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1. JEDNÁNÍ
Josef pracuje ve své dílně, když za ním přijde posel s oběžníkem.
POSEL

(vesele) Josefe! Ty kluku Galilejská, jak se ti vede? Koukám, práce máš nad hlavu.

JOSEF

(zvedne hlavu od práce) Ebenednezere, buď zdráv! Co tě ke mně přivádí?

POSEL

Ale, člověče, císař Augustus vydal nové nařízení o sčítání lidu a každý obyvatel země se
musí dát zapsat ve městě, ze kterého pochází. Třeba takový hrnčíř Izachar musí s celou
rodinou až do Taršíše. (rozhlíží se po dílně, nakonec najde nějakou ošatku s jídlem a
pustí se do toho)

JOSEF

(pracuje si na svém) Hm, sčítání lidu...

POSEL

A odkud jsi vlastně ty, Josefe? Josefe!

JOSEF

Cože?

POSEL

Ptám se, odkud pocházíš?

JOSEF

Já? (nepřestává v práci) No, z Betléma v Judsku.

POSEL

Hm, to je dobré tři dny cesty.

JOSEF

(pořád pracuje) Jo, jasně.

POSEL

(rozhlíží se po Josefově dílně a mluví jen tak mimochodem) Teda, pokud máš velblouda
nebo aspoň osla, co ti ponese náklad, jinak to může trvat třeba i pět dní. To už se ti fakt
vyplatí si nějakého toho soumara pořídit. Na trhu v Narazetě teď v sobotu prodávali
osly za 20 denárů. To já si loni koupil osla od starého Mukiho za rovných 34 denárů.
Ale takovou chcíplotinu, že i dva pytle sušených kobylek odmítal nést. Tak mu říkám:...

JOSEF

(konečně se zvedne od práce a podívá se na posla) Ebenednezere, co mi to tu vykládáš?

POSEL

No, jen ti radím, abys dal pozor, od koho kupuješ osla. Protože kdybys putoval do
Betléma s takovou lenorou, jako mám já...
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JOSEF

(přeruší ho) Do Betléma? Proč bych měl jít do Betléma?

POSEL

Vždyť ti to tu celou dobu vykládám. Císař Augustus vydal nařízení, aby se každý šel dát
zapsat do města, odkud pochází. A ty jsi říkal, že jsi z Betléma v Judsku.

JOSEF

(jakoby pro sebe, posla už nevnímá) Do Betléma...? Tak daleká cesta. A s Marií, které
se má každým dnem narodit náš malý.

POSEL

Hm, hm... nebude to pro vás lehké. (dojí všechno z košíku) No, příteli, půjdu. Ještě
musím obejít Kánu, Kafarnaum a Magdalu. Tak Hospodin buď s tebou.

JOSEF

(ustaraně) I s tebou, Ebenednezere.
(posel odejde, Josef chvíli zamyšleně sedí)
Sčítání lidu. A Marie je těhotná. Jak tu cestu až do Betléma zvládneme?

(přijde Marie, volá Josefa k večeři)
MARIE

Josefe! Josefe! Večeře je připravená. Už na tebe čekám... (všimne si, že Josef zamyšleně
sedí) Co tu tak sedíš?
(Josef nevnímá)
Josefe!

JOSEF

Ano?

MARIE

No, pojď k večeři. Co se stalo, že jsi tak zamyšlený?

JOSEF

Byl tu posel. Císař Augustus vydal nařízení o sčítání lidu. Budeme muset jít do Betléma,
abychom se zapsali.

MARIE

(posmutní) Ach tak... (po chvíli) Ale nedělej si starosti, zvládneme to. Bůh nám pomůže.
A teď už konečně pojď k té večeři.

2. JEDNÁNÍ
(Ajza přibíhá za Malchiou s vyhláškou od císaře, Malchia něco plete nebo myje nádobí...)
AJZA

Malchio! (udýchaně) To jsou věci. To mi nebudeš věřit. Co nevidět bude tady v Betlémě
plno cizinců.

MALCHIA

Ale, Ajzo, co mi to tu vykládáš? Kde by se v tomhle našem malém městečku vzalo plno
cizinců?

AJZA

Byl tu posel císaře Augusta. Chystá se sčítání lidu. Přijedou lidé z celé země, aby se
zapsali. Však se zeptej hostinské. Všechny pokoje už má zamluvené.

MALCHIA

Ano, teď si vzpomínám, že jsem potkala posla z Galileje, co nesl objednávku na pět
noclehů.

AJZA

No, vidíš a ty si tady klidně pleteš.

MALCHIA

A co bych měla dělat? Já je přece sčítat nebudu.
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AJZA

Ale celé město se musí uklidit a nazdobit. Musíme nakoupit, napéct a navařit spoustu
jídla a uvolnit aspoň jeden nebo dva pokoje v domě, určitě se budou chtít ubytovat i u
nás.

MALCHIA

Myslíš? (chvíli o tom přemýšlí) Takového chystání kvůli sčítání lidu... jako by měl přijít
sám král. (obě se té představě zasmějí)

AJZA

Pravda, tohle se nestane. Král v Betlémě. Jo, to by byly jiné přípravy.

(Ajza s Malchiou odcházejí chystat se na sčítání lidu.)

3. JEDNÁNÍ
(Josef přichází do stáje pro oslíka, aby na něj naložil náklad na cestu do Betléma. Oslík přežvykuje kus
sena nebo tak něco.)
JOSEF

Tak kamaráde, doufám, že sis dobře odpočinul, protože nás čeká dlouhá cesta do
Betléma.

OSLÍK

(překvapeně) Cože?

JOSEF

No, jen se nediv. Musíme na sčítání lidu. Pro Marii to bude náročné, spoléhám na tebe,
že jí pomůžeš.

OSLÍK

Já?

JOSEF

Oslíku, já dělám, co můžu. A věř mi, že bych do Betléma nešel, kdybych nemusel.
(nakládá na oslíka balíky, když má naloženo, přijde Marie)

MARIE

Josefe, jsem připravena. Můžeme vyrazit?

JOSEF

(vzdychne si) Ano, pojďme. (vezme Marii za ruku a společně s oslíkem odcházejí)

4. JEDNÁNÍ
(Ajza s Malchiou nesou plné tašky/košíky jídla, cestou se zastavují a stěžují si, co ještě musí zařídit)
AJZA

Už jsem napekla dvě mísy chlebových placek, ve sklepě mám naloženou jehněčí kýtu v
medu a odpoledne budu dělat salát z hořkých bylin.

MALCHIA

Já jsem na trhu koupila krásné ryby. Udělám je na másle, snad budou hostům chutnat.

AJZA

A kolik jich budete mít – těch hostů? (zaloví v košíku a vytáhne fík, do kterého se hned
zakousne)

MALCHIA

Ani pořádně nevím, deset nebo jedenáct, zítra už by měli přijet. A co to máš?

AJZA

Dostala jsem u kupce výborné fíky, vzala jsem hned dvě kila. (nabídne Malchii)

MALCHIA

(zakousne se do fíku) Hm, výborné.

AJZA

U nás si objednalo nocleh osm lidí. Ještěže jeli naši mladí na týden ke Genezaretskému
jezeru, jinak bychom tolik místa neměli. To bychom museli ty cizince ubytovat snad ve
stáji. (obě se zasmějí)

MALCHIA

Umíš si představit, že by někdo bydlel na seně vedle dobytka?
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AJZA

(kroutí hlavou) V tom smradu a špíně? (víc se zachumlá do šály) Navíc se dost ochladilo.
Brr, to je zima. Člověku se ani nechce vycházet z domu.

MALCHIA

Tak pospěš, ať už jsme doma a nemrzneme tu.

(obě pospíchají domů)

5. JEDNÁNÍ
(Josef s Marií a oslíkem hledají nocleh, klepou na dveře, ale nikdo jim neotvírá, Josef už začíná být
bezradný.)
JOSEF

Dobrý večer, hledám pro sebe a manželku nocleh, celý Betlém už je plný...

AJZA

Nemáme už místo, musíte jinam. (otočí se a dál neposlouchá)

(Popojdou kousek dál a Josef klepe na další dveře)
JOSEF

Dobrý večer, měli byste pro nás místo, prosím? Stačí kousek. Má žena čeká dítě...

MALCHIA

Máme plno. Běžte jinam. (také se otočí a neposlouchá)

JOSEF

Ale Marii se co nevidět narodí dítě. Tak kam máme jít? (nikdo mu neodpovídá)
(Josef sedí s hlavou v dlaních, Marie s oslíkem ho utěšují)

MARIE

Josefe, neměj strach, někde se pro nás místo určitě najde.

JOSEF

Ale, kde? Celý Betlém je plný.

MARIE

Tak snad v tomto hostinci. (ukáže směrem, kde ještě nebyli)

(Josef klepe, vychází hostinská)
JOSEF

Dobrý večer, moc vás prosím, hledáme místo na přespání, já a moje žena.

HOSTINSKÁ

(kroutí hlavou) Je mi to moc líto, ale volný pokoj už nemám.

JOSEF

Ale moje žena bude mít dítěte.

HOSTINSKÁ

Ráda bych vám pomohla, ale opravdu vás nemám kam ubytovat. Zkuste to ještě jinde.
(odejde)

JOSEF

Prošli jsme celý Betlém a nikde pro nás nemají místo. Je už tma a pořádná zima. (drží
Marii za ruku a druhou rukou hladí oslíka) Všichni se k nám otočili zády. Co teď budeme
dělat? Není tu nikdo, kdo by nám mohl pomoct, oslíku.

OSLÍK

Sám jsi osel. Zapomněl jsi na Boha?

MARIE

Oslík má pravdu, Josefe. Bůh nám pomohl v každé těžké situaci, nikdy nás přece
neopustil. Musíme věřit, že se o nás postará i teď.

(chvíli se nic neděje, pak přichází hostinská)
HOSTINSKÁ

(vrací se k Josefovi a Marii) Hej, vy tam! Mám ještě místo ve stáji. Není tam moc čisto,
ale je to suché a teplé místo, kde můžete přenocovat, jestli chcete.

JOSEF

(radostně) Ano, děkujeme. I místo ve stáji je lepší než nic. Pojď, Marie.
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MARIE

Josefe, je nejvyšší čas. Myslím, že děťátko už se narodí každou chvíli.

(Josef, Marie, oslík i hostinská odejdou)

6. JEDNÁNÍ
PASTÝŘ 1

(klepe na dveře) Dobrý večer.

AJZA

(vykoukne v noční košili, zamračeně si prohlíží pastýře) Co chcete, je dávno po půlnoci.
(zívá)

PASTÝŘ 2

Hledáme místo, kde se dnes narodil Boží syn?

AJZA

Kdo?

PASTÝŘ 1

No, Boží syn.

AJZA

Nikdo takový se tu nenarodil. Vraťte se, odkud jste přišli a nedělejte si ze mně legraci,
kdyby Bůh chtěl, aby se na zemi narodil jeho syn, nikdy by to nebylo v takovém
bezvýznamném městečku jako je Betlém. (zabouchne dveře)

(pastýři klepou na další dveře)
PASTÝŘ 1

Pěkný večer přejeme.

MALCHIA

(také vykoukne v noční košili) Co je? Proč mě budíte?

PASTÝŘ 2

Někde se tu dnes v noci narodil Boží syn, tak ho chceme pozdravit.

MALCHIA

(nedůvěřivě si je prohlíží) Potrkal vás beran? Jak vás něco takového napadlo?

PASTÝŘ 1

Anděl nám to pověděl a hvězda nám ukázala místo, kam máme jít.

MALCHIA

Anděl? Hvězda? (pastýři přikyvují) To určitě, Boží syn by zrovna zval takové chudé
pastýře, aby za ním přišli, vždyť celé dny jen pasete ovce, kdoví co jste viděli.
(zabouchne dveře)

(pastýři klepou na dveře hostince)
PASTÝŘ 1

Paní hostinská, hvězda nám ukázala, že se v Betlémě dnes v noci narodil Boží syn a my
se mu chceme poklonit. Nevíte, kde ho máme hledat?

HOSTINSKÁ

V Betlémě? To opravdu nevím. (pastýři skoro odcházejí, kdy si hostinská najdenou
vzpomene) Počkejte, v mé stáji nocuje muž a jeho žena, které se mělo narodit dítě.

PASTÝŘ 2

Ano, anděl nám to tak pověděl: „Najdete dítě zabalené do plenek a položené v jeslích.“

HOSTINSKÁ

Podíváme se za nimi.

7. JEDNÁNÍ
(Marie drží na rukou Ježíška, Josef s oslíkem stojí vedle nich)
MARIE

Dítě se nám narodilo, syn nám byl dán.

PASTÝŘ 1

Vítej, Králi. (oba pastýři se pokloní)
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HOSTINSKÁ

Ani tomu nemůžu věřit. V mé stáji se narodil syn Boží.

(přiběhne Ajza s Malchiou)
AJZA

Co je to tu za hluk tak v noci?

MALCHIA

Nejdřív mě vzbudí tady ti dva (kývne směrem k pastýřům) a teď se zástupy lidí hrnou
do stáje k hostinci. Ani jsme se tu nemohly protlačit, kolik je tu lidí. (rozhlédne se kolem)

JOSEF

(vezme do rukou Ježíška) Radujte se a jásejte. Dnes v noci se nám narodil syn. A jeho
jméno je Ježíš.
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