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Za izposojo kontrabasa se zahvaljujemo
MIHI SAGADINU.
Za izposojo violončela se zahvaljujemo
GLASBENI ŠOLI FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE.
Za izposojo violine se zahvaljujemo
DANILU TRSTENJAKU.
Za izposojo »strešnega« petelina se zahvaljujemo
GLEDALIŠČU ZAPIK.

AVTOR LIKOVNE PODOBE

PETELIN

»Med veselim petjem gre
delo kar samo spod rok.«
Petelin

»Kikirikanje zahteva celega
petelina.«
Petelin

PETELIN SE
SESTAVI

Bila je neka zvezda, ki se je skrila zelo visoko v zelo globoko zvezdno votlino.
Bil je tudi neki junaški petelin, ki se je podal na obisk k tej zvezdi.
Popotoval je in popotoval. Moral je delati dolge in visoke korake, odločne in visoke skoke in včasih je moral tudi frfotati, da se
je vzdignil čez kakšno nepričakovano oviro. Ovire pa so bile črne in gladke, trnaste, srobotaste, ostre in nasršene, /… / pa tudi
take, da vtakneš vanje kljun, ovire pa ga nikoli več ne spustijo. Te tazadnje so bile najbolj zavratne.
Ampak ker je bil petelin zares srčen fant, je nazadnje prišel pred zvezdino votlino. Vstopil je vanjo, v votlini pa vse plavo od
zvezdinega spanja. Črni kamni so sijali plavo, tla so bila gladka kot steklo in na njih je plavkasto drselo srčnemu petelinu.
Potem je zagledal drobno žarenje. /… / Šel je in še šel, in bolj ko je šel, večje je bilo žarenje.

Gledališki list razreži natančno po
črtah, dele obrni in sestavi podobo
petelina, tako kot jo vidiš na manjši
sliki.

»Kdor hitro missli, sslabo
premissli.«
Kača

NAVODILA

Potem se je zvezda zelo povečala in potem je bila tako velika kot kak petelin, potem kot deset petelinov, potem kot sto petelinov, in nazadnje kot nešteto petelinov skupaj. Zdaj je bil naš petelinji junak že čisto blizu zvezde, ki je tudi v spanju zelo
močno sijala. Da bi jo zbudil, da bi ji rekel dobro jutro, je veselo in ubrano zakikirikal.
DANE ZAJC

Slovarček
ARGONAVT – v grški mitologiji mornar z ladje Argo, ki je plula na Kolhido po zlato runo.
JALOV – ki ne da pričakovanega uspeha oziroma rezultata.
JUTRANJICA, DANICA – je pravzaprav planet Venera, ki doseže svojo največjo svetlost malo pred
sončnim vzhodom in malo po sončnem zahodu; imenujejo jo tudi Večernica.
KLEJ – lepilo, pridobljeno zlasti iz nekaterih živalskih snovi.
KURJEK – kokošji iztrebek.
KURJI MLIN – del želodca z močno mišično steno.
LJUDOŽEREC – človek, ki jé človeško meso.
PETELINJA ROŽA – rdeč greben oziroma mesnat izrastek na vrhu petelinove glave.
ROKOMAVH – malovreden, ničvreden človek.
ROKOVNJAČ – v 19. stoletju izraz za roparja, sicer pa malovreden, ničvreden človek.
SROBOT – rastlina z znanstvenim imenom Clematis; je ovijalka in zelo pogosta v gozdovih, na gozdnih robovih, med grmovjem in v živih mejah.
ŠKOFIJA – pri perutnini škofovski kapi podoben zadnji del hrbta s trtico.
TROGLODIT – človek, ki prebiva v jamah, votlinah; grob, neizobražen človek.
VEREJA – narečno pomeni veja ali kol.
ZAL – starinski izraz za lep.

