Svatou dobu již tu máme
Děti přicházejí na předehru z obou stran , rozestavují se po celém prostoru.
Svatou dobu již tu máme,
z nejmilejších svátků,
protož rádi zazpíváme:
Sláva jezulátku,
sláva jezulátku!
Ve městě i ve vůkolí
všichni lidé spali,
pastýřové v širém poli
o své ovce dbali,
o své ovce dbali.
Znenadání o půlnoci
divné slyšet hlasy,
nebe skví se božskou mocí,
radujte se s námi,
radujte se s námi!
***
(z Horácka)
(Na první sloku si Marie přehazuje modrý šátek, anděl bílý šátek. Na druhou sloku někdo podá
Marii polštářek, aby si podržela děťátko na bříšku. )
Šla Maria, šla do ráje
potkal jest ji anděl Páně.
Sólo anděla:
„Kam jdeš, Maria,? Nedojdeš,
těžko pod svým srdcem neseš.“
Maria mu nevěřila,
přece do ráje vkročila.
A jak do ráje vkročila,
hned za podruží prosila.
Děti se přibližují do velkého půlkruhu, zpívají odmítavě:
„My ti podruží nedáme,
komory žádné nemáme.
Utvářejí malý půlkruh a čtveřice si kleká a spojenýma rukama vytváří jesličky.
Máme jen malý chlíveček,
je v něm uvázán oslíček.

Jak Maria tam vkročila,
hned synáčka porodila.
Maria poklekne a položí děťátko do jesliček, sólo:
„Podej, Josefe, plínčičky,
ať zavinem to maličký.“
Bere dítě z jesliček a podává Josefovi, anděl mu podává svůj šátek – plínčičku, sólo Josefa:
Maličký jsme zavinuli,
do jesliček položili.
Sbor sloku opakuje:

Maličký jsme zavinuli....
(Z Berounska, ale melodie je na Horácku táž)

***
Maria bere děťátko do náruče, Josef jí přinese stoličku; stojí poblíž. Ostatní utvoří skupiny, z nichž
budou zvířátka. Malé děti mohou sedět na bobku, klečet. Zpívají všichni uvozovací verše, ale
skupina - zvířátka mají sóla. Všichni se obracejí svým zpěvem ke skupině, která bude mít sólo. V
závěru se všichni obracejí k muzikantům, ti mají sólo. Sólo housliček Dydli, dydli... pak zpívají
všichni, již vestoje, jako „houslisté“.
Maria panna krmí děťátko:
Papu, papu, papu, Jezulátko!“
Svatý Josef kolíbá děťátko:
„Hulu,hulu, hulu, Jezulátko!“
Zabeč, beránku, v tom novém zámku:
„bebe, bebe, bebe, Jezulátko!“
Zaštěkni, psíčku, v tom novém sníčku:
„Hafi, hafi, hafi, Jezulátko!“
Zabrň, kocourku, tomu děťátku:
„Brňou, brňou, brňou, Jezulátko!“
A ty, kuřičko, snes nám vajíčko:
„Koko, koko, koko, Jezulátko!“
Housličky, hrejte, plakat nedejte,:
„Dydli, dydli, dydli, Jezulátko!“
(z Moravy)
***

Marie vstává, chodí s děťátkem sem a tam, sbor komentuje mluveným slovem, Marie pak sólo:
Kolébala a zpívala
matička synáčkovi:
“Ach, nynej, přenynej,
Ježíšku spanilej,
nynej, nynej!”
Počalo se mu chutně spáti,
počalo se mu cosi zdáti Sbor ztišuje, a malé děti vylétnou jako kukačky a hrdličky, třepou křidélky, vyskakují na strom –
židli a seskupí se kolem něj a opakovaně cukrují a kukají, také ztišují cukrrrú, kuku,
Sbor velkých děvčat opakuje a pokračuje:
počalo se mu cosi zdáti,
že ptáci zpívají
zezulky kukají
při salaši.
(z Moravy)
***
Marie přechází k velkým děvčatům, které si mohou střídavě děťátko pochovat.
Všichni zpívají, malé děti u židle na “kuku” vždy poskočí do dřepu, nebo na jedné noze,
podle libosti.
Zezulka z lesa vylítla, kuku
u samých jesliček sedla, kuku,
vzdává čest a prozpěvuje,
pána svého vychvaluje,
kuku, kuku, kuku.
Malé dítě může sednout na opěradlo židle a dělat holoubka.
Holoubek sedl na báni, vrkú,
dal se silně do houkání,vrkú,
jest tomu také povděčen,
že jest Ježíšek narozen,
vrkú, vrkú, vrkú.
Malé děti si mohou hrát na hrdličky, oběhnou kolem hloučku děvčat, některé mohou kroutit
hlavičkou a krkem vkleče před nimi jako ochočené hrdličky.
Hrdlička nad chlívem lítá, cukrú,
líbezně Ježíška vítá, cukrú,
až jí nabíhá volátko,
svým hlasem ctí Jezulátko,
cukrú, cukrú, cukrú.
(Březiny)
***

Mééé, mééé,
Přiběhne kluk s černým hadrem - koza, přitom mečí, vyskočí na židli. (Marie si zatím sundá šátek a
zruší hru s děťátkem.) Skupina se seskupí opodál, posmívá se a zpívjí všichni:
Stojí vrba košatá,
hej, hej, koleda.
na ní koza rohatá
hej, hej, koleda.
Přibližují se, malé děti si hrají na vlka, mohou i po čtyřech:
Přišel tě k ní kmotr vlk,
hej, hej, koleda,
natahoval na ni krk,
hej, hej, koleda.

Mělo by být sólo “kozy”:

Paní kmotra poď dolů,
hej, hej, koleda,
A já dolů nepudu,
hej, hej, koleda.
Ty máš velký zubiska,
hej, hej, koleda,
natáh bys mně kůžiska
hej, hej, koleda.
(z Horácka)

Všichni se shluknou kolem židle, odnášejí kluka i židli a opakují poslední dvě sloky...

