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V verze Boruta Gombača
vstavi besedo za pravo barvo
in pobarvaj pravi krožec na
semaforju.

___________, ognjeno žareča,
klovnov nos, zarja, lava v temi,
vrtnični cvet in srce, ki drhti.

_________, vmesna, a važna,
kdor se premika, naj se pripravi,
da se še pravočasno ustavi.

___________, zelo zaželena,
kobilica, žaba, mrest, breza, smreka,
smaragd in bistra gorska reka.

____________, ognjeno žareča,
ustavlja pešce, motorje, tovornjake,
osebna vozila, kolesa in vlake.

_________, ognjeno žareča,
jagoda, češnja, paradižnik, malina,
brusnica, cviček in želatina.

___________, zelo zaželena,
trava, listje, špinača, grah,
kumara, praprot, solata in mah.

__________, vmesna, a važna,
kdor ves zasanjan na mestu stoji,
naj vanjo zazre se in se zbudi.

___________, vmesna, a važna,
pomaranča, marelica, dinja, žafran,
sonce, ki z vzhodom naznanja nov dan.

+ Predloge za pripravo na ogled predstave in
predloge za obravnavo po ogledu predstave
poiščite na spletni strani Lutkovnega gledališča
Maribor pri predstavi Psiček iz megle.

_________, zelo zaželena,
odprt je tunel, varno križišče,
zapelji čez most, prečkaj križišče.

Križišče je točka, na kateri se križajo poti vozil, pešcev in tudi
psičkov … Da se vse te poti brez težav in varno srečajo, je promet
treba urediti. Prometni znaki in predpisi, semaforji s svojimi
barvami in prijaznost – pa gre. Prav o semaforjih, o megli, pa
tudi o različnih ljudeh in enem psičku, ki meša štrene in nastavlja
ogledalo Lišpavemu mladeniču, Sivolasi starki, Vozniku tovornjaka
in Policistu, govori besedilo Boruta Gombača. Psiček iz megle je
bil na Natečaju za izvirno lutkovno besedilo leta 2013 izbran za
najboljše izmed prispelih besedil. Komisija je v utemeljitvi zapisala
tudi: Gre za preprosto, skorajda glasbeno pravljico, miniaturo o
nenavadnem pripetljaju v mestnem vrvežu. In prav ti nenavadni
pripetljaji nas lahko veliko naučijo o nas samih, o drugih, o življenju.
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