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Jak povstaly chudobky

Při Pána Krista narození

Veliká radost ve Stvoření 

Byla od hvězd až po kamení. 

Radovaly se mraky, stromy.

Radovaly se cesty, domy. 

Radoval se, že kráčí chromý.

Ptáci a také andělové,

nebeské říše vojínové, 

provozovali zpěvy nové. 

Co němé bylo, mluvilo. 

Co temné bylo, svítilo. 

Co slepé, světlo spatřilo. 

Na ráj si všichni vzpomínali, 

kdy v náručí Božím usínali

silní i slabí, velcí i malí.

Obloha, vody, lesy, zem, 

Jediným byla Betlémem. 

Spasitelem narodil se všem. 

. . .
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Andělé s pastýři a králi

Všichni mu zpívali a hráli.

I my tam tenkrát zbožně stáli. 

Děťátko malé, Stvořitel, 

nebeských sluncí držitel

se chladem třásl a hlad měl. 

Bůh silný, Světlo pro pohany

na klíně ležel Matky Panny, 

zvířátek dechem zahřívaný.

Nad nesmírnou tou chudobou 

hvězdy, co chodí oblohou, 

se zdržet pláče nemohou. 

Padají hvězdné slzy na zem

zdupanou kroky, ztuhlou mrazem, 

chudobky bílé jsou z nich rázem.

Chudobky bílé s červenou. 

Kdo uvidí je, vzpomenou, 

do Betléma že dobře jdou.
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První slavík 

Hledá si cestu do Betléma 

rok co rok člověk i tvář němá,

chudobky věčně budou kvést.

K Betlému cesta netrhne se, 

každý, co má, tam darem nese

chudším ještě, než sám jest. 

Přiletěl také ptáček malý,

ani si ho moc nevšímali,

nevzhledný byl už na pohled.

Zpívati zbožně namáhá se, 

ale že měl dost špatný hlásek, 

zastyděl se a ztichl hned.  

Jak moh by zpívat před anděly, 

jichž polnice tak krásně zněly, 

a jakou vzbudit pozornost, 

kde papoušci a kolibříci,

rajky a pávi parádníci

rozvírali svůj skvoucí chvost?

. . .

Vidí, že nemá žádné ceny

ten služebníček zarmoucený.

Tu vzlétl a mouchy odhání, 

co Ježíškovi kolem hlavy

létají drze, bez obavy, ,

že probudí Ho ze spaní.

Co krásného to ptáček dělá, 

Maria Panna uviděla,

Děťátka šeptá přání svá. 

Spasitel splnil prosbu Matky, 

z ptáčkova hrdla klokot sladký

k úžasu všech se rozlévá.

A že tak slavně Boha slaví, 

slavík se zve a klokotavý, 

hlas jeho jak by stříbro pil.

Klokotá dodnes pozdě v noci, 

že Kristus Pán se o půlnoci

k radosti světa narodil. 


