Stromčeky pri jasliach

Postavy: Rozprávač, Palma, Jedľa, Oliva, Anjel, Mária, Jozef
Rozprávač: Cisár Augustus nariadil sčítanie ľudu. Aj Jozef a Mária sa vybrali do Betlehema,
aby sa tam dali zapísať, keďže ich predkovia pochádzali odtiaľ. Z Nazareta do Betlehema je
vyše sto kilometrov. Keď tam po dlhšom čase došli, mestečko už bolo plné ľudí, a preto
nemohli dostať nijaké miesto na bývanie a Ježiško sa už mal narodiť.
Kde mu pripravia postieľku? Chodili a hľadali, ale nakoniec sa museli utiahnuť do maštaľky.
A tam? Tam sa v tú svätú noc narodil Spasiteľ, malý Ježiško. Anjeli oznámili pastierom túto
radostnú správu a tí sa hneď išli dieťaťu pokloniť. A keď do maštale vošli aj traja mudrci z
Východu, okolostojace stromy už nevedeli ovládnuť zvedavosť, a tak naťahovali svoje štíhle
konáre, aby mohli uvidieť spiace dieťa. Tie, ktorým sa to podarilo, potom kývaním a
šumením lístia rozprávali ostatným, čo videli. Hrdá palma sa naklonila k rozvoniavajúcej
olive a povedala jej:
Palma: Poďme sa aj my pokloniť Spasiteľovi a dajme Mu svoje dary.
Rozprávač: Začula to blízko stojaca jedľa a tíško poprosila:
Jedľa: Vezmite aj mňa so sebou.
Palma + Oliva: A čo by si ty už len mohla darovať dieťaťu? Veď vy, ihličnaté stromy, okrem
pichľavého ihličia nič nemáte.
Rozprávač: Po týchto tvrdých slovách sa jedlička neodvážila namysleným stromom
odpovedať, vzdychla si a smutno spustila svoje vetvy.
Jedľa: Tak veľmi som túžila vidieť malého Ježiška!
Rozprávač: Jeden z anjelov, ktorí strážili maštaľ, všetko videl a počul. Bolo mu jedličky ľúto
a rozhodol sa, že jej pomôže.
Anjel: Neboj sa, jedlička, len ty pekne choď do maštaľky a o ostatné sa nestaraj. Lebo ty si v
tento večer ten najkrajší stromček a určite máš veľa vlastností, ktoré sa budú Ježiškovi páčiť.
Rozprávač: Jedlička ihneď vykročila, a keď vstúpila dnu, videla, ako palma a oliva
odovzdávajú dieťatku svoje dary.
Palma: Ježiško, tu je môj najkrajší list len pre tTba. Som naň pyšná. Odkladala som ho na
najvýznamnejší deň, ktorý práve teraz nastal.
Oliva: A ja? Ja som Ti priniesla tú najkrajšiu vôňu môjho oleja, aby si mohol sladučko
spinkať a popri tom sa Ti bude snívať o dvoch najkrajších stromoch – teda o mojej kamarátke
palme a o mne, samozrejme.

Rozprávač: Oba stromy sa, pravdaže, pyšne vypli. Potom pred jasličky predstúpila jedľa a
skromne sa poklonila. Vtedy anjel sňal z neba jednu z množstva hviezd a položil jej ju na
hlavu. Jedlička zažiarila vo svetle hviezdy tak silno, že si palma a oliva museli vetvami
prikryť oči, aby neoslepli. Dieťa v jasliach si všimlo palmový list a cítilo vôňu olivového
oleja, ale najviac ho zaujalo svetlo. Radostne sa usmievalo a žiarivými očkami vážne pozeralo
na jedličku.
Mária: Jedlička, ako krásne voniaš pokorou. Tú dnes už má málo stromov, ale aj málo ľudí a
málo detí.
Jozef: Pozri, ako sa malý Ježiško na teba milo usmieva.
Rozprávač: Keď sa potom stromy vracali na svoje miesto v lese, anjel sa naklonil k jedličke
a povedal jej:
Anjel: Odteraz budeš oslavovať sviatok narodenia Pána Ježiša svojou zelenou krásou. Ľudia
si na pamiatku dnešnej noci budú zdobiť ihličnaté stromy a na ich vetvách zažínať svetlá. Si
predsa ten najkrajší a najpokornejší stromček, aký poznám. A okrem toho máš to najlepšie
srdiečko, naplnené až po okraj láskou.
Jedľa: Ďakujem ti veľmi pekne. Táto noc je pre mňa tá najkrajšia na svete. S radosťou sa
stanem stromčekom Vianoc.
Anjel: Tak sa to malo stať. Veď ty si to zaslúžiš!
Rozprávač: Odvtedy vianočné stromčeky pripomínajú ľuďom tajomstvo, ktoré jedlička
videla, a onú prvú tichú a svätú noc.
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