ČAKANÝ HOSŤ
Žena:

Starec:

Žena:

Čo to počujem? Do nášho mestečka má dnes prísť Pán Ježiš? Áno,
ale nev ie sa, do čieho domu príde a preto sa každý priprav uje
a chystá sa Ho privítať u seba. Keby tak navštívil mňa, mala by som
v eľkú radosť. Prichystám Mu to, čo mám najlepšie. Dom čo
najkrajšie upracem, povysáv am koberce, umy jem okná, vyperiem
záclony. Uv arím nejakú špecialitku. Ani chvíľu si neoddýchnem,
bojím sa, aby neprišiel skôr, ako s tým budem hotová.
Prosím, dajte mi kúsok chleba, som veľmi hladný, už dv a dni som
nejedol. Pomôžte mi, prosím.

Ježiš:

Šty rikrát som stál u tvojich dv erí a šty rikrát som prosil o v pustenie.
Šty rikrát si ma odbila, pretože si nemala pre mňa čas, aby si ma
potešila, poradila mi a pomohla. A tak aj keď si ma čakala, odišiel
som a požehnanie určené pre teba prijal niekto iný ...

Žena:

Ó, Pane, prosím, odpusti mi, nevedela som, že si to Ty. Pomôž mi,
aby som vo sv ojich blížny ch v idela Teba.

Ježiš:

Odpúšťam ti, ale požehnanie je stratené. Čo si neurobila pre jedného
z mojich najmenších, to si neurobila pre mňa.

Veľmi vás ľutujem, starček, ale nemôžem v ám pomôcť, čakám dnes
v zácneho hosťa a ešte musím dokončiť jedlo!

Smutná žena:

Žena:

hodinou a On neprichádza. Moja námaha bola zby točná. Iste išiel
niekde inde.

Dobrý večer, máte chvíľku čas? Som veľmi smutná a chcela
by som sa s niekým porozpráv ať. Potrebujem pomôcť
a poradiť.

Je mi ľúto, príďte inokedy. Dnes nemám čas, čakám v zácneho
hosťa.
... Hmm, tá žena bola v eľmi smutná, ale darmo, ja mám iné starosti,
chcem by ť s prácou hotová, aby som mohla privítať Pána. Ešte
poupratov ať kuchyňu,.. už zasa niekto klope!!!

Cudzinec: Dobrý deň. Prosím, mohli by ste mi dať napiť? Som smädný.
Žena:

Čo? Nerozumiem vám ani slov o.

Cudzinec: Chcel by som len trošku piť (ukáže).
Žena:

Nemám čas, choďte inam.
...Stále niekto otravuje...

Chlapec: Teta, pomôžte mi, prosím, porezal som si prst a veľmi ma bolí.
Žena:

Holúbok, v eľmi ťa ľutujem, ale mám ešte toľko práce... Rada by som
ti pomohla, ale teraz nemôžem. Choď ďalej, v eď ti rúčku niekto
obv iaže.
...Ták, už je konečne všetko hotové. Sadne si a čaká. Pane Ježišu,
už príď. Ticho, počuť nejaké kroky! Zasa to nieje On... Ide hodina za
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