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Magia Gwiazdkowej nocy
Majka: Cześć, Gosia!
Gosia: Cześć! Co słychać?
Majka: Zabiegana jestem. Kupuję
prezenty, ozdoby, robię stroiki….
Szukam jeszcze czegoś dla mamy i brata.
A ty? Jesteś przygotowana do świąt? Ja
biegam jeszcze za przyprawami do
ciasta. A ty co pieczesz?
Gosia: Ja nie wiem… nie interesuje mnie
ta cała komercha świąt. Nie ekscytuję się
tym tak jak ty… Będą święta, no to będą.
Trochę wolnego będzie, trochę
obżarstwa, potem fajny Sylwester i tyle.
Majka: No coś ty! Jak możesz tak
mówić? To nie żadna komercha… tylko
magia.
Czar pierwszej gwiazdki
Spójrz w niebo, tam, wysoko
zapali się gwiazda
i spuści na nas
najpiękniejszy czar.
Rozdzwonią się
przy saniach dzwonki.
Roztańczą się
białe i srebrne gwiazdki,
otworzą się
zamknięte serca,
rozpłaczą się
dusze z kamienia.
I ta jedna
mała gwiazdka
swoim małym czarem
Zapanuje nad światem.

Szkoda, że tylko na tę noc.

Gosia: Jasne… dzwonki sań, białe
gwiazdki… a skąd weźmiesz ten śnieg do
sań! Bo o ile ja się orientuję, to sanie
jeżdżą po śniegu, a już od wielu lat nie
było śniegu na Boże Narodzenie. A serca
udają, że się otwierają… gdyby
naprawdę się otworzyły, to nie byłoby to
tylko na jedną noc.

Majka: Może trochę masz rację… ale to
takie piękne w to wierzyć… że ta magia
działa. Może gdyby więcej ludzi w to
wierzyło, to rzeczywiście by zadziałało.
Ja chcę w to wierzyć. I wierzę.
Gosia: To sobie wierz… Idę. Cześć!
Kuba: Cześć, dziewczyny!
Gosia: Cześć, Kuba. Na razie. (odchodzi)
Kuba: Co ją ugryzło? Jakaś taka nie w
humorze…
Majka: Nie czuje magii świąt…
Kuba: Ja czuję.
Majka: Serio?!
Kuba: Jasne… Mama od trzech dni
narzeka, że się nie może wyrobić i że w
święta znowu dwa kilo przytyje i nie
będzie mogła zrzucić. A jak jej
zaproponowałem, żeby zrobiła mniej
tego wszystkiego, to na mnie
nakrzyczała… było coś o ignorantach,
głupkach i tym podobne. Koniec końców
wysłała mnie po taką ilość kapusty, że
bigos to chyba dla pułku wojska gotuje.
Grunt, że prezenty będą… (zaciera ręce).
Majka: A ty już kupiłeś dla wszystkich
prezenty?
Kuba: Coś ty. Kasy miałem za mało.
Kupiłem rodzicom. Dla siostry mi już nie
wystarczyło.
Majka: Ale Kasia pewnie ci coś kupiła…
Kuba: Ale ona ma stypendium, a ja mam
tylko kieszonkowe. Niższe niż jej
stypendium.
Majka: No wiesz… Ona na pewno też
odkładała pieniądze, żeby wszystkim coś
kupić, a ty jak zwykle nie pomyślałeś
wcześniej…
Kuba: Bo baby mają głowę do takich
rzeczy…
Majka: Baby! Twoja mama miała rację…
jesteś ignorantem. Cześć! (wychodzi)
Kuba: Przecież się nie przyznam, że i
mnie to obchodzi…
Ponad polami
gwiazd milion
zatańczyło.
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Na ziemi
milion serc
się otworzyło
i zatańczyło
z gwiazdami
nad miastami
i polami
w radości
tej jedynej ciepłej
zimowej nocy.
(wychodzi)

(Przyciemnienie. Wchodzą kolejno osoby
ze świecami. Każda z osób mówi wiersz,
wolno przechodząc, przystając na
chwilę.)

Zimowa piosenka
Aksamitu biel lśniąca
pokrywa szarość świata.
Przykucają szare krzewy
na jedwabnej pościeli,
uginają konary
pod ciężarem bieli.
Jak słonecznik do słońca
wystaw twarz do zorzy
niech się z gwiazd tysiąca
jedna łza potoczy.
Wyczarowuje mróz
białe łąki na szybach.
Biały śnieg obmywa
ze świata szary kurz.
Unieś oczy do zorzy
jak do ciepłej dłoni
tuli się zimna twarz.
Unieś oczy do zorzy
niech iluminacja gwiazd
dziecięce serce wzruszy.
Niech się w tobie zima
bez pamięci rozkocha.
I ty pokochaj ją
dziecięcą miłością.

Pełna śniegu noc
Za oknem coś jakby
na światła cichy krzyk

rozkłada swe skrzydła
biały anioł nocy.
Tęczą kolorów lśni
przejrzysta bieli toń.
Jak szklanka zimnego mleka
wygląda świat.
Na śniegu czas znaczy ślady.
Ktoś tu już był
Ktoś napił się i znikł.
Drzewa nagie dłonie
podnoszą wysoko
krzyczą i śpiewają
chwytając wesołe świetliki
dla szarego świata
dar ciężkich chmur.

Żeby był pokój
Każdy płatek śniegu –
jedno życzenie.
Pierwsza gwiazdka –
jedno marzenie.
By się spełnił
na świecie pokój,
by Dziecina z Betlejem
królowała w sercach
śpiewa chór odkupionych dusz
Gloria, gloria
In excelsis deo.
(muzyka: kolęda)

Bajka o magii gwiazdkowej nocy
Roześmiane zimowe słońce
oświetla chmurki, co dla ziemi
w gwiazdkowym prezencie
ślą gwiazdeczki z białego puchu
na pierzynkę dla świata
aby było ciepło
w tę niezwykłą gwiazdkową noc
Słuchaj, Dziecino, jaka cisza…
Widzisz, Dziecino, magię tych świąt…
(muzyka: Cicha noc)

Życzenia
Wśród tańczących
wokół gwiazd
wśród ciemności
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cichej nocy
każde drzewo,
każde trawy
wątłe źdźbło
i ten ptak,
co nie odleciał
by z nami
spędzić święta
opadłym lisciom
i podmuchowi
wiatru
i tym gwiazdom
i ciemności
i ludzie sobie
tym kochanym
i tym, co
nie kochają
ślą życzenia
spokojnej
cichej nocy
z miłością
i szczęściem.
(muzyka: Dzień jeden w roku –
Czerwone Gitary)

Wigilijne życzenia
Wigilijne życzenia
wypowiadane
ot, tak sobie,
bo tak trzeba.
Zawsze
takie same.
Czy to normalne?

Moje dla mnie życzenie
każdego roku
jest takie samo
bo nigdy
się nie spełnia

A chcę niewiele…

Pierwsza gwiazdko?
Czy działasz?
Czy się zepsułaś
patrząc w komputer,

oglądając seriale,
przyjmując życzenia
przez Internet?
(Nad światem cicha noc)

(Pójdźmy wszyscy do stajenki)

Pasterka
Gasną światła.
Płoną świece.
Ze snu się budzą
ludzkie serca.
Tysiące głosów
śpiewa Gloria,
że śliczna Panna,
że Jezus Malusieńki
że pójdźmy wszyscy
do stajenki
maleńkiej i lichej
że moc truchleje
bo Bóg się rodzi.
Tysiąc głosów śpiewa.
Tysiąc kolan się ugina
przed majestatem cichej stajenki
gdzie król w koronie
w żłobie na sianie
rozpoczyna swe panowanie.
Zapada cisza.
Zapala się światło.
Pochylone głowy
zatopione w modlitwie
nie śmią spojrzeć
tam gdzie stajenka
w błogiej ciszy
jedynej ciepłej
zimowej nocy
wracają do domów
z oczami mokrymi
od mrozu i łez.
Bóg się narodził.
Czas na święto.
(Bóg się rodzi)


