ACTE DEL DEVALLAMENT DE LA CREU

[...]

Alsen-se Nicodemus y Joseph, y pugen per les escales a la creu y posen una toballa per lo cos del Christo, per a sustentar-lo. Y Joseph, que està a la esquerra, diu:

[Joseph]

Cruel corona, que podeu		205 
nafrar lo cap del Fill de Déu,
si per scarn donau dolor, 
assí causau immens valor, 
puix sou de un Rey, que serà etern
en cel y terra son govern,		210

Nicodemus

¡O dreta mà de home pur, 
clavada en creu ab est clau dur! 
Si assí patiu cruel exés,
sé que teniu lo món en pes,
puix sols vós lo aveu format		215 
y res no·y à sens vós creat.

Pega un cop per a desclavar, y abayxarà lo bras poch a poch y ab reverència. Y posa lo clau en un plat.

Joseph

Esquerra mà, que gran dolor 
aveu sentit per nostre error, 
clavada os veig ab est fort clau, 
lo qual és ya maestra clau		220
per a obrir lo cel tancat 
des de Adam per son pecat.

Pega també un cop, y desclava y baixa lo bras esquerre. Entretant, baixa Nicodemus als peus, y diu:

[Nicodemus]

¡O peus sagrats del Rey del cel, 
atraveçats ab clau cruel!
Ara que·us veig clavats en creu,		225 
tinc per molt cert que sou de Déu,
puix, llastimats ab clau tan fort, 
donau mort justa a nostra mort.

Dóna un cop y desclava, y baixen lo Christo y posen-lo en les faldes de Maria. Y Joseph al cap, y Nicodemus als peus; y los dos se alsen.

Maria

O Fill de l'alt Pare eternal!
Qui·us à, mon fill, tractat tan mal?	230 
¿Sou vós aquell que yo parí,
que a penes m'o pareyx a mi, 
puix des dels peus al cap no·y à, 
en vostre cos, ningun lloch sa? 
Solíeu ser vós, lo meu fill,		235
blanc, colorat, fresch y gentil;
qual flor del camp, lliri olorós
solíeu ser, lo meu fill, vós. 
Ara veniu del tod mudad,
cubert de sanch, desfigurat.		240 
O mort cruel! ¿Com has pogut
vèncer aquell qui t'à vensut? 
Digau los que dolor sabeu
si au vist dolor tal com lo meu.

Joan

O mestre meu! No essent culpat,	245
qui a mort cruel te ha condemnat?
O poble ingrat y carnicer!
No saps què és lley, què no·s pot fer.
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