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Velikonoèní hra
Jeruzalémské jitro
(Rok poté)
Komorní apokryfní jednoaktovka na velikonoèní téma

Vìnováno památce Tadeáše Jilemnického





Osoby:
Josiáš, jeruzalémský obchodník
Míkal, jeho žena
Channa, jejich dcera
Nabateh, kupec, pøítel Josiášùv
Matatiáš, obchodník, soused
Hyppolitos, øecký poutník
Miriam z Betfegy, poutnice
Metaios, kazatel a uèitel

Odehrává se v jeruzalémském domì blízko Chrámové hory.




Scénáø a texty písní: © Jiøí Slouka, 2003 
Scéna nemìnná, v domì s bìžným zaøízením. Na scénì Josiáš a Míkal. Míkal chystá snídani, mezitím poklízí, na Josiášovi je vidìt ještì rozespalost – všechno nasvìdèuje tomu, že vstal døív, než obvykle. Od prvního okamžiku je cítit atmosféru rušného a významného dne.

Josiáš:	 	Tak vidíš, Míkal, už to máme zase tady.
Míkal (nepøíliš nadšenì):  Já vím, nejvìtší svátky roku. No jo.
Josiáš:	Prosím tì! Tebe netìší, že jsme se ve zdraví dožili Pesachu? Není to hezké?
Míkal:	Hezké… Hezké to je, to netvrdím, že ne. Taky jsem za to Pánu Bohu náležitì vdìèná; to možná ani nevíš. Jenomže – svátky! Tùdle! Doma fofr, teï k tomu ještì poutníci, a pro tebe to bude zase samý ten tvùj obchod… O svátcích má být rodina pohromadì, spoleènì se zamyslet nad životem, spoleènì za nìj podìkovat… Jsou tohle svátky? Nejsou.
Josiáš:		Ale ženo, to pøece øíkáš každý rok.
Míkal:	A ty zase každý rok øíkáš, že svátky jsou pøedevším byznys. To už taky znám. 
Josiáš:		No tak, Míkal… Víš dobøe, že z toho jsme živi…
Míkal:		Ale jo, já už mlèím. … Channa ještì spí?
Josiáš:	Asi ano. To víš, sleèna si zvykla vyspávat. A stejnì se mi ta holka nìjak nelíbí. Poøád je taková… 
Míkal:	Prosím tì, co chceš v šestnácti. Lomcuje s ní puberta, to je to celé. Já bych o ni strach nemìla. … Channo, vstávat! Snídanì na stole! … Tak Channo!
Pøichází Channa, zøetelnì duchem nepøítomná.
Channa:	To už je tolik? Hm.
Míkal:	Prosím tì, pojï snídat. A� aspoò ráno jsme pohromadì. Táta se za chvíli rozbìhne po tìch svých kšeftech…
Josiáš:		Ale maminko…
Míkal:		Jo, je to tak! A na nás už brzy zaènou bušit poutníci a vùbec.
Channa:	Hm. … No tak teda dobrý ráno, hm.
Josiáš:	 	Holka, prosím tì, co je zase s tebou?
Channa (zdánlivì otrávenì, ale možná i zaraženì):	 Co by bylo? Nic, ne? Nebo co?
Josiáš:		Jestli aspoò víš, co je dneska za den!
Channa:	No, co… Zaèíná Pesach, nebo ne? A co?
Josiáš:		No, aspoò to!
Channa (znudìnì): Hm.
Josiáš:		Tedy, Channo, takhle otrávenì…
Míkal:		Nejvìtší svátek, všecko se bude radovat…
Channa:	Radovat. Hm. Táta vyjde za kšeftem, ty budeš podstrojovat tìm tvejm poutníkùm… Já jdu radši nìkam zalézt.
Míkal: 	Channo, nebuï aspoò tak protivná. Bude tu spoleènost, dozvíme se nìjaké novinky, poznáme další lidi…
Channa:	Hm. Tak jo. Tak víte co, rodièové? Tak až se nìco bude dít, tak mì zavolejte, jo? (Znechucenì odchází.)
Míkal:		No, nepøetrhl bys ji nìkdy?
Josiáš:	Ale to ten její… co on vlastnì je? Snad Žid jako my, ale jmenuje se nìjak øecky. Už jenom tohle! To nám ještì tak scházelo, aby se nám dcera tahala s takovým nìjakým pochybným…
Míkal:		Ale Josiáši, on je pøece nìco jako uèitel.
Josiáš:	Jo, uèitel. Pìknì dìkuju. Tak proè nepøijde k nám do domu? Proè si poøád šuškají jenom támhle nìco nìkde za rohem? Pøedvèírem jsem je zase vidìl v podloubí u Gabbaty. A co myslíš, že dìlali? On do ní huèel a huèel a ona zbožnì poslouchala! Vìø mi, že kdyby se tam k sobì tulili, bylo by mi to snad milejší. Naší dceøi blbnout hlavu!
Míkal:		Ale tatínku, ty se na to díváš moc pøísnì. Holku to èasem pøejde.
Josiáš:	Kéž by. To je dneska samá sekta, samý potulný kazatel èi jak si rùznì øíkají… O vlastní dìti èlovìk musí mít strach, aby tomu nepropadly.
Míkal:	Já vím, ale pøece jen… (Ozývá se klepání na dveøe.) Že by už nìkdo šel? Tak brzy?
Josiáš:		Ale to je Nabateh! No to jsou k nám hosti! 
Vchází Nabateh.
Nabateh:	Dobré jitro vespolek!
Josiáš:		No vítej u nás! A co tak èasnì? Snad jsi nejel pøes noc?
Nabateh:	To víš, že ne. Jen mì vèera všude zdržovaly øímské kontroly, pak už jsem vidìl, že v Jeruzalémì do tmy nebudu. Tak jsem pøespal u jednìch lidí v Betanii. A to je k vám co by dup.
Míkal:		Pøichystám ti kousek jídla. (Odchází.)
Josiáš:		Tak už je to zase rok, co jsme se nevidìli! To to utíká!
Nabateh:	Vážnì, rok od roku víc a víc. Mnì to tak nìkdy pøipadá, že jsou ty svátky èím dál èastìji.
Pøichází Matatiáš. 
Matatiáš:	Á, dobré ráno! Slyším vedle u sousedù hluk, øíkám si, že by už pøijel Nabateh? Tak brzy? A on to opravdu Nabateh! Tak vítej zase v Jeruzalémì!
Nabateh:	Buï zdráv! I tebe rád zase vidím, Matatiáši.
Matatiáš:	Tak jaká byla cesta?
Nabateh:	Celkem to šlo, až na ty øímské kontroly. Naopak poèasí bylo docela pøíjemné. 
Matatiáš:	Dnes to ale od rána vypadá na pìknou výheò.
Nabateh:	To pøece vloni vypadalo taky. A vzpomeò si, jaká psota se udìlala pak po poledni! Tma že nebylo vidìt a hromy burácely, až se zemì tøásla. Až se knìžím roztrhla v chrámì opona.
Matatiáš:	A víš, že už si nìjak ani nevzpomínám…
Josiáš:		Tedy, abych pravdu øekl, ani já si nevzpomínám.
Nabateh:	No jo, já když se do Jeruzaléma dostanu jednou za rok, tak to asi spíš utkví v pamìti. 
Josiáš:		A povídej, co nového u vás v Galileji?
Nabateh:	Nového? Nìjak ani o nièem nevím. Jenom je všude èím dál víc Øímanù.
Josiáš:	Tak o tom nám tady v Jeruzalémì vykládej! 
Matatiáš:	A jak si ti okupanti dovolují! Vèera zase na Golgatì ukøižovali osm lidí. Prý zas nìjaká vzpoura. Vloni tøi, letos už osm. To snad se z toho stává nìjaký øímský zvyk, ukøižovávat tìsnì pøed svátky.
Nabateh:	To oni schválnì, grázlové. Aby nám ukázali, kdo je tu pánem. To všecko ten zatracenej Tiberius.
Matatiáš:	Ten? Tomu je šuma fù, co se u nás dìje. Kdo ví, jestli vùbec tuší, že je nìkde nìjaká Palestina. A ten Pontius? Vždy� se na nìj podívej! Šašek je to! Figurka, nic víc. 
Josiáš:	No jistì! Všecku zlou krev dìlají ti pøisluhovaèi s Kaifášem v èele, tak to je. 
Matatiáš:	Pøesnì tak! To jsou dnes pomìry! 
Nabateh:	Ale my to tak nenecháme, nebojte se. Už i po Galileji se leccos šušká…
Josiáš:	Ale… (Mávne rukou.) Co teprve se toho šušká po Jeruzalémì! Taky se každou chvíli nìkde nìco strhne. 
Matatiáš:	Vážnì. V jednom kuse. Bitky, vraždy, atentáty, èlovìk aby se už bál i vyjít na trh, a co z toho? Jediný výsledek, že Øímani vždycky zase nìkoho chytnou a ukøižují. Tak je to.
Nabateh:	Když oni na to jdou všichni roztøíštìnì. To chce jednotný postup.
Josiáš:	Jednotný postup? To chceš docílit u tohohle národa? Jen se podívej, co tady máme kolaborantù. 
Matatiáš:	Jenom tìch celníkù, hrùza pohledìt. 
Josiáš:	Køiváci všude, kam se hneš.
Matatiáš:	A potom zase naopak, takoví ti radikálové, co by to brali všechno šmahem – Øíman neøíman, Žid nežid. Jen si vzpomeò na toho, co se nám vloni pokoušel pøevracet stoly! Prý náboženská obroda! Pche!
(Pøichází Míkal s jídlem.)
Míkal:	Á, pánové jsou zase u politiky. Buï zdráv, Matatiáši.
Matatiáš:	Dobré jitro, Míkal. Já se nezdržím, jen jsem vás tak pøišel všechny pozdravit, když jdu kolem.
Míkal:	Prosím, tady je svaèina. Nabídnìte si. (Podává peèivo na míse, pak zas odchází.)
Nabateh:	Dìkuji. … (K Josiášovi a Matatiášovi:) Vyprávìlo se, že to byl jeden z tìch, co je ukøižovali. Pocházel údajnì tam nìkde od nás – snad z Nazaretu nebo odkud. Nevíte o tom nìkdo nìco?
Josiáš:	Tak to se ptáš moc. Víš, co se toho tady za ten rok semlelo? A mnohem horších vìcí. 
Matatiáš:	Ale i jestli, patøí mu to. To už si dovolil pøíliš. Ono je to hezké, takhle horlit – mladá krev, dobøe, dejme tomu, že to ho omlouvá – ale odtud až potud. To zkrátka pøehnal.
Nabateh:	No, ale že by to bylo zrovna až na ukøižování?
Matatiáš:	Takhle pøímo zase ne, jasnì. Ale to chci øíct, že když byl schopen vyvádìt takové vìci, tak kdo ví, kde tøeba ještì koho provokoval. A hùø. Vùbec nepochybuji, že tohohle èlovìka výjimeènì jednou potrestali spravedlivì. I když to byli ti lumpové Øímani.
Josiáš:	Moje øeè!
Matatiáš:	No, ale já už budu muset jít. Ještì potøebuji pár vìcí vyøídit, snad stihnu být na nádvoøí vèas. Èlovìk dnes aby poøád jenom nìkam spìchal. Mùžu poprosit, abyste mi tam pohlídali místo, viïte.
Josiáš:	Samozøejmì.
Matatiáš:	Tak se uvidíme ve chrámì. Zatím! (Mávne na pozdrav, odchází.)
Nabateh (nad jídlem, k Josiášovi):  To pekla Míkal? Hochu, tys mìl štìstí na hospodyni! To moje Sára je hodná, což o to, ale taková – kam ji nepostrèíš, tam nejde.
Josiáš:	To nic, ono všude je nìco. My zas máme problémy s dcerou.
Nabateh:	Copak?
Josiáš:	Ale, chová se hroznì divnì.
Nabateh:	V tomhle vìku? Zamilovaná, no. Nic jiného v tom nebude.
Josiáš:	Myslíš?
Nabateh:	To si piš! Já ještì dobøe pamatuji, jak mi vyvádìly Rút a Ester. Vìø zkušenému otci dospìlých dìtí.
Josiáš:	Když ono to asi bude horší. Ona se asi zakoukala do jednoho toho blouznivce, co jich je teï všude plno. Individuum je to! Bez zajištìné existence a ještì do ní poøád nìco huèí. Mám obavy.
Nabateh:	A to nic. To holku pøejde, dej na mne. Víš co? Popovídáme si o tom ještì v chrámovém nádvoøí. Letos by mìl být zvláš� dobrý obchod. Ty davy, co se sjíždìjí!
Josiáš:	Taky už jsem ti chtìl øíct, že bychom pomalu mìli vyrazit.
Nabateh:	Já jsem letos pøivezl i zboží z Týru a Sidónu, to by se mìlo kupovat o sto šest. Lepší než naše není, ale lidi vždycky víc pøiláká to dovozové. 
Josiáš:	Tak pojï, jdeme na to.
Oba odcházejí. Na scénu pøichází Míkal.
Míkal:	Já to øíkala. Mužskej má zas jenom ty svoje kšefty a svoje kamarády, mladá si nám usmyslela od božího rána trucovat… Povedenej svátek, jen co je pravda. Teï ještì kdoví kolik se k nám bude sápat poutníkù… (Mávne rukou. Ozývá se klepání na dveøe.) No prosím, už je to tady. … Dále!
Vchází Hyppolitos. Hovoøí s cizím pøízvukem (ne však pøehnanì). Mùže obèas i pøekroutit nìjaký mluvnický tvar, ale ne tak, aby to bylo výraznì komické.
Hyppolitos:	Bùh s vámi, dobøí lidé. Smím já zeptat, zda u vás nocleh na svátky? Platím dobøe.
Míkal:	Tak pojïte. Místa tu mnoho nemáme, ale máte štìstí, že jdete první.
Hyppolitos:	Ó, já velmi vdìèen.
Míkal:	Vy jste cizinec?
Hyppolitos:	Já øecký èlovìk. Ze Sýrie. Hyppolitos jmenuji se.
Míkal:	Já jsem žena Josiášova. Muž odešel za obchodem. A kde jste se nauèil tak dobøe aramejsky?
Hyppolitos:	Protože já žid. Já v Jeruzalém na každý svátek. Nevynechat nikdy chrám.
Míkal:	To vás tedy šlechtí. Tak si ustelte v horní komùrce. Vchází se tudy. (Ukazuje.)
Hyppolitos:	Velmi, velmi vøelé díky. Já brzy odcházet na chrám, veèer já tady.
Míkal:	A to budete celý den v chrámu?
Hyppolitos:	Ó ano. Dlouho se modlit. A mnoho lidí, možná dozvìdìt mnoho vìcí.
Míkal:	Máte pravdu, u nás se poøád nìco dìje. Ale spíš toho špatného.
Hyppolitos:	Špatné i dobré. Mnoho u nás hovoøí, co minulého roku.
Míkal:	Minulého roku? Nevíme o nièem dùležitém. Byly vzpoury, to ano, ale to je tu poøád. Pak bylo slyšet o nìjakých náboženských fanaticích, ale to je tu také poøád. (Ozývá se klepání.) Dále!
Vchází Miriam.
Miriam:	Dobrý den a domu požehnání. Nebyl by u vás prosím náhodou nocleh pøes svátky?
Míkal:	No… Místa mnoho nemáme a právì jsem vzala na nocleh tady pána. Pøijel až ze Sýrie. … Ale poslechnìte, nebydlela vy jste už nìkdy u nás?
Miriam:	Právì že ano, pøedloni. A byla jsem moc spokojená.
Míkal:	Aha! Vy jste…
Miriam:	Miriam. Z Betfegy.
Míkal:	Ano! Vy jste ta vdova po zákoníkovi.
Miriam:	Pøesnì tak.
Míkal:	No jo, ale kam já vás uložím… Vedle naší dcery je ještì jedna volná postel. Jestli se snesete. Ona naše Channa je v poslední dobì taková nìjaká protivná. To víte, šestnáct let, ono to s ní cloumá.
Miriam:	A to my se urèitì nìjak shodneme. Taky jsem mìla dceru. … A tady pán je také poutník? A až ze Sýrie?
Míkal:	Syrský Øek, který je žid. Já už se v dnešním globalizovaném svìtì nièemu nedivím.
Hyppolitos:	Tìší mì. Já Hyppolitos.
Míkal (k Miriam):  Tak já vás ubytuji, je to tady vedle. Channo, vedu ti nocležnici! Tak Channo! (Nahlédne vedle.) … Ona už tam zase není! Ale to je vždycky tak: nic neøekne a zmizí. Ach jo, to máme trápení…
Miriam:	To nic, paní, to já taky znám.
Míkal:	Tak si tam zatím dejte vìci. Tady pan Hyppolitos odchází za chvíli do chrámu…
Hyppolitos:	Ano, již odcházím já.
Náhle neèekanì vtrhne Channa, za ní nesmìle Metaios.
Channa (ráznì): Mami, já jsem se rozhodla ti tady pøedstavit svého uèitele. Nemùžu to už odkládat. To je Metaios.
Metaios:	Metaios, tìší mì.
Channa (nadšenì):  Víš, on mi ukazuje cestu a vùbec, on…
Míkal:	Poèkej, poèkej, ne tak zhurta. Tedy… (ironicky:) Lepší chvíli jste si pro to vybrat nemohli, jen co je pravda. Máme tu zrovna poutníky, táta bude celý den pryè…
Channa:	Ale mami, na tom pøece…
Metaios:	Poèkej, Channo, maminka má pravdu. Moc se omlouvám, Channa je tak mladá a nadšená, ještì jí leccos nedojde. Ale možná je to i dobøe.
Míkal:	Channa? Nadšená? No tedy, to jsou mi vìci!
Hyppolitos:	Vy nazývat Metaios? To zvláštní jméno. To pøece znamená…
Metaios:	Promìnìný. Ano. Mezi námi je hodnì Øekù, ti mì tak pojmenovali. Pøedtím jsem se jmenoval úplnì jinak…
Miriam:	Poslechnìte, ale vás já pøece znám! Nejste vy Lévi?
Metaios:	Ne, už nejsem. Už tohle jméno radìji nechci slyšet. Ani o tom, co jsem dìlal, už nechci slyšet.
Miriam:	Ale vy jste se znal s nebožtíkem mužem.
Metaios:	Kdysi. Co bylo, už není. Teï je dùležité, co je a co bude.
Channa:	Slyšíš to, mami! Takhle krásnì on mluví vždycky! 
Hyppolitos:	A prosím pìknì, øecká spoleènost?
Metaios:	Ne tak docela. Øekové, Židé, všichni. Chudí i bohatší. Na tom nezáleží. Tak nás to vždycky uèil náš Mistr.
Hyppolitos:	Mistr? Ne snad ten, co vloni ukøižován?
Metaios:	Jak to víte?
Hyppolitos:	Ó, u nás hodnì hovoøí! Zvláštní, úžasné. Mistr zabitý, hnutí se nerozpadnout! Naopak, èím dál více! To vzácná výjimka!
Metaios:	Ukøižovali ho, ano. Ale nezabili. Vážnì ne. A je s námi dál. Co, s námi – on je i s vámi se všemi, co tu jste. S každým, a� to chce slyšet nebo ne. … Jenomže, nechci tady kázat. Nebo aspoò ne teï. 
Miriam:	Poèkejte, ale to je docela zvláštní, co øíkáte. Jak to tedy vlastnì je?
Metaios:	Chcete se to dozvìdìt?
Miriam:	Urèitì! Leccos se povídá, èlovìk tomu mùže vìøit a nemusí. A teï vidím, že vy asi víte dost. Vypadá to, že jste informovaný pøímo z první ruky, ne?
Channa:	Vidíš, mami! To je nìkdo, co! A táta to poøád nechce chápat.
Míkal (chlácholivì):	Ale dítì… (K Metaiovi:) No, víte, ale zrovna já takovým vìcem asi moc rozumìt nebudu. My jsme jenom docela obyèejná rodina.
Metaios:	Ale tohle je pro obyèejné lidi! To je totiž úplnì pro kohokoliv. Víte, já vzpomínám, jak právì pøed rokem náš Mistr vjíždìl sem do mìsta a davy lidu køièely „Hosanna“. A neuplynul ani týden a ty davy pro zmìnu køièely „Ukøižuj ho“. Jak já jsem byl tehdy znechucen… A kdyby jenom já!
Hyppolitos:	Pak ale cosi stalo, ne?
Metaios:	Ano, hodnì se toho stalo. A velmi, velmi zvláštního. I to by bylo na dlouhé vyprávìní. Ale já jsem hlavnì pochopil, že Mistr pøišel oslovit i takové lidi. I ty, co jednou volají „Hosanna“ a hned nato „Ukøižuj ho“.
Míkal:	To mùj muž, jak ho znám, urèitì nevolal ani jedno ani druhé. Toho zajímá snad jedinì, jak jdou obchody. Nejvýš si ještì tak zanadává na politiku a na Øímany.
Metaios:	A víte, že i takoví nakonec Mistrovi naslouchali? Ale vùbec, to bych zase dlouze mluvil. A já vidím, že jsem vážnì pøišel dost nevhod.
Channa:	Sleduješ to, mami? Metaios je solidní èlovìk!
Míkal:	A co tedy, že byste zašel na veèeøi? To tu budeme všichni. Ještì také Nabateh z Galileje, mužùv obchodní pøítel…
Metaios:	Z Galileje? Odtud pocházel náš Mistr!
Míkal:	Vidíte, tím spíš ho to urèitì bude zajímat. Naši poutníci si vás jistì také rádi poslechnou.
Miriam:	Se zájmem!
Hyppolitos:	I já!
Míkal:	A možná i Matatiáš, náš soused. Taky obchodník. Poctivý a férový chlap, vážnì.
Metaios:	No vida. Pùvodnì jsem si myslel, že kázat se má hlavnì na ulicích, na prostranstvích, kde se schází hodnì lidí. Ale ono to nemusí být tak úplnì pravda. Vlastnì to i Mistr kdysi øíkal, že staèí, když se sejdou dva nebo tøi. 
Míkal:	A co teprve, kolik se nás tu sešlo teï! 
Metaios:	Viïte. Navíc, pro dobrou zprávu je prostor vždycky a všude. Nemusí to být zrovna pøed velkými zástupy, ani to nemusí být zrovna s velkým halasem. Ale to, co bych vám rád sdìlil, to je opravdu dobrá zpráva.
Hyppolitos:	Dobrý èlovìèe, vy tu dobrou zprávu napsat! Lidé jistì èíst!
Metaios:	No… Mùžu o tom nìkdy uvažovat. Zatím ne, až èasem. Zatím je mnoho jiného na práci. 
Míkal:	Tak pøijdete na tu veèeøi, viïte. Beránka bude dost pro všechny.
Metaios:	Pøijdu, urèitì. A… ještì mám takový dotaz. Co kdybych pøišel nejen já?

Úvodní píseò
Jeruzaléme
				Ref.: 	Jeruzaléme, Jeruzaléme
					mìsto mnohé pýchy, mnoha chval
					Jeruzaléme, Jeruzaléme
					právem Ježíš pro tì zaplakal

					Kam se podìla tvá ryzí víra
					kde jsou køídla vzletných idejí
					jako hradeb øetìz tebe svírá
					dusíš lásku, dusíš nadìji
				Ref.
					Kam se podìla tvá stará sláva
					èirý balzám, ušlechtilý kov
					dìdictví se zvolna rozprodává
					v moøi zvykù, v moøi prázdných slov
				Ref.
					Zabíjel jsi lidi s dobrou vùlí
					vládnout nechal´s nenávist a vztek
					spása se ti v koutku kdesi choulí
					spása èeká až na pøíští vìk
				Ref.
					
Velikpíseò 2
Závìreèná píseò

My dnes už víme
					My dnes už víme, oni ještì ne
					aèkoli pøi tom pøímo byli
					my máme dávno, dávno pøeètené
					poselství lásky lidem zjevené
					co vede k nejvyššímu cíli
					
					My dnes už víme, oni ještì ne
					ohlížíme se na dìjiny
					vidíme náøky, plány zmaøené 
staleté sváry, vášnì zpìnìné
					líbezná slova, hrùzné èiny

					Snad jednou tihle lidé z kamene
					postojí v soustøedìní tichém
					vytryskne èirá voda z pramene
					My dnes už víme, oni ještì ne
					a nevìdomost není høíchem

					



