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Mojžíšovy lajky 
aneb Jak byl založen fejsbůk před 3500 lety.  

Postavy: Mojžíš, 2 židé, Jozue, Áron, Mirjam, Faraon, Faraonova dcera 

Scéna – na kopci v poušti, pozadí výhled do krajiny. Mojžíše na nosítkách přivlečou 2 Židé.  

Mojžíš  Dost, stačí! Zastavte! Už jsem celý rozbitý, jak se mnou celou cestu hážete!  

  Copak nevíte, že už mi je 100 let? Nechte mě už konečně odpočinout! Stejně tam do 

  té svaté země nedojdeme. A kde to jsme?  

1.žid  Mojžíši, právě jsme došli na horu Nébo. 

Mojžíš  Nébo co? 

2.žid  Tady se to tak jmenuje. Hora Nébo. Dál už to bude skopce.  

Mojžíš  Se mnou to jde z kopce. Už toho vandrování mám za celý život dost! To máš 

  hned do Egypta, hned z Egypta, hned mořem a hned pouští. Už bych si chtěl  

  odpočinout! Zavolejte mi Jozua. 

Přichází Jozue a v ruce má dřevěnou desku s obrázkem tváře a kleště s rozžhaveným uhlíkem 

(červená kostička). 

Jozue  Mojžíši, už jsem tady. Co by sis přál? 

Mojžíš  Jozue, můj synu, já do té zaslíbené země nedojdu, už opravdu nemůžu. Předám  

  ti ten úkol. To ty dovedeš Izraelce do země, kterou nám Hospodin slíbil. 

Jozue  Mojžíši, to nedokážu! Nejsem tak odvážný, jako ty! 

Mojžíš  Neboj se! Hospodin půjde před tebou. S Ním dokážeš všechno. Předává mu hůl. 

Jozue  Tak dobře, Mojžíši, poslechnu tě. Ale teď bych ti chtěl něco ukázat, co jsem vyrobil, 

  bychom na tebe nezapomněli. Podívej! Ukáže desku s jeho vypáleným portrétem.  

Mojžíš  je potěšen No ne! To jsem já! Chvála Hospodinu! Tos mi udělal radost. A máš  

  ještě další?  

Jozue  Nemám. Myslel jsem jen na tebe. 

Mojžíš  No to je škoda! Představ si mít takto zobrazené tváře všech velkých postav dějin! 

  Aspoň  z profilu, kdyby se nedalo jinak. Začni u mého bratra Árona. Ten mi hrozně 

  moc pomohl. 

Na scénu přijde Faraon a posadí se, k němu přistoupí Áron a Mojžíš, pokloní se. 

Faraon  Co chcete? 

Áron  Faraone, propusť náš lid na tři dny do pouště. Chceme obětovat svému Bohu. 

Faraon  To tak! Chcete se jen ulít z práce. Nikam vás nepustím. Do práce vy lenoši! 

Mojžíš  Ještě rád nás propustíš. Však počkej! Odcházejí, pak odejde i Faraon. Mojžíš si jde 

  zase lehnout. 
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 Mojžíš No a pak přišly ty kroupy, kobylky, dobytčí mor a další rány od Hospodina.  

  Nakonec nás Faraon ještě rád vyprovodil. Zesmutní I s vojáky. Tak tak jsme unikli 

  přes moře. Ale zpátky k našim profilům. Jozue! 

Jozue  Ano otče? 

Mojžíš  Vezmi další desku a udělej profil mé milované sestry Mirjam. Teď jsem si vzpomněl, 

  jak mi zachránila život. 

Na scénu kulisu řeky Nil a na hladině košík a v něm cosi zabalené. Přichází dívka Mirjam a postaví 

se opodál. Přichází Faraonova dcera, svléká se ke koupání – sundá si plášť, v tom zahlédne košík. 

F dcera Jé! Co to tam plave? Jde a vytáhne košík z vody. Nějaké miminko! Vytáhne ho  

  z košíku. A podle pleti to vypadá na hebrejské. Co s ním? Přeci ho nenechám zabít, 

   jak chce táta! 

Mirjam přijde blíž. Poklona! Vaše výsosti, jestli chcete, seženu vám pro to dítě chůvu. 

F dcera To by bylo skvělé! Honem pro ni běž! Platím 100 zlatých za den. Předá jí dítě. 

Mirjam utíká pryč a hlasitě volá: Mamííí! Náš malej je zachráněnej! A budeš mít kšeft! 

Odchází F dcera a odklízí se řeka. 

Mojžíš  Jozue! Jsi tu ještě? 

Jozue  Jistě! Mám vypálit další profil? 

Mojžíš  Mě něco napadlo. Dívat se na obličeje a vzpomínat na velké postavy může být  

  zajímavé. Ale co ty slavné události? Na ty se zapomene? Co kdybychom udělali ještě 

  upomínky na události? Jako takové pozvánky. 

Jozue  No dobrá. Seženu větší desku. Odchází, pak se otočí. A co mám vypálit na tu první? 

Mojžíš   První. Výš, co bylo první na naší cestě do zaslíbené země? Byl jsem ještě mladý 

  a pásl jsem stáda svého tchána Jitra. Bylo to v pustině, poblíž hory Chorebu. 

Kulisa poušť, v pozadí hora, v popředí keř. Na keři nalepené červené plamínky ohně. 

Mojžíš  vstane a jde se podívat. 

Ozve se Hospodinův hlas. 

Hospodin Mojžíši! Mojžíši! 

Mojžíš  Tady jsem! 

Hospodin Zuj si boty, protože toto místo je svaté. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahámův, 

  Bůh Izákův a Bůh Jákobův. 

Mojžíš  Máš pro mě nějaký úkol? 

Hospodin Posílám tě do Egypta k faraonovi, abys vysvobodil syny Izraele z otroctví. 

Mojžíš  Copak já mohu jít k faraonovi? Vždyť jsem jen pastýř ovcí. 
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Hospodin Neboj se! Já budu s tebou. A vezmi si na pomoc bratra Árona, ten umí dobře  

  mluvit. 

Mojžíš  vrátí se na své lůžko, kulisy odnést. 

Přichází Áron. 

Áron  Pokoj tobě, Mojžíši! Slyším, že se tu něco děje. Zastaví se a rozhlédne po zemi.  

  Co se to tu válí za prkna? Nemají být složená támhle na topení? 

Mojžíš  Bratře Árone, rád tě vidím! Náš milý Jozue přišel se skvělým nápadem. Vypálit  

  na dřevěné desky naše tváře a události, které jsme prožili s Hospodinem za ta léta na 

  cestě. No není to přímo Boží vnuknutí? Zachová se tak památka pro naše děti! 

Áron  Blbost! Ztráta času. Dřevo potřebujeme na topení. Dělejte si to svý vypalování  

  někde ve vzduchu. Kopne do těch prken a odchází.  

Jozue začne smutně sbírat desky. 

Mojžíš  Počkat! Tobě se to Árone nelíbí, ale někomu jinému ano. Co kdyby ten, komu  

   se to líbí, přivázal k té destičce provázek? Jozue! Máš provázek?  

Jozue  hledá v kapsách, až najde kus provázku. Podává ho Mojžíšovi. Bude to stačit? 

Mojžíš  Ukaž! Zkusíme to. Uvazuje kousek provázku k jednomu prknu. Tak. Nic to není!  

  Zvládne to i lajk. Budeme tomu říkat prostě lajk. 

Jozue   Já bych si taky uvázal. Uvazuje provázek. To jsem zvědav, kolik provázků  

  (zahlédne Mojžíše, který se zamračí), chci říct lajků, bude ten profil nakonec mít. 

  Mojžíši, můžu mít ještě jeden nápad? 

Mojžíš  Sem s ním! Ty to máš od Hospodina! 

Jozue  Co kdybychom my, co se budeme zabývat těmito profily a událostmi, se spojili  

  do jedné skupiny? A když někdo z nás vyrobí nový obrázek, přijde ho hned  

  ukázat ostatním. Co ty na to? 

Mojžíš  Ty jsi hlava! Výborný nápad! A od teď budeme ty profily všechny ukazovat tady 

  pověšené na tyčích stanu, aby si je každý mohl kdykoliv prohlédnout! 

Jozue věší obrázky na trojnožku, Mojžíš si zhluboka vydechne. 

Hospodin hlas: Mojžíši! Mojžíši!  

Mojžíš  Zde jsem! 

Hospodin hlas: Už je čas! 

Mojžíš  Já vím, Pane. Už jdu. 

A vydechl naposled. 

Jozue přiběhne, klekne, vezme ho za ruku, pohlédne k nebi. 

Jozue  A je pryč. Mojžíš vydechl na hoře Nébo. Vyskočí. Árone, Mirjam, všichni! Musím vám 

  sdílet, tedy sdělit důležitou věc! 
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  Utíká pryč a volá: Mojžíš, Boží služebník, vydechl na hoře Nébó! 
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