
OTROŠKA IGRICA 
V ŠTIRIH SLIKAH

PRIZORIŠČE: 

 gozdna jasa

NASTOPAJO: 

 jež

 medved

 lisica

1. SLIKA

JEŽ 
(pride z desne):

Pozdravljeni, otroci! Veseli me, ker 
ste se zbrali v tako velikem številu. 
Povedal vam bom veselo zgodbo. 
Njena glavna junaka sta lahko-
verni medved in nabrita lisica. 
Napnite ušesa! 

(Odide z odra na desno.)

2. SLIKA

MEDVED 
(počasi prihlača z leve):

Uf, kako sem lačen! Seveda, sonce 
je že visoko na nebu. Čas je za ko-
silo. Le kaj naj si skuham? Hm. 

(Se z desno šapo popraska po smrč-
ku.) 

Mesa mi je zmanjkalo že prejšnji 
teden, kruha tudi nimam, a kup 
hrušk iz sadovnjaka je že zdavnaj 
zginil. Presneto! 

Palačinke (Naenkrat si veselo oddahne.) 
Na srečo pa imam še poln žakelj 
moke, dovolj sladkorja in stekle-
nico mleka. Dovolj za palačinke! 
Hura! 

(Od veselja poskoči, steče na levo in se 
takoj vrne z debelo knjigo.) 

V tej imenitni kuharski knjigi piše: 
odmeri dva piskra moke, ubij in 
vmešaj šest jajc, dodaj še mleko in 
nekaj vode. In tako dalje do zlate 
medalje. To bo pojedina! 

(Žvižgaje odhlača na levo.)

3. SLIKA

LISICA 
(priskaklja z desne in dvigne smrček):

Tu pa lepo diši! 
(Pokaže z desno tačko na levo.)

Glej ga, medveda! Palačinke peče. 
(Polglasno razmišlja.)

Le kako bi prišla do njih? 
(Odločno.) 

Da, tako bom storila! 
(Glasno.) 

Hej, boter medved! Kaj počneš?

MEDVED 
(se primaje z leve):

Palačinke pečem. Mar ne vidiš?

LISICA 
(zavzdihne):

Palačinke! Ah, pozabila sem 
že, kdaj sem jih nazadnje jedla. 
Tvoje pa so, se mi zdi, še posebno 
slastne. Gotovo si porabil mnogo 
vaniljevega sladkorja.

Vojan Tihomir Arhar
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MEDVED 
(se s šapo poči po buči):

Tri sto kosmatih! Na šmentani va-
niljev sladkor pa sem popolnoma 
pozabil! Takoj skočim v shrambo 
in ga poiščem! 

(Steče na levo.)

LISICA 
(se tolče po kolenih):

Hi, hi, hi! Debeluh je že odšel. Ujel 
se je v nastavljeno past. Zdaj pa, 
gospa lisica, brž na delo potem pa 
hitro od tod! Dober tek, lisica! 

(Se odtihotapi na levo.)

MEDVED 
(zadovoljno brunda):

No, vaniljev sladkor je že tu. 
(Dvigne šapo, v kateri drži vrečko z 

vanilijevim sladkorjem in presenečen 
obstane.)

Hej, kje pa je lisica? 
(Zakriči.)

In kje so moje sladke palačinke?
Na pomoč! Primite tatico! Za njo! 

(Se zapodi na levo.)

4. SLIKA

JEŽ 
(pricaplja z desne):

Ali ste videli, otroci, kako je zvita 
lisička prelisičila neumnega ko-
smatinca? Ostal je brez palačink, 
svoje najljubše jedi. Revež! In o 
čem nas pouči ta kratka živalska 
zgodba? Ni vsak tvoj prijatelj, ki se 
ti prilizuje!

ZASTOR
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