HOREHRONSKÍ BETLEHEMCI
( Betlehemská hra z Horehronia )
Pieseň:

Sem, sem, poďte sem Vy pastuškovia,
a radujte sa ľudskí synovia.
Narodil sa nám spasiteľ, všeho sveta vykupiteľ,
sem, sem, poďte sem chválte ho hlasem.

ANJEL:
DOMÁCI:

Pán Boh daj dobrý deň, príjmete Betlehem ?
Príjmeme!

FEDOR:

A ja Fedor, chodím, blúdim po Betlemských horách,
fujaru som stratil, kto by mi ju navrátil, draho by mu zaplatil.
Dal by mu taký kus zlata, ako pekárska lopata, čo by zhola nič neplatil.
Mám ja pri Betlemských horách brata Stachu,
udriem naňho, zavolám ho:
Hojže, hojže brate Stachu, bo som vo veľkom strachu !

STACHO:

Čo voláš, brate Fedore!
Mne tej noci vlci všetky ovce roztrhali,
z barana iba kožky – rožky zanechali.
Mám ja pri Betlemských horách brata Baču,
udriem naňho, zavolám ho :
Hojže, hojže bratre Baču, bo Ti ovce z košiara vyskáču !

BAČA:

A ja, bača z Rimavskej Soboty,
nenaučil som sa žiadnej roboty,
len bučky – pníčky preskakovať
a švárne panenky milovať.
Mám ja pri Betlemských horách brata Kubu,
udriem naňho, zavolám ho :
Hojže, hojže bratre Kubo, bo je so mnou veľmi hrubo !

KUBO:

Daj Boh šťastia milí páni,
už som nebol dávno s Vami.
A ja Kubo – Dubo,
kde by si ma poslal, tam bych Ti bežal,
a Ty, starý pes, by si len v kolibe ležal.
Hojže, hojže Starý, sem poď !

STARÝ:

A ja Štarý, bol šom v takom kraji,
kde bolo žitko po toliari a pálenka po grajčiari.
Tak šom ša opil, že šom ši hneď štyri žuby vybil.
Podopriem ša o valašku, vytiahnem ši z kapsy fľašku.

FEDOR:

Daj tú fľašu pálenej, napijeme sa všetci z nej.
A teraz si zaspievajme!

BAČA:

A jak !

FEDOR:

A tak !

Pieseň:

Dobre bolo Kubovi, Kubovi, zakiaľ bol mladý.
Preskakoval bučky, pníčky aj starie klady.
Len to zle urobil, že sa neoženil, zakiaľ bol mladý.
Teraz by si poslal, poslal, pre holbu vína.
Koho že si pošle, pošle, keď nemá syna.
Lebo zle urobil, že sa neoženil, zakiaľ bol mladý.

BAČA:

Už sme sa napili, políhajme si trochu spať,
bystrý Fedor bude ovce pásť.

Pieseň:

Tú halenu dolu zrútim a hodvábnu sebe kúpim,
Ja ovčiarom nebudem, radšej na zboj preč pôjdem.

ANJEL:

Vstávajte valasi vstávajte,
ovečkám pokrmu dávajte,
oznamujem Vám vesele,
že sa narodil syn boží v Betleme.
Každý jeden pod ním klekne,
oferuje jemu pekne.
Glória !

FEDOR:

Ja Fedorík, svižný pacholík,
môj milý Ježišku, čo Ti mám oferovať ?
Ja Ti oferujem také jabĺčko, ako Tvoje srdiečko.

ANJEL:

Glória !

STACHO:

Ja Stach, na peci hrach,
môj milý Ježišku, čo Ti mám oferovať ?
Ja Ti oferujem takú klobásu,
čo sa dvanásti do nej opášu.

ANJEL:

Glória !

BAČA:

A ja Bača bez korbáča,
môj milý Ježišku, čo Ti mám oferovať ?
Ja Ti oferujem takého barana,
čo ho budeš variť od večera do rána.

ANJEL:

Glória !

KUBO:

A ja, Kubo – Dubo,
môj milý Ježišku, čo Ti mám oferovať ?
Ja Ti oferujem do rožku maku,

…. postupne pijú
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do fajky tabaku.
ANJEL:

Glória !

BAČA:

Starý na oferu !

STARÝ:

Nejdem, bo ma blchy zožerú !
A ja starý Gric,
sám pánboh vidí, že nemám nič.
Ja Ti oferujem za čiapku slivák,
aby si nevravel, že som veľký všivák.
Ale ani to Ti nedám, lebo sám nemám.

Pieseň:

Do hory, do lesa valasi, či horí v tom našom salaši.
Radosť veľka sa zjavuje a všetkých nás potešuje.
Vstávajte bratkovia k jasličkám,
Aby ste zjavili všetko nám.

…. Spevavo

