Tegelased: väike ingel, Maia-memm, poiss, tüdruk, suur ingel (võiks olla mees) pilved, rahvas tänaval, kaubamajas, nukk,
karu, jänes, kuusk, piparkook, komm, diktor, TV külaline, lastekoor, jutustaja.
Vahendid: elektriküünlad, kelgud, pakid, kilekotid kaupa täis, pilved (1x1m, valgest paksemast paberist, peal hõbedased
täpid ja lumehelbed – natuke tumedamal äärepinnal) Võimaluse korral näidata videokahuriga seinale pilte: taevas, tänav,
pood, jne. Muusika plaadilt. Kisa ja kära võiksid lapsed lava tagant ise teha.
1. stseen: taevas.
Väike ingel ja suur ingel seisavad natuke kõrgemal, nende ees hõljuvad pilved (lapsed valgete pilvedega).
Väike ingel: Ma tahan jõulusid ligidalt näha. Tahan näha, kui õnnelikud ja sõbralikud on inimesed, kui nad
veedavad jõuluaega – Jeesuse, Jumala Poja, sünnipäeva.
Suur ingel: Maa peal on jõulud suur kiirustamise ja ostmise aeg. Mõned kodud on küll kaunistatud ehetega, aga
Jeesus – sünnipäevalaps – on nende südameist ja kodudest väljas.
Väike ingel: Ei, sünnipäevadel on ju inimesed ikka õnnelikud. Ma lähen ja leian jõulud üles!
Suur ingel: Pea meeles, et su tiivad ei kanna sind enne tagasi, kui oled leidnud, mida otsima lähed. Võib juhtuda, et jäädki sinna!
Väike ingel (naerdes): Kindlasti leian ma jõulud ja tulen varsti tagasi! (lükkab otsekui pilved kahele poole ja lendab)
Väike ingel (liigub pilvekoridori mööda allapoole, pilved võivad talle lehvitada)
2. stseen: inimesed tänaval sagivad kiirustades ja pahuralt (suured kilekotid käes, emad hoiavad lastel käest
kinni).
Väike ingel (sirutades käsi ühele ja teisele poole): Võta mind kaasa! (Aga keegi ei märka teda.)
Laps: Ema, vaata, ingel!
Ema: Ära lobise, ei ole seal mingit inglit, see on vaid üks laps!
Laps: Ema, on küll, vaata, kas sa ei näe!
Ema: Tule nüüd kiiresti. Meil on kiire Peame veel koristama ja küpsetama, pesema pesu ja aknaid. Muidu ei või
jõulud tulla. (kiirustavad ära)
(Väikesel inglil hakkab külm. Ta lõdiseb.)
Väike ingel: Kõigil on nii kiire. Oi, seal kaubamaja akna taga on lapsed! Võib-olla leian sealt jõulud.
3. stseen: vaateaken (lapsed seljaga publiku poole)
1. laps: Vaata, kui ilus karu, seda tahaks endale.
2. laps: Mulle meeldib see armas jänku, kes silmi pilgutab!
3. laps: On ikka ilus kuusk, säravate ehetega! Oi, vaadake pagar tõi just nii suure piparkoogi! See maitseks küll
hästi!
1. laps: Ah, need pole midagi! Vot see suur nukk, see oleks ikka vägev kingitus!
2. laps: Vaata vaata, seal taga on hiiglasuur komm! Millised maiustused küll seal sees võiksid olla! (Lapsed käratsevad, tõuklevad ja näitavad läbisegi aknale ning vaidlevad: ei, mina tahan seda, ei mina jne.Väike ingel vaatab
veidi ja püüab siis mõnda last õlast puudutada või käest kinni võtta. Lapsed ei märka midagi ja trügivad väikese
ingli kaugemale.)
4. stseen: kaubamaja (mänguasjad istuvad letil liikumatult)
Väike ingel: Oi, niii külm on! Lähen õige kauba-majja sisse. (lindilt kära, muusika segu) Oi, kui palju inimesi! Ingel
loeb reklaame: Osta koju õnnelikud jõulud! Jõulurõõmu – odavalt! Jõulukõhule häid roogasid!
(Väike ingel hoiab peast kinni, suleb silmad kätega, et mitte kuulda ja näha seda möllu.)

Karu (hakkab liikuma ja müksab jänest): Vaata, seal on ingel!
Jänes: Jah tõesti, päris ingel !
(Ka teised loomad ja asjad elavnevad. Karu astub riiulilt maha ja koputab inglile õlale.)
Ingel (avab silmad ja imestab): Teie märkasite mind? Sina karu ja jänes ja nukk, küünal, komm jne.
Mänguasjad koos: muidugi! Sina oled ju täitsa teistsugune! Kõik need lapsed ja ostjad on nii rahutud, ahned ja
vihased! Muudkui karjuvad: osta, osta, ma tahan seda, anna!
Nukk: Oh, kui hea, et ma selle jonnaka tüdruku omaks ei saanud.
Jänes: Ja see lohakas poiss, kes mind emalt nurus, oleks mu varsti räbalaks kiskunud! (Tantsivad rõõmsalt ümber
ingli. Eemalt tuleb inimesi, mänguasjad põgenevad kõik tagasi oma kohale ning jäävad liikumatult istuma.)
Noored (tulevad ja tõukavad inglit): Eest ära! Ära seisa keset teed! Ilma rahata ei tulda siia tõuklema!
Ingel (tõmbub kõrvale, samal ajal on kaugel kuulda „Püha öö”): Kõik on maas rahu sees … Aga kus see rahu ja rõõm
siis on? Kas need ongi jõulud – Jeesuse sünnipäev ? Kõikide näod on vihased ja väsinud…
(Äkki meenub inglile): Oi, suur ingel ütles, et kui ma jõulusid ei leia, siis ei kanna mu tiivad mind tagasi – taevasse!
(Ingel tõuseb varvastele, püüab lennata ja ahastab.) Ei saa! Kas ma tõesti peangi jääma siia külma kõledasse pimedasse maailma?
5. stseen: trepikoda
Jutustaja: Kõikjal süttisid põlema tuhanded tuled. See oli nii ilus ja särav, aga ka kurb ja tühi. Päris jõulusid ei
olnud! Murelikuna, üksikuna ja külmununa, läks väike ingel ühte trepikotta, et natukenegi sooja saada. Väikese
radiaatori äärde jäi ta väsinult tukkuma.
Maia-memm (siseneb koos kahe lapsega): Küll oli seal linnas ikka kärarikas ja väsitav! Tore, et nüüd saame koju!
Tüdruk: Oi, tulge vaatama, siin on ingel!
Poiss: Oi! Ingel!
Maia-memm: Ta vaeseke on ju päris külmunud! Viime ta tuppa!
6. stseen: tuba, laud.
(Memm ja lapsed panevad ingli hoolitsevalt istuma, katavad laua, istuvad.)
Tüdruk: Maia-memm, kui hea, et sa meid lastekodust jõuluks oma koju tõid. Seal on ka hea olla, aga …
Poiss: Jah, peale meie ema-isa surma oled sina meile kõige kallim inimene. (Memm kallistab neid)
Tüdruk: Sina ju õpetasid meid tundma Jumalat ja Jeesust, Tema Poega!
Poiss: Jah, koos Jumalaga on elus kergem ja südames rahu ja rõõm!
Maia-memm: Oi, oleks unustanud, telerist peaks tulema jõulusaade! (võtab puldi ja kui memm teleri sisse lülitab,
ehmub ingel hetkeks)
7. stseen: teler
Diktor: Tere õhtust, kallid vaatajad! Soovime teile õnnistatud jõulupühi! (küsib kõrvalolevalt külaliselt) Miks on
jõulud teile tähtsad?
Saate külaline: Jõulud – see ei ole küünalde sära, vaid valgus meie südames. See ei ole ostubuum, saamine, vaid
andmine – kinkimine. See ei ole rahutus ja tormamine, vaid – Jumala rahu südames. See ei ole viha, riid ja pahameel, vaid armastus. Päris jõulud – need on inimese südames, kui seal elab Jeesus. (Ingel kuulab imetledes.)
Diktor: Nüüd aga laulavad teile lapsed, kelle südametes elab Jeesus Jõululaps.
Laul …
Ingel (tõuseb vaikselt ja eemaldub üliõnnelikult): Ma leidsin, ma ledsin! Ma leidsin päris jõulud! Nüüd mu tiivad
kannavad mind! (lehvitab) Õnnistatud pühi! (Läheb ära.)
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