kaikki näkevät kauniin kuningattareni
Vastin.
Vasti:

Antaa olla vaikka millaiset juhlat, mutta minä en tule. Se ei sovi minun
arvolleni.

Kuningas: Kuinka Kuningatar kehtaakaan kieltäytyä. Tämä suututtaa minua kovasti.
Vasti ei saa olla enää kuningatar. Haluan uuden kuningattaren.
Kertoja:

Kuningas kutsuu luokseen kaikki valtakunnan kauneimmat tytöt. Heistä
parhaimman hän valitsee uudeksi kuningattareksi.

Mordokai: Kuule Ester. Osallistu sinäkin kisoihin.
Ester:

Kyllä, Mordokai serkku.

Mordokai: Mutta älä kerro kenellekään, että sinä olet juutalainen.
Kertoja:

Niin käy, että Ester on kaikista tytöistä kaunein ja kuningas rakastuu Esteriin.
Näin Esteristä tulee kuningatar. Kuninkaalla on hallitusmies nimeltä Haaman.
Joka päivä Haaman kulkee nenä pystyssä kaduilla ja haluaa kaikkien
kumartavan häntä.

Mordokai: En voi kumartaa Haamania. Olen juutalainen.
Haaman:

Minä vihaan Mordokaita, koska hän ei kumarra minua. Tapan hänet ja kaikki
muutkin juutalaiset. Pyydän kuninkaalta siihen luvan.

Kertoja:

Haaman valehtelee, että juutalaiset ovat paha kansa. Tästä syystä on tärkeää,
että heidät hävitetään. Kuningas antaa luvan.

Mordokai itkee: Voi kauheaa. Kansani tuhotaan. Pitää pyytää Esteriltä apua.
Ester:

En voi auttaa. Pelkään, että kuningas tappaa minut, jos menen hänen eteensä
ilman kutsua.

Mordokai: Jumala on valinnut sinut kuningattareksi juuri tätä hetkeä varten. Jumala on
valinnut sinut auttamaan kansaasi.
Ester:

Pyydä kaikkia juutalaisia rukoilemaan Jumalalta apua. Sitten uskallan mennä
kuninkaan eteen.

Kertoja:

Ja niin Mordokai rukoili ja Ester rukoili. Ja taas Mordokai rukoili ja Ester rukoili
kunnes suuri päivä koitti. Oli Esterin aika mennä kuninkaan eteen.

Ester:

Oi kuningas. Voitko sinä ja Haaman tulla luokseni juhliin?

Kuningas: Voi rakas Ester. Totta kai minä haluan.
Haaman (ylpeänä): Minä olen ainut, joka on kutsuttu kuninkaan ja kuningattaren juhliin. Olen
kaikista tärkein. Mutta kuinka minä vihaankaan Mordokaita. Haluan tappaa
hänet.
Kertoja:

Kuningas ja Haaman söivät ja joivat kuningatar Esterin juhlissa. Ester kutsui
heidät vielä uudelleen juhliin seuraavana päivänä.

Kuningas: Mitä sinä haluat rakas Ester? Annan sinulle vaikka puoli valtakuntaa.
Ester:

Pelasta henkeni ja kansani hengen. Paha Haaman haluaa tappaa kaikki
juutalaiset.

Kuningas: Sinä paha Haaman. Kuinka sinä voit tehdä tällaista!
Haaman:

Apua. Minä kuolen!

Ester:

Jumala auttoi minua olemaan rohkea. Hänen avullaan kansani pelastuu.

