
GKL – 7. in 8. razred: Pegam in Lambergar – dramatizacija 

Navodilo za delo:  

V 7. razredu  si prebral romanco Pegam in Lambergar. Zdaj boš odlomek  besedila dramatiziral 

(odlomek je spodaj). V pomoč ti je spodnji začetek, ki ga prepiši ali natisni in nato nadaljuj s 

pretvorbo pesemskega besedila v dramsko. Bodi pozoren na to, da ob imenih vlog (ali vmes, če to 

zahteva besedilo) pripišeš didaskalije (navodila za igro). Didaskalije zapiši tudi za dogajanje, med 

katerim osebe ne govorijo. Dogajanje z besedilom mora biti prikazano tako, da ga bomo lahko 

uprizorili. Po prihodu v šolo, bomo najboljšo dramatizacijo zaigrali. 

Dramsko besedilo napiši na računalnik ali ga na list napisanega fotografiraj oziroma skeniraj in mi ga 

pošlji na moj e-naslov:  tatjana.holy@guest.arnes.si.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEGAM IN LAMBERGAR 

(dramatizacija)     

 

Okrogla »kamnita« miza, okoli katere sedijo cesar in Pegam ter nekaj plemičev, ki so pri kosilu. 

Lambergar prijaha pred cesarja tako hitro, da se pred mizo komaj ustavi.  

PEGAM (žlica mu pade iz rok, nato ošabno): Počasi, Lambergar! Kaj se ti tako mudi izgubiti glavo? 

               (Izzivajoče) Al' boš malo počakal al' bi se takoj bojeval in tvegal svojo glavo? 
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Ljudska: PEGAM IN LAMBERGAR 

(odlomek) 

 

/…/ 

Mi zdaj pa s konjem zadriči, 

ko strela hitro mi leti 

in se popred ne ustanovi 

 

po Dunaju mi dirja v skok, 

so pri kosilu vsi okrog, 

Pegamu pade žlica iz rok. 

 

Mu Pegam tako govori: 

»Naj se preveč ti ne mudi,  

da glave bi ne izgubil ti. 

 

Al' hočeš kaj počakati 

al' češ se precej mahati 

nu svojo glavo vagati?« 

 

Je Krištof tako govoril: 

»Ne bom se dolgo jaz mudil, 

na Kranjskem sem še včeraj bil.« 

 

Ga praša Pegam spet tako: 

»Kje se bo godilo to? 

Al' tu na trg širokemo?« 

 

Mu pravi Lambergar tako: 

»Na polju, da vsi vidijo, 

za najno čast se bijeva.« 

 

Nasprot si zdaj zadirajta, 

za ušesi se oprasneta, 

si nič ne sturta hudega. 

 

Tako pa Pegam govori: 

»Premočnega mi še blo ni, 

te, Krištofe, to kaj skrbi? 

 

Al' konjič tvoj bo žaloval, 

po polju bode rezgetal, 

ko gospodarja bo iskal.« 

 

 

 

 

 

Pa Krištof tako govori: 

»Za drugega pa meni ni, 

ko to, kar tebe mal skrbi: 

 

za tvojo židano gospo, 

ki tako kmalu vdova bo; 

ne veš, da men dopadla bo?« 

 

Se v drugo Pegam zaleti,  

se Krištofu pokaže kri, 

mu vendar sile ne sturi. 

 

Ko v tretje vkup zadirjata, 

takrat se dobro počita, 

za vselej boj razločita. 

 

Je meril Krištof srednjega, 

na stran je pustil krajnega, 

udaril ravno srednjega. 

 

Je njemu pravo glavo vzel, 

pa hitro njo na jelca ujel, 

ves Dunaj tega je vesel. 

 

Driči na beli Dunaj z njo, 

z junaka Pegama glavo, 

jo kaže Dunajcem lepo. 

 

Mu reče tako svetli car: 

»Junak ti moški Lambergar, 

kaj češ imeti za svoj dar.«  

 

Pa Lambergar odgovori: 

»Kar češ imet', naj se zgodi, 

kar dolgo le tvoj rod živi!« 

 


