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NAVODILA ZA IZVEDBO  

Igra se dogaja na gozdni jasi. V ozadju je mravljinski grad). Skozi 

grajska vrata izstopa in vstopa mravlja. Na prizorišču so še: Slak, 

Polž, Rože, grmovje in drevesa. Oder je večinoma zatemnjen, 

razen v času lune in vzhajajočega sonca. Kresnice so oblečene v 

temnorjava oblačila. Kresnička naj po zunanjosti nekoliko izstopa. 

Kresnice so opremljene s čelno kolesarsko ali jamarsko svetilko. 

Ostale obleke naj ustrezajo karakterjem (rože, polž… ). Zvezdo, 

luno in sonce lahko predstavljajo svetlobna telesa oz. so lahko 

projicirani. V tem primeru njihove vloge pojo pevci za odrom. 

Svetloba naj narašča s prihodom lune in sonca. Ko Kresnička dobi 

svojo lučko nazaj, naj se svetloba na odru nekoliko zmanjša.  

 

  



(Ples kresnic v temi. Po plesu pogovor)  

Kresnica I: Ej, kresničke, zdaj pa dovolj igre in plesa!  

Kresnica II: Pa bi še plesala! Prijetno je bilo. Ves dan sem tičal pod  

         brinovim grmom.  

Kresnica III: Saj se boš razgibala, ko bomo šle na delo.  

Kresnica I: Da, danes je tako mirna in prijetna noč. Metuljčki in  

       čebelice že spijo.  

Kresnica III: Ptički tudi. Vse počiva.  

Kresnica I: Rožice po vrtovih in travnikih pa nas čakajo. Saj smo jim  

        včeraj obljubile, da jim tudi nocoj pridemo svetit.  

Kresnica III: Potem pa vsaka na svoje mesto!  

Kresnica I: Hitimo! Svetimo!  

Vse kresnice: Hitimo! Svetimo!  

Kresnička II: Joj, kje pa je Kresnička?  

Vse kresnice: Kresnička, hoooj, Kresnička!  

Kresnica I: Nič se ne oglasì.  

Vse kresnice: Kresnička! Kresnička!  

Kresnica III: Sestrice, kar pustimo jo! Nagajivka se že kje potepa in 

nagaja.  

Kresnica II: In trudne čebelice, ki zdaj počivajo, budi iz spanja.  

Kresnica I: Uh, poredna je res ta Kresnička. Kar pustimo jo in  

       odletimo brez nje.  

Vse kresnice: Odletimo, hitimo, svetimo. (odidejo)  

Kresnička: Uh, glej jih, pa so res odletele brez mene. Nič zato. Bom 

šla pa sama.  

1. Komu lepše je na svetu, kdo srečnejši je kot jaz.  

Letam, skačem in nagajam, z lučko pa si svetim v vas.  

Kaj koristijo mi zvezde, kaj koristi lunica,  

niti sončka več ne rabim, kadar sveti lučica. 

 

 Refren: Ta moja lučka, svetla lučka,  

mi vedno kaže pravo pot,  

gotovo vsak bi rad jo nosil,  



da svetil bi si z njo povsod.  

Te moje lučke, svetle lučke,  

nikomur jaz ne prepustim,  

brez nje bila bi rjava muha,  

brez nje življenje izgubim.  

 

2. Kadar lučka dobro sveti, sem med rože pohitim,  

vsaki v njen obraz posvetim, 'z spanja sladkega budim.  

Tukaj slak zaspanec kima, tam poveša glavo mak,  

le Kresnička vedno leta, ker resnično sem junak.  

 

Refren: Ta moja lučka ….  

Vse kresnice: (priletijo)  

3. Tudi me imamo lučke, vsaka svojo čuvamo;  

a gorje kdor izgubi jo, tega zasmehujemo.  

Nikdar več ne bo kresnica, lučke svoje ne dobi, 

 rjava muha le ostane, v temni noči se zgubi.  

 

Refren: Ta moja lučka ….  

 

Kresnica I: Kresnička, le nikar nam ne nagajaj!  

Kresnica II: Pa preveč ne divjaj okrog cvetic!  

Kresnička: O-o-o, joj!  

Vse kresnice: Kaj se je zgodilo?  

Kresnička: Lučka, moja lučka!  

Vse kresnice: Kje je? Kaj je z lučko?  

Kresnička: Lučka, moja lučka! Nimam je več. Izgubila sem jo.  

Vse kresnice: Kresnička je izgubila svojo lučko.  

Kresnica II: Joj, uboga Kresnička.  

Kresnica III: Kaj bo pa zdaj?  

Kresnica I: Kaj bo? Nič več ne bo Kresnička, ampak navadna rjava 

muha.  



Vse kresnice: Uboga rjava muha. Saj si je zaslužila, pa se nam 

vseeno smili.  

Kresnička: Vse:  

Moja lučka! - Izgubljena  

Moja lučka! - Ni je več.  

Kaj bo z mano? - Rjava muha.  

Jaz Kresnička  - nikdar več.  

Lučka moja pridi zopet!  

Pridi k meni spet nazaj!  

Gremo v svate! - Naj grem z vami?  

Tu ostani: veš zakaj!  

Kresnice:  

Refren: Ta moja lučka …  

 

Kresnička: Ojoj, pa so me pustile samo. Ne marajo me več. (ihti)  

Mak: Kresnička, nagajivka, kaj pa ti je?  

Kresnička: Kdo me kliče?  

Mak: Jaz sem, rdeči mak. Povej, zakaj si tako žalostna?  

Kresnička: Lučke nimam.  

Mak: Lučke nimaš? Kako? Komu si jo pa posodila?  

Kresnička: Kaj posodila? Nisem je posodila. Izgubila sem jo.  

Mak: Izgubila? Lučko si izgubila? Ej, ej, ej. Kje, kako, kdaj?  

Kresnička: Ne vem, menda tu nekje, ali pa pri mravljinskem gradu. 

(odide)  

Roža I: Dober večer, mak.  

Mak: Dober večer, roža. Ampak za vse ta večer ni dober.  

Roža I: Kaj, kako? Ne razumem.  

Mak: Naša Kresnička, nagajivka je izgubila lučko.  

Roža I: Ka-a-aj? Kresnička je lučko izgubila? Sestrice …. Halo-o-o!  

Sestrice, pridite hitro sem!  

Cvetice: Kaj nas kličeš in tako kričiš? Kaj se je zgodilo?  

Roža I: Novico imam za vas. Veselo novico.  

Vse: Kakšno? Povej, povej! Roža I: Nocoj bomo lahko sladko spale.  



Roža II: Sladko spale? Na Kresničko si pa pozabila?  

Roža I: Ej, Kresničke ni več.  

Roža II: Ni je več? Kaj se je zgodilo?  

Roža I: Zdaj ni več Kresnička, ampak navadna rjava muha. Glejte  

jo!  

Vse cvetice: To je Kresnička? Tale rjava muha?  

Mak: Da, to je Kresnička. Brez lučke je. Lučko je izgubila.  

Roža II: Oh, Kresnička pa brez lučke! Kakšen Kresnička neki? Ti 

uboga, rjava muha. Ha, ha, ha!  

Vse cvetice:  

Zdaj zarajaj le Kresnička,  

ponagajaj v temi nam!  

Kresnička:  

Kako naj plešem in naj rajam, 

 ko brez luči vas ne poznam.  

Vse cvetice:  

Pojdi ískat svojo lučko, morda jo le najdeš kje!  

Kresnička:  

Vsakega lepo poprosim, da ubláži mi to gorje.  

Kresnička: Tu je slak. Njega povprašam. Ljubi slak, lepo te prosim,  

v svojo čašo se ozri! Svojo lučko sem izgubil, morda v njej na  

dnu leži.  

Slak: Prej si mi nagajala, svetila si mi v lice, spanec si mi kradla, zdaj  

pa milost prosiš? Vedi, da smo me cvetice boljšega srca od  

vas in da kljub krivicam tvojim v svojo bom pogledal čašo.  

Čakaj! Gledam! Iščem! Ni je! Žalibog, ne najdem je pri sebi. 

Kresnička:  

Ta moja lučka, svetla lučka, mi je kazala pravo pot,  

brez nje sem zdaj le rjava muha, življenje mi je polno zmot.  

Tu je polž! Morda ima on mojo lučko. Ljubi polž, lepo te prosim, v 

svojo hišo zdaj poglej! Svojo lučko sem izgubil, morda svetiš z njo si 

v njej.  

Polž: Prej si mi nagajala, svetila si mi v lice, spanec si mi kradla, zdaj  



pa milost prosiš? Beži, dokler je še čas in dókler mi še kri ne  

vre, ker na roge te nabodem in te vržem v hrano pticam. 

Urno! Urno! Beži! Beži! V zadnjem hipu si jo še popihala. 

Kresnička: Tu kraljestvo je mravljinsko, morda v njem je moja lučka. 

(Kresnička potrka na vrata mravljinskega gradu)  

Mravlja: Kaj želite, rjava muha?  

Kresnička: Ljuba mravlja, milo prosim, naj v vaš grad pogledat  

grem. Svojo lučko sem izgubila, morda svetite si v njem.  

Mravlja: Naša dobra bo kraljica preiskala vse dvorane in če lučko  

bomo našle; jo dobiš še tekom dneva. (Mravlja odide)  

Kresnička:  

Ta moja lučka, svetla lučka, mi je kazala pravo pot.  

Brez nje sem zdaj le rjava muha, življenje mi je polno zmot.  

(Kresnička išče lučko po prizorišču nato se uleže in zaspi. Vmes 

glasba.)  

Kresnička: (vstane in si mane oči) Sanjala sem, da sem jo našla.  

Da sem našla svojo lučko, svojo svetlo lučko. Oh, da bi jo  

zares dobila. Tako pa so bile le sanje. Kako sem bil prej  

srečna, zdaj pa me vsi zasmehujejo, vsi me podijo, ker sem  

le rjava muha. Ne, ne! Samo da dobim lučko nazaj, pa bom  

spet pridna, prav pridna Kresnička. Nič ne bom razgrajala,  

nikomur ne bom več nagajala. Grem! Morda pa mi dobra  

mravlja sporoči novico, da so v njihovem gradu le našli mojo  

lučko. Tu je mravljinski grad in vrata se že odpirajo. Dober  

večer, ljuba mravlja! Ali ste našle mojo lučko?  

Mravlja: Naša dobra je kraljica preiskala vse dvorane, vso graščino  

in sobane, ali lučke nismo našle.  

Kresnička: Kje naj zdaj še iščem lučko, kje naj vprašam še za njo?  

Vprašal mrtvo bom koprivo, bezeg, sovo, lastovko. Divjo  

mačko in grmovje, sonce, luno, zvezdice, če vedo za mojo  

lučko, da mi ublaže gorje.  

 

Glej tu luno, njo bom prosial: »Draga luna, 'mej usmiljenje;  



svojo lučko sem izgubil. Daj mi ti svetlobe nove, ljubil te bom  

vekomaj.«  

Luna: Kresnička moja zlata;  ti prosiš zaman. Jaz sama je nimam,  

zato jo dobivam, od sonca vsak dan.  

Kresnička: Glej tu sonce, njega prosim: »Ljubo sonce, 'mej  

usmiljenje, svojo lučko sem izgubil. Daj mi ti svetle nove, ljubil  

te bom vekomaj.«  

(Bliska se, grmi, veter zavija in tuli. Izza oblakov se oglasi Sonce - 

krepak moški glas)  

Sonce: Vidim, da si se dovolj pokesal. Vračam ti tvojo svetlobo.  

Glej, da je spet ne zapraviš! (Kresničku se prižge lučka)  

Kresnička: Joj! Lučka! Moja lučka! Lučko sem dobil nazaj. Hvala,  

ljubo sonce! Zdaj sem spet Kresnička. Nič več nisem rjava  

muha. Juh! Cvetice, mak, slak, polž, mravlja, kje ste? Kje ste  

preljube sestrice, zlate kresnice? Ju-hu-hu ju! Jaz Kresnička  

sem spet dobila lučko. Sonce mi jo je dalo.  

(Od vseh strani priletijo kresnice, rože, polž, mravlja, zvezda, luna 

itd.)  

Kresnička:  

Ta moja lučka, svetla lučka, mi vedno kaže pravo pot,  

po travniku, po temnem gozdu, čez potok, cesto,  

prav povsod.  

Te moje lučke, svetle lučke, ne bom zapravila nikdar,  

s to mojo lučko, svetlo lučko, si vedno mlad, nikoli star.  


