
O kohútikovi, ktorý trikrát zakikiríkal 

(na dvore v Jeruzaleme, pred svitaním) 

 

Zvieratká vystrihnite a rozdeľte si roly. Hlasy ľudí môžu hrať vaši rodičia.  

 

kohútik: Tak rád by som zaspieval jarnému slniečku trikrát za sebou! Stále sa mi to nedarí. 

Možno dnes... 

oslík: (zobúdza sa) Už je ráno, keď tak nahlas rozprávaš? Zmeškal som niečo? Už si 

kikiríkal?   

kohútik: Až o chvíľu by malo vyjsť slniečko.  

myšky: (pribehnú a rozprávajú raz jedna, raz druhá) Ahoj, kohútik. Prišli sme si vypočuť, ako 

dnes privítaš slniečko, hhihi. Minule ti to nejako nevyšlo, hihihi 

kohútik: Neposmievajte sa mi. Trénujem už celý týždeň! Dnes sa to určite podarí! Vyskočím 

na plôtik k oslíkovi a budem dávať pozor, kedy vyjde prvý slnečný lúčik! 

oslík: Som veľmi zvedavý, určite nás prekvapíš. Počuli ste, vraj je v meste nejaký kráľ? 

myšky: Kráľ? V meste? Kde? Videli sme všade iba veľa vojakov. 

oslík: Neviem, kde je teraz. Je to zvláštny kráľ.  Sám som ho pred týždňom niesol na chrbte! 

myšky: Hihihi, kráľ na oslíkovi. 

oslík: Neposmievajte sa! Ja náhodu viem, kto je aký kráľ. Keď prechádza mestom Herodes 

alebo Poncius Pilát, tak všade sú vojaci a ľudia mlčia. No tohto človeka radostne vítal celý 

zástup! 

kohútik: Tak to mu aj ja zaspievam! Keď je v meste kráľ, to musím poriadne kikiríkať.  

mačička: Ahoj, kamaráti! 

myška: Jaaaaj, mačička! 

mačička: Nebojte sa. Už som jedla. Ráno sa vždy vyhrievam pri ohníku pri bráne a jem 

zvyšky. Dnes sa pri ohni zhŕklo priveľa ľudí a začali sa hádať. Radšej som ušla. Počujete ich? 

1. hlas: Nie si aj ty z jeho učeníkov? 

2. hlas: Nie som! 

oslík: Ktovie, o kom hovoria, určite o nejakom zločincovi!  

kohútik: Kamaráti, vidím prvý lúčik slniečka. Kikirikí! 

1. hlas: A nevidel som ťa s ním v záhrade? 

2. hlas: Človeče, neviem, o čom hovoríš! 

oslík: Nevšímaj si ich, kohútik. Výborne ti šlo to kikiríkanie, skús ešte raz. 

kohútik: Kikirikí, svitá! Nádherné slniečko! 



3. hlas:  Aj ty si bol s tým Nazaretčanom! 

2. hlas: Ani neviem, o kom hovoríš. Nepoznám ho! 

myšky: Krásne, kohútik! Skús ešte raz! 

kohútik: Vítam ťa, slniečko. Kikirikí.  

mačička: Vitaj, jarné slniečko, tak rada si hrejem kožúšok v tvojich lúčoch! 

myšky: Ktosi sem ide! Rýchlo, schovajme sa! 

(počuť kroky a plač, ostáva len kohútik) 

kohútik: Nerozumiem, také krásne slniečko vyšlo a ten človek plače.  

2. hlas: Pane, prepáč, že som ťa zradil. 

 

Pripravil Juraj Gonšor 

 

 


