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I. PROLOG    
/Opovědník, Herci/ 

První herec:  Pantátové a vůbec všichni páni, 

Druhý herec: půvabné slečny a vážené paní, 

Třetí herec:  bujará mládeži, roztomilé děti, 

Čtvrtý herec: slyšte, co chceme pověděti. 

Opovědník 1: Už za maličkou chvíli 

   vám s převelikou pílí 

   sehrajeme představení 

   o tom slavném narození 

   Krista Pána našeho,    

Odpovědník 2      Ježíška malého, 

   nade vše milého, 

   který přišel mezi nás 

   ve vánoční tento čas,    

Odpovědník 3       aby lidstvo smrtelné 

   od zlé moci pekelné 

   navždy osvobodil. 

První herec:  Poprosit vás chceme slušně, 

Druhý herec:         nevrťte se příliš hlučně. 

Třetí herec:  Nebavte se, nesmrkejte, 

Čtvrý herec:          mobily si vypínejte! 

Čtvrtý herec:        hlavně dobrý pozor dejte! 

Všichni:  Neb se nám zdá víc než jisté, 

   že na vlastní oči byste 

   vidět nyní všichni měli, 

   co jste dosud neviděli. 

Opovědník:  Na úvod to bude stačit: 

   páni herci, můžem začít! 
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II. NEBE 
    

/ Opovědník, Luciper, Andělé, Michal/ 

Andělé:  zpívá se 

   Když letí po nebi andělé, 

   všichni si zpívají vesele. 

   Pánbůh je sleduje zpovzdálí, 

   potom je přepěkně pochválí. 

   Sesednou se vedle sebe, 

   Pánbůh k nim přistoupí blíž. 

   Každému dá modré z nebe 

   a potom stoupají výš. 

Opovědník:  Dnes už téměř nikdo neví, 

   že i ďábel bydlel v nebi. 

   Šelma lstivá, čert ho sper! 

   Jmenoval se 

Luciper:  Luciper. 

Opovědník:  Z andělů všech, co tam žili, 

   býval Bohu nejvíc milý, 

   poněvadž byl 

Luciper:  nejchytřejší, 

   nejhezčí a nejbystřejší. 

Andělé:  To si myslel ve své pýše, 

   proto hleděl stále výše. 

   Výš a výš a ještě výše! 

   Luciper se vyvyšuje, andělé pějí vzestupné vokály 
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Luciper:  Vyjádřit se nedá v notách, 

   jak vysoko jsem to dotáh. 

   Nepochybně se teď mohu 

   postavit i Pánubohu. 

Opovědník:  Když to archanděl Michal slyšel, 

   naproti mu s holí vyšel. 

Michal:             Kdo se chce protivit našemu Pánu, 

   dostane ode mne výchovnou ránu! 

   Michal srazí Lucipera, andělé pějí sestupné vokály 

Opovědník:  A tak spadl do té díry, 

   smradlavé a plné síry, 

   kterou peklem nazýváme. 

   Kéž ho nikdy nepoznáme! 

III. PEKLO   
/Luciper, Satan, Belzebub/ 

Čerti:   zpívá se 

   Hrozný puch a strašný smrad 

   je v pekelné jámě, 

   proto každý, kdo tam spad, 

   smrdí přenáramně. 

   Čerta v tlustém kožichu, 

   ať si co chce tvrdí, 

   vždycky poznáš po čichu, 

   poznáš ho, že smrdí. 

Luciper:  Služebníci, kde jste jací? 
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   Pospěšte, mám pro vás práci! 

Satan:   Již k tobě mistře chvátám. 

   Jmenuji se Satan. 

   Nezklamu tě velký mistře, 

   myslí mi to velmi bystře. 

Belzebub:  Já taky nejsem žádný blb. 

   Jmenuji se Belzebub. 

   Najdeš služebníka ve mně, 

   který umí sloužit věrně. 

Luciper:  Za všechno, co se mi stalo, 

   chci se pomstít, a ne málo! 

   Z anděla, co z nebe svrhli, 

   bude nyní ďábel zvrhlý. 

Satan:  Já to vidím také tak. 

Belzebub:  Pomstíme se, ale jak? 

Luciper:  Bůh přislíbil lidské duši, 

   když bude žít, jak se sluší, 

   život věčný na nebesích. 

Belzebub:  U všech čertů, to jsou věci! 

Luciper:  Já však nyní spolu s vámi 

   překazím ty boží plány. 

   Vydáme se všichni rázem 

   na návštěvu k lidem na zem. 

Satan:  Ke hříchu je všechny svedem! 

Belzebub:  Společně to snadno… svedem! 

Satan:  Lidé touží, jak je známe, 

   po ovoci zakázaném. 

Belzebub:  Víme, co má člověk rád. 

   Máme toho plný sklad. 

Satan:  Spolehlivě v temném koutku 

   ukojíme každou choutku. 
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Luciper:  Až to Pánbůh uvidí, 

   odvrátí se od lidí. 

   Zavrhne ve svatém hněvu, 

   co stvořil k obrazu svému. 

   Potom duše z celé země 

   místo k Němu přijdou ke mně. 

IV. ZEMĚ    

/Hříšné duše, Luciper, Satan, Belzebub, Smrt/ 

Hříšné duše:  zpívá se 

   Dlouhá cesta do nebe, 

   nahoru a pořád rovně. 

   Kdopak mě tam dovede? 

   Kamaráde, doprovoď mě. 

   My jsme duše zkažené, 

   které sešly z cesty přímé. 

   Pánbůh nás pryč zažene, 

   my do nebe nepatříme. 

   Když nás v nebi nechtějí, 

   půjdem tam, kde pivo mají, 

   až nám zase nalejí, 

   budem se mít jako v ráji. 

Luciper:  Na co čekáš, líný čerte? 

   Do pekla je všechny berte! 

   Nejdřív tyhle a pak tamty, 

   hlavně herce, muzikanty 

   a pak všechny z předních řad. 
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   Já jdu kotle rozehřát. 

   Čerti loví duše. Zazní hudba, která charakterizuje Smrt. 

Satan:  Co je to za strašný lomoz? 

Belzebub:  Já se bojím, Mistře, pomoz! 

Satan:  Řekni, mistře, co je tam? 

Belzebub:  Blíží se to rovnou k nám! 

Satan:  Děsí mě zvuky tajemné. 

Belzebub:  Nejen tebe, také mne! 

   Oba pryč. 

Luciper:  Kampak, služebníci moji? 

   Odkdypak se čerti bojí? 

   Jen pojďte hezky přivítat 

   tu, kterou mám nejvíc rád. 

   Objeví se v okamžiku- 

   nejlepší z mých pomocníků. 

   Vejde Smrt. 

Smrt:   Nevěrné pokolení lidské, 

   odporné, hnusné a slizké! 

   Pro svoje skutky proradné 

   dočkalo jsi se toho dne, 

   kdy mě Bůh učinil tvojí paní. 

   Přicházet budu znenadání, 

   někdy ve dne, jindy v noci, 

   ve zdraví i za nemoci. 

   Já sama určím pravý čas, 

   neujde mi nikdo z vás. 

Hříšné duše:  zpívá se 

   Smutný je náš osud, 

   přišly těžké časy. 

   Smrt si brousí kosu, 

   my jsme její klasy. 
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   Ušetři nás Kmotra, 

   prosíme tě snažně. 

Smrt:   Kosa už je ostrá. 

   Připravte se na žně! 

V. ZVĚSTOVÁNÍ  

 /Opovědník, Marie, Josef, Gabriel, Andělé, Luciper, Belzebub, Satan/ 

Opovědník 1:  Žila dívka v Galileji, 

   v městě jménem Nazaret. 

   Čistá byla duše její, 

   čistější nepoznal svět. 

Odpovědník 2:  Jak lilie byla bílá, 

   s Josefem se zasnoubila, 

   jenž byl z rodu Davidova 

Odpovědník 3:     Marie se jmenovala, 

Odpovědník 1:     Bůh v ní našel zalíbení.. 

Odpovědník 2:     archanděla Gabriela 

   proto rychle poslal ku ní 

Odpovědník 3:      a ten zapěl sladkým hlasem:  

Gabriel:  zpívá se 

   Zdrávas, Panno, milostí 

   od Boha zdobená, 

   ctností všechněch předností 

   nad jiné vznešená: 

   Syna, aj, míti máš, 

!8



   jméno mu Ježíš dáš. 

Andělé:  Syna, aj, míti máš, 

   jméno mu Ježíš dáš 

Marie:  Jakpak by se to mohlo přihodit, 

   že já bych syna měla porodit? 

   Vždyť jsem dosud nepoznala muže. 

   Kdo takovou věc učinit může? 

Gabriel:  zpívá se 

   Nestrachuj se Maria, 

   Pán div ten učiní, 

   z Ducha počneš, Panno ctná, 

   Bůh sám tě zastíní: 

   Nač nelze mysliti, 

   může Bůh činiti. 

Andělé:  Nač nelze mysliti, 

   může Bůh činiti 

Marie:  Netřeba mi o tom slyšet více. 

   Zde stojím, Pane, tvoje služebnice. 

Gabriel:  Aleluja  

   Marie otěhotní. 

Andělé:  Zdráva buď, ó Panno slavná, 

   splněna touha je dávná, 

   Spasitel, král všeho nebe, 

   za matku dnes zvolil tebe. 

   Vejdou čerti. 

Luciper:  Ticho, andělská pakáži, 

   však já vám ještě ukáži, 

   jak to u nás v pekle hrajem. 

Belzebub:  Josefe, jdou řeči krajem, 

   že Marie čeká dítě. 

Satan:  Pospěš za ní velmi hbitě, 
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   ať tě o tom sama zpraví, 

   zda jsi děcka otec pravý. 

Luciper:  Že jím nejsi, to vím jistě. 

   Kdybych já byl na tvém místě, 

   udělal bych to co každý. 

Satan:  Rozloučil bych se s ní navždy. 

Luciper  Zřekl bych se zkrátka 

Belzebub  Marie 

Satan   i toho spratka. 

Josef   Že jsi mě takto podvedla 

   a v lidský posměch uvedla, 

   musím se s tebou rozžehnat 

   a navždy tobě sbohem dát. 

Gabriel:  Josefe, synu z rodu Davidova, 

   vyslechni pozorně tato slova: 

   Vezmeš si Marii za ženu svoji 

   a vaše cesty navždy se spojí, 

   neb taková je vůle Hospodina. 

   Marie brzy porodí syna, 

   kterého počala z Ducha svatého, 

   proto se nezdráhej přijmout ho za svého. 

   Ježíš bude jeho jméno, 

   tak splní se, co předpovězeno 

   proroky bylo před dávnými časy. 

   On je ten Mesiáš, který lidstvo spasí 

   od temné moci ďábelské 

   a jeho jest království nebeské. 

Josef:   Marie, teď když všechno vím, 

   nikdy tebe neopustím. 

   Vše vykonám, jak náš Pán chce, 

   tvůj věrný budu ochránce. 
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Andělé:  Aleluja 

Luciper:  Teď můžete být spokojeni, 

   však naší hry to konec není! 

VI. POPSÁNÍ  LIDU  

/Císař, Rádcové-Belzebub a Satan, Josef, Marie/ 

Císař:   Kam oko dohlédne, všude jen samá chátra. 

   Teď už se nedivím, že moje říše chátrá. 

   Už vím, proč rádcové mi jeden jako druhý 

   tvrdí, že nemáme, čím splácet moje dluhy. 

   Z té hrozné představy mě začal jímat děs. 

   Řekněte popravdě, jsem vážně bez peněz? 

Belzebub  Odpovědět musím kladně, 

   v pokladně jsme téměř na dně. 

Satan   Nebuďme z toho zděšení, 

   vymyslel jsem řešení. 

   Tvoje říše rozlehlá je, 

   lidnaté jsou její kraje. 

   Lidí je tu požehnaně, 

   jen se pane koukni na ně. 

   Rozkaž, aby každý z nich, 

   dal ti zlaťák na daních. 

   Řek bych, že to není mnoho, 

   jeden zlatý na jednoho, 

   a když zaplatí celý kraj, 

   máš kasu plnou po okraj. 

Císař:   Tak rychle zařiďte vše, co je třeba k tomu. 
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   Se všemi penězi pak přijďte ke mně domů. 

   Odejde. 

Belzebub:  Poslyšte císařský mandát, 

   každý má císaři daň dát. 

   Ať chudí nebo bohatí, 

   všichni zlaťák zaplatí. 

   Běžte proto hezky zčerstva 

   do svého rodného města. 

   Tam budete řádně zapsáni 

   a o peníze obráni. 

Josef:   Marie, ženo milená, 

   musím jít až do Betléma, 

   abych se k rodu přihlásil 

   a císaři daň zaplatil. 

   Za dva nebo za tři pátky 

   budu zcela jistě zpátky. 

Marie:   Josefe, muži můj milý, 

   zůstaň ještě malou chvíli. 

   Už brzy, to ti povídám, 

   Božího syna světu dám, 

   kterého pod srdcem nosím. 

Josef:   Prosím? 

Marie:   Za den, za dva, možná za tři, 

   když vše půjde jaksepatří. 

Josef:   Odejít musím bez prodlení, 

   takové je nařízení. 

Marie:   Půjdeme tedy oba dva, 

   jsem koneckonců žena tvá 

   a místo mé je po tvém boku. 

Josef:   Neujdeš víc než pár kroků 

   v tom svém požehnaném stavu. 
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Marie:   S tím si vůbec nelam hlavu. 

   Pomůže mi Pánbůh sám, 

   pod srdcem jeho syna mám, 

   proto mi k cestě dodá síly. 

Josef:   Tak snad abychom vyrazili. 

Oba   zpívá se 

   Do kopce půjdeme nahoru 

   a z kopce půjdeme dolů. 

   Budeme v sobě mít oporu, 

   když všude půjdeme spolu. 

   Dopředu nevíme nikdo z nás, 

   kam cesty daleké vedou. 

   Vím jenom, že se nám půjde snáz, 

   když po nich půjdeme ve dvou. 

VII: BETLÉM   

/Opovědník, První, Druhý a Třetí radní, Čerti, Josef, Marie/ 
Opovědník 1: Vítejte ve městě Betlémě 

Odpovědník 3:      Ti pánové zde vedle mě 

                              zasedají v městské radě. 

Odpovědník 2:      Sešli se dnes na poradě, 

   neboť chtějí zjistit zdali 

   všechno řádně přichystali. 

První radní:  Zdůraznit chci vám, drazí páni, 

   že měli byste schopni být, 

   až do Betléma přijde lid 

   zdaleka i okolí, 

   vyplnit mu každé přání, 
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   ať už to bude cokoli. 

Druhý radní: Pro poutníky velmi chudé 

   strava i nocleh zdarma bude. 

Třetí radní:  Nebudem na ně hledět spatra, 

   v každém chceme vidět bratra. 

První radní:  Tak bezpochyby každý host 

   ocení naši šlechetnost. 

   Vejdou čerti 

Luciper:  Soudě podle těchto vět, 

   ten moula vůbec nezná svět.  

Satan:  Je to hňup už na pohled. 

Luciper:  A ti dva druzí jakbysmet. 

Belzebub:  Na to každý přijde hned. 

Satan:  Jsou to zkrátka křupani. 

První radní:  Co tu chcete a vůbec kdo jste? 

Luciper:  Jenom klid, jsme vaši hosté. 

První radní:  Potom jste hosté nezvaní. 

Satan:  A jdeme, zdá se, právě včas. 

Luciper:  Přišli jsme sem mezi vás 

   v tuto nečekanou chvíli, 

   abychom vám vysvětlili, 

   jak se dneska točí svět. 

Satan:  Tuze dobrý pozor dejte 

Belzebub:  a všichni dobře poslouchejte, 

Luciper:  co vám budem vyprávět. 

Čerti:   zpívá se 

   Svět už je dneska jiný, 

   než ještě včera byl. 

   Je neschopný a líný, 

   kdo peněz nenabyl. 

   Ten, kdo se trochu snaží 
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   a umí prstem hnout, 

   vysokou mívá gáži 

   a není darmožrout. 

   A kdo má díru v kapse 

   je lump a opilec. 

   Ať vymlouvá se, jak chce, 

   nezmění tuhle věc. 

   Kdo žebrá, marná sláva, 

   je pobuda a rváč. 

   Tak proč jim něco dávat, 

   když vážně není nač. 

   Ten, kdo má zdravý rozum, 

   si poučení vzal. 

   Jen ať si táhnou o dům, 

   ať táhnou o dům dál! 

První radní:  Jezte, pijte, hosté milí. 

   Díky vám jsme pochopili, 

   jak jsme dříve hloupí byli. 

Druhý radní: Od nynějška budem chytří. 

Třetí radní:  Přinejmenším aspoň my tři! 

   Vejde Josef s Marií. 

Josef:   Zdravím vás, betlémští měšťané. 

První radní:  Kdo tě sem pustil, trhane? 

Druhý radní: Mluv, kdo jsi a odkud jdeš? 

Třetí radní:  A hlavně řekni, co tu chceš? 

Josef:   Jsem Josef, rodem z Betléma 

   a Marie je žena má. 

   Až z města Nazaretu 

   k zápisu přišli jsme tu. 

   Požádat vás chceme páni 

   o levný pokoj na přespání. 
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Třetí radní:  Kdepak ses to chlape doslech, 

   že je u nás levný nocleh? 

Druhý radní: Ten tady těžko najde se, 

   žebráš na špatné adrese. 

První radní:  Čekáme hosty jinačí, 

   to musejí být boháči, 

   kteří mají plné kapsy. 

   A teď zmiz, než hvízdnu na psy. 

Josef:   Pane, prosím, moje žena 

   je po cestě unavená. 

   Jen se podívejte na ni, 

   mějte přece slitování. 

Druhý radní: Co je mi po tvojí ženě? 

   Kliď se odtud urychleně! 

Josef:   Já vím, že nejsme bohatí, 

   však Bůh vám všechno oplatí- 

   Marie čeká jeho dítě. 

   Všeobecné veselí 

Třetí radní:  Žertovat umíš znamenitě. 

Josef:   Je to pravda, žádná lež. 

Třetí radní:  Pak za svým Bohem rychle běž. 

Druhý radní: Určitě ti řekne kam. 

První radní:  Postará se jistě sám 

   o vás jako nikdo jiný, 

   když k vám patří do rodiny. 

   Opět smích, pak hvízdnutí a štěkot. 

   A teď vám radím zrychlit krok- 

   tam běží Azor a támhle Brok. 

Josef:   Marie, pojď, já cestu znám, 

   o tebe sám se postarám. 

   Za městem půjdem doleva, 
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   až dorazíme do chléva, 

   kde nocleh pro nás přichystám. 

Marie:  Tak jistě chce to Pánbůh sám. 

   Věřím, že při nás bude stát, 

   až stane se, co má se stát.Odejdou. 

Luciper:  Řek bych, že se naše dílo 

   tímto zdárně završilo. 

Satan:  V celém lidském pokolení 

   až tak zbožný nikdo není, 

   aby věřil, že to dítě, 

   které v chlévě narodí se, 

   vskutku je tím božím synem. 

Belzebub:  Zvláště když tam budou kolem 

   přežvykovat osel s volem. 

Luciper:  Lidé nikdy nepoznají, 

   koho mezi sebou mají. 

VIII. PASTUŠKOVÉ  
/Čtyři  pastýři, Anděl/ 

První pastýř:          Ať si říká kdo chce co chce 

            není lehké pásat ovce. 

Druhý pastýř:  Od úsvitu do tmy dřeme 

Třetí pastýř:              přitom bídu s nouzí třeme. 

Čtvrtý pastýř:  Možná že se něco stane, 

            nevídané, neslýchané 

            a na světě bude líp. 

První pastýř:  To zní jako dobrý vtip. 

Třetí pastýř:            Že je dneska těžká doba, 
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             to vím stejně jak vy oba. 

Druhý pastýř:  Utěšit nás pouze může, 

              že nemůže být už hůře. 

Třetí pastýř:            Ač naděje velká není, 

            věřím, že se časy změní. 

Čtvrtý pastýř:  Dost už toho povídání, 

            přijde nám vhod krátké spaní. 

Třetí pastýř:           Proč ne, bratři, co my víme, 

           třeba až se probudíme, 

            zažijeme krásnou chvilku. 

První pastýř:  Tak už spi, ty věčný snílku. 

Anděl:   Gloria in excelsis Deo! 

Druhý pastýř:  Slyším bratři divný hlas, 

             až mě z toho bere třas. 

Anděl:   Gloria in excelsis Deo! 

Čtvrtý pastýř:  Já ho slyšel. A teď zas. 

Třetí pastýř:           To na nebi anděl zpívá. 

              Věříte mi? 

Druhý pastýř:  Co nám zbývá! 

První pastýř:  Vždyť jsme plni bázně svaté. 

Třetí pastýř:            Nebojte se, tu ho máte. 

Anděl:   zpívá se 

   Sláva Bohu na výsostech, 

   dobrou zprávu pro vás mám! 

   Poslouchejte, duše prosté, 

   dobře, co teď povím vám: 

   Panna syna porodila, 

    který přišel spasit svět. 

   Na slámě ho uložila, 

   do chléva se vraťte zpět. 

   Pokloňte se pacholátku, 
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   čest a slávu vzdejte mu, 

   spanilému Jezulátku, 

   synáčkovi Božímu. 

Třetí pastýř:  Déle bratři nemeškejme! 

   Na cestu se rychle dejme, 

   ať jsme první u děťátka. 

   Víme, kudy vede zkratka. 

První pastýř:              Poženeme naše ovce  
                                  z lesní louky dolů z kopce 
Třetí pastýř:              Z Nové Cesty na Vyhlídku  
                                  projdeme se pěkně v klídku 
Čtvrtý pastýř:            Myší dírou kolem Caldů..  
Sruhý pastýř:            Hoši, času máme haldu - co se stavit na jedno?  
3. a 4. pastýř:            V tom jsme asi zajedno! 

(zahřmění! orchestr vydá temné zvuky, objeví se mrak, v něm vykukuje 
nenápadně Bůh nebo Geiska a hrozí prstem) 

Čtvrý pastýř:               Koukejte, je po zázraku,  
                                   hvězda zmizla v temném mraku 
První pastýř:               Kudy, bratři?  
Druhý a třetí:              Co my víme? 
První pastýř:               Raději se rozdělíme. 

(rozdělí se 1.a 3. a 2. a 4.) 

Druhý pastýř:              Za lucernou nocí černou půjdem támhle, kolem   
                                   Schůdků..  
První  pastýř:              Zapomeňte na hospůdku!  
Čtvrtý pastýř:              Jedno malé na nádraží 
                                    nikoho snad neuráží?  
Třetí pastýř:                Kudy hoši vy se dáte?  
                                    Přes most nějak pospícháte. 
Druhý pastýř:              V kempu v zimě nikdo není  
                                    a teď, když jsme bez vedení,  
                                    na mě nějak padaj' splíny..  
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                                    Stavím se U Karolíny. 
Třetí pastýř:                 Bímové, či ve vinárně?  
Druhý pastýř:               Když to, bratře, půjde zdárně,  
                                    stihnu obě za večer. 
Čtvrtý pastýř:               Jen se nám tam …(ty víš co..) 
První pastýř:                 Hele! Máme držet směr..  
                                     a ten byl jasně na východ!  
                                     A to je na druhou stranu!  
                                    Musíme jít podle plánu! 
Čtvrtý pastýř:               Má to spoustu nevýhod,  
                                    La Fontána, kupříkladu,  
                                    to jsou lázně na náladu.. 
Třetí pastýř:                 Ulice 5.května skýtá pokušení četná! 
Druhý pastýř:               ale nedá se jí vyhnout.. 
První pastýř:                Koukejte už sebou švihnout!  
Čtvrtý pastýř:               Vážně, radši zrychlíme,  
                                    pít teď stejně nesmíme,  
                                    u kolébky by z nás táhlo.. 

(vplíží se opatrně smrtka)  

Druhý pastýř:                Chlapi, něco na mne sáhlo!!  
První pastýř:                 To sis sáhnul do svědomí!  
                                     Jdeme! Ať nás neoblomí  
                                      svody z říše špiritusu. 
Čtvrtý pastýř:                Prosimtě, už zavři pusu!  
Druhý pastýř:                Hele, hvězda zase svítí, tak šup za ní! 
Třetí pastýř:                  Není zbytí! 

(zpívá se:)  

                                   Tedy poženem, a honem,  
                                   tam do Betléma půjdem. 
                                   Ty vezmeš housličky, já dudy mám, 
                                   poženem k jesličkám, zahrajem tam 
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IX. TŘI  KRÁLOVÉ  

/Baltazar, Melichar, Kašpar/ 

Baltazar:  Kašpare! Hej, Melichare! 

Melichar:  Kam ses poděl, Baltazare? 

Baltazar:  Já jsem tu. A vy jste kde? 

Melichar:  Já jsem tady. 

Kašpar:  Já jsem zde. 

Baltazar:  Vidím hvězdu. Pojďte sem! 

   Mám ji přímo před nosem. 

Kašpar:  Ta nám jistě ukáže cestu 

   k tomu dalekému městu. 

Melichar:  Pojďme proto rychle za ní, 

   ať tam dojdem do svítání. 

Všichni:  zpívá se 

   Posviť nám na cestu hvězdičko, 

   do noci veď naše kroky. 

   Pospíchej když tak jen maličko, 

   přece jen máme své roky. 

   Jak rubín ve zlatém oválu 

   na nebi kometa září, 

   my ale spěcháme pomalu, 

   úměrně ke svému stáří. 

X. KLANĚNÍ   

/Opovědník, Josef, Marie, Andělé, Pastýři, Králové, Smrt/ 

Opovědník1: Poslechněte, co se stalo 
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   v tuto noční hodinu. 

Všichni:  Poslechněte, poslechněte! 

Opovědník 2: Poslechněte novinu. 

Odpovědník 3:      Byla noc a padal sníh, 

   když svět celý náhle ztich. 

Odpovědník 1:      Do tmy prvně zazněl hlas 

   Toho, který spasí nás. 

   dětský trylek 

Odpovědník 3: Radujte se pod hvězdami, 

   Boží dítě je už s námi. 

Všichni:  zpívá se 

   Narodil se Kristus Pán, 

   veselme se, 

   z růže kvítek vykvet nám, 

   radujme se. 

   Z života čistého, 

   z rodu královského, 

   nám, nám narodil se. 

Opovědník 1: Andělé se z nebe snesli, 

   sesedli se kolem jeslí. 

Odpovědník 2: Serafové, cherubíni 

   u jeslí se pilně činí. 

Andělé:  zpívá se 

   Ježíšku, panáčku, 

   my tě budem kolébati. 

   Ježíšku, panáčku, 

   my tě budem kolíbat. 

Opovědník 3: Krátce na to zamíří 

   ku jesličkám pastýři. 

Pastýři:  Hajdom, hajdom, tydlidom, 

   hajdom, hajdom, tydlidom. 
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První pastýř:  Zdravíme tě, Boží matko, 

   nesem dary pro děťátko. 

Druhý pastýř:  My jsme ale chudí hosté, 

   proto nesem dary prosté. 

Třetí pastýř:  I když nic víc nemáme, 

   od srdce to dáváme. 

Opovědník:  A teď držte všichni palce, 

   tři postavy vidím v dálce. 

   Bloudí pořád sem a tam, 

   doufejme, že dojdou k nám. 

Tři králové:  zpívá se 

   My tři králové jdeme k vám, 

   štěstí, zdraví vinšujem vám. 

   Štěstí, zdraví, dlouhá léta,  

   my jsme k vám přišli z daleka. 

Kašpar:  Věřte, že náš průvod 

   královský má původ. 

Baltazar:  Svá království jsme opustili, 

   abychom se poklonili 

Melichar:  synáčkovi tvému, 

   králi nebeskému. 

Tři králové:  zpívá se 

   Nám třem se hvězda zjevila, 

   která jak živa nebyla. 

Všichni:  Narodil se nám Spasitel, 

   všeho světa Vykupitel. 

Smrt:   Radujte se všichni lidé, 

   času mi jen málo zbyde, 

   neboť v této svaté noci 

   počal konec mojí moci. 

   Dítě, které leží tady,  
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   brzy už mě zbaví vlády. 

Všichni:  zpívá se 

   Člověčenství naše, 

   veselme se, 

   ráčil vzít Bůh na se, 

   radujme se. 

   Z života čistého, 

   z rodu královského, 

   nám, nám narodil se. 

Opovědník 1: Tím se končí představení 

   o tom slavném narození 

   Krista Pána našeho, 

Odpovědník 2 Ježíška malého, 

   nade vše milého, 

Odpovědník 3: který přišel mezi nás 

   ve vánoční tento čas, 

   aby lidstvo smrtelné 

   od zlé moci pekelné 

   navždy osvobodil. 

Všichni:  Dobrou vůli spolu mějte, 

   ve svém srdci rozjímejte 

   nad tím, co jste uviděli.    

   Klaníme se,  to je celý.      
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