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Světélka lásky

Obsazení: 	6 malých dětí (1. brouček: 25 veršů, 2. brouček: 9 veršů, 3. brouček: 15 veršů, 
4. brouček: 10 veršů,  5. brouček: 5 veršů, 6. brouček: 11 veršů)

Vybavení: 	5 lucerniček (s baterií a vypínačem, aby šly najednou rozsvítit), šátek, šála, rukavice, kapesník


Na scénu pomalu vcházejí broučci 1 – 5. Jsou unavení, potácejí se, v rukou drží lucerničky, které nesvítí. Vede je první brouček, který má ještě nejvíce síly.

1. brouček: 	Pojďte broučci, pojďte honem, přijdeme tam všichni pozdě. 

2. brouček: 	(Smutně) Nemůžeme, je nám zima, lucerničky naše hasnou. 

3. brouček:	Vítr fouká, tolik studí, lucerničky naše zhasil. Jakpak najdem pravou cestu? 

4. brouček:	Do Betléma nedojdeme, zahyneme někde cestou. 

5. brouček:	(S pláčem) Raději se vraťme domů. Je tam teplo, světlo, milo. 

1. brouček:	(Vyčítavě) To jste pěkní, milí broučci! Jenom na sebe myslíte. 
A co malé, krásné dítě, jež tam v jeslích tiše dřímá, tomu nechcete už svítit? 

3. brouček:	(Vymlouvá se) Rádi bychom posvítili, ale to víš, je to těžké; nemůžeme, zhaslo světlo!

2. brouček:	Cesta dlouhá, nohy bolí, tma je, zima, vítr, zebe. 

4. brouček:	Já chci domů, já chci domů. 

1. brouček:	(Káravě) Málo máte, milí broučci, opravdové lásky v srdci. Proto stále naříkáte, bojíte se chcete zpátky! Kéž vám Bůh dá novou sílu. 

Ozve se volání za scénou

6. brouček:	(Není vidět) Pomóc, pomóc! 

Broučci se dívají, odkud se volání ozývá. Jsou postrašení, nejistě rozmlouvají. 

2. brouček:	(Ustrašeně) Kdo to volá? 

4. brouček:	Já se bojím!

5. brouček:	Utečeme!

6. brouček:	(Za scénou) Pomóc, pomóc!

Broučci na scéně se chystají k útěku, první brouček je však zadrží. 

6. brouček:	(Rázně) Stůjte, broučci! Pročpak byste utíkali? Někdo volá, pomoci chce, a vy byste nepomohli? Co kdyby se vám to stalo? 

Všichni: 	To je pravda. 

3. brouček:	(Odhodlaně) Pomůžeme!

1. brouček:	(Vybízí je a jde směrem, odkud se ozývá volání) Pojďte honem! Kdo to volá?
4. brouček:	(Předběhne všechny, uvidí malého broučka, obrací se k druhým) Brouček, malilinký brouček. A je celý unavený, sotva dýchá, chudák malý. Asi někde zbloudil cestou. 

Všichni broučci pomalu přivádějí zbloudilého broučka doprostřed scény. Podpírají ho. 

3. brouček:	(Sundává si šátek) Ručičku má pochroumanou. Zde je šátek, obvážu ji. (obvazuje)

4. brouček:	(Podává šálu) Já mu půjčím šálu na krk. 

1. brouček:	(Dává rukavice) Já mu dám své rukavičky! 

5. brouček:	(Vytahuje kapesník) Já mu aspoň utřu slzy. 

6. brouček:	(Pomalu se probírá) Děkují vám, milí broučci. Pomohli jste. 

3. brouček:	(Vyptává se) Copak se ti stalo, broučku? 

6. brouček:	(Lítostivě) Když jsem spěchal do Betléma, ztratil jsem svou lucerničku. Zabloudil jsem, upadl jsem, byl bych tady asi zmrzl, kdyby jste mi nepomohli. (Smutně) Ale moje lucernička, ta je pryč, (Rozpláče se) to je mi líto. 

1. brouček:	Neplač broučku! 

Všichni: 	Neplač broučku! 

4. brouček:	I nám světlo zhasil vítr. Snad je někde rozsvítíme. 

Všichni: 	(Nabízejí 6. broučkovi lucerničku) Vem si moji, vem si moji! 

2. brouček:	(Podává lucerničku a ukazuje na 3. broučka) Vem si moji, mi dva budem svítit spolu. 

6. brouček:	(Bere si vyhaslou lucerničku; ostatní broučci se usmívají)

Broučci najednou stisknou vypínače lucerniček, ty se rozsvítí a broučci se radostně diví. 

3. brouček:	(Radostně) Jéje, broučci, světla svítí. 

5. brouček:	(Jásavě) Děti, děti, to je radost! 

2. brouček:	(Zvídavě) Jak pak se to asi stalo? 

1. brouček:	(Důrazně) Jak pak se to asi stalo? Asi tím, že ve svém srdci  rozžehli jste světlo lásky, pomohli jste, potěšili. 

3. brouček:	(Vesele) A teď všichni do Betléma. Budeme tam svítit spolu děťátku, které nám poslal z velké lásky Bůh náš milý! 

Všichni odcházejí a mávají lucerničkami.

