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OSEBE 

Pripovedovalka 

Škrat Mužiček 

Kraljična Mična 

 

 

 

Opombe 

Igra je namenjena manjši skupini otrok, saj so ti aktivno vključeni v predstavo.  

 

Povzetek 

Škrat Mužiček in Kraljična Mična bi morala vaditi za bližajoči se koncert, a je Kraljična 

Mična zbolela. Škrat Mužiček skuša s pomočjo otrok njeno bolezen odpraviti. Na njegovo 

presenečenje se izkaže, da Kraljično Mično pravzaprav muči neka čudna bolezen. S pomočjo 

otrok jo prepriča, da se sooči s čustvi in svojemu izbrancu izpove svojo ljubezen.  

Starostna stopnja 

6+  
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Pripovedovalka: Dober dan, dober dan, dober dan. Kar za mano. Sem vam pripravila blazine, 

da vam bo bolj udobno. Kar sedite. Bo v redu? Sedite, sedite. Kako ste? Jaz sem super. Zelo 

sem vesela, da sem danes tu … Aja, a sploh veste, zakaj sem tu? No … Zanima me, če ste 

kdaj že šli v gledališče ali pa je to prišlo k vam? V katerem ste pa bili? Aha … Joj, tega pa žal 

ne poznam. Ste vedeli, da obstaja nekaj, kar je skupno čisto vsem gledališčem? Gre za bonton. 

Saj veste, kaj je bonton? Tako je, to je lepo obnašanje. Kaj mislite, da pravi gledališki bonton?  

Pripovedovalka vzame knjižico iz žepa. 

Pripovedovalka: To je moja Mala enciklopedija gledališča. 

Pripovedovalka lista, nato ponudi knjižico enemu izmed Otrok.  

Pripovedovalka Otroku: Nam lahko ti prebereš, kaj pravi o gledališkem bontonu?  

Otrok: Ko vstopimo v gledališče, se tiho pogovarjamo, če koga poznamo, ga mirno 

pozdravimo – mahanje in skakanje nikakor ne pride v poštev. Plašče, jakne in dežnike 

oddamo v garderobo. Zelo pomembno je, da ne zamujamo in tako ne motimo predstave. Prav 

tako je zaželeno, da gremo pred začetkom na stranišče.  

Pripovedovalka vzame knjižico. 

Pripovedovalka Otroku: Hvala. Kaj pa potem? Sedemo na svoj sedež, ja. Lahko med 

predstavo vstanemo? Tako je, ja, običajno moramo sedeti na svojem sedežu, edino če nam 

kdo naroči drugače. Se lahko med predstavo pogovarjamo? Zakaj pa ne? Kaj mislite? Ja, da 

ne motimo igralcev. Res je pomembno, da ves čas pazimo na popolno tišino. Ne pogovarjamo 

se, ne odvijamo bombonov, niti čokoladic … Ves čas moramo gledati in poslušati, kaj se 

dogaja na odru. Kaj pa se dogaja na odru? A pogledamo v mojo Malo enciklopedijo 

gledališča? 

Pripovedovalka lista po knjižici, nato jo ponudi enemu izmed Otrok. 

Pripovedovalka Otroku: Nam lahko ti prebereš?  

Otrok: Oder je prostor, kjer igralci govorijo in igrajo različne zgodbe. 

Pripovedovalka: Saj res! Veste, kdo so igralci? Tako je! Otroku. Pogledaš pod I kot igralec? 
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Otrok: Človek, ki nastopa v gledališču, pa tudi v filmu, na televiziji in radiu. Režiser mu 

dodeli vlogo – enkrat igra kraljično, drugič na primer škrata. Igralec vlogo upodobi z 

govorom, gibi in izrazom na obrazu. Nujno je, da svoje besedilo zna na pamet.  

Pripovedovalka vzame knjižico. 

Pripovedovalka: Hvala ti. Igralci se torej veliko igrajo. Se tudi vi radi igrate? No, po tej 

logiki ste pa potem tudi vi igralci.  

V tistem prihrumi Škrat Mužiček. 

Škrat Mužiček: Porka motorka in grablje počez! Me prav zanima, kaj si bo tokrat izmislila! 

Škrat Mužiček gre mimo Pripovedovalke in Otrok naravnost do gradu. 

Škrat Mužiček: O, Kraljična Mična! Vadit morava, si pozabila? Vaja dela mojstra, mojster 

dela vajo!  

Škrat Mužiček potrka na vrata gradu. 

Škrat Mužiček: Mična! Tristo kosmatih levov! Pa ne, da še spiš? 

Škrat Mužiček ponovno potrka na vrata gradu. 

Škrat Mužiček: Mična! Novo pesem ti napišem, samo odpri že ta sakramenska vrata! 

Iz gradu se zasliši glasno jamranje. Škrat Mužiček ponovno potrka na vrata gradu. 

Škrat Mužiček: Ko boš pela kot, kot, kot slavček, kot slavček ja, takrat ti ne bo treba več 

vadit! Daj no, Mična! Koncert imava čez dva tedna, treh pesmi pa še niti enkrat nisi odpela … 

Zapoje. Dobro jutro, dober dan, ste dobili telegram … 

Odpro se vrata gradu. Pred vrati Kraljična Mična še vedno v pižami, z debelim šalom okoli 

vratu. 

Škrat Mužiček: Tristo kosmatih! Res si spala! Tri ure, Mična! Tri ure sem te čakal v glasbeni 

jami!  

Kraljična Mična tiho, s hripavim glasom: Nisem … 



 

 

 

 

© Urška Arnšek 2016, ursaarnsek@gmail.com 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana  5 

Škrat Mužiček: Kaj pa škripaš kot razvlečena harmonika? 

Kraljična Mična tiho, s hripavim glasom: Nisem dobro. 

Škrat Mužiček: Si spila surovo jajce? 

Kraljična Mična se nakremži. 

Škrat Mužiček: Ti se kar kremži! Ni ga boljšega zdravila za pevca, ki mu nagaja gaja glas! 

Kraljična Mična tiho, s hripavim glasom: Grem nazaj ležat.  

Škrat Mužiček: Ni govora! Najpomembnejši koncert naju čaka in morava vadit! Tako kot 

sva rekla, petkrat na teden ta teden in vsak dan naslednji teden! Spravi se iz pižame, spij jajce 

in en, in dva, in tri. 

Kraljična Mična tiho, s hripavim glasom: Ne vidiš, da sem bolna? 

Škrat Mužiček: Veš, da sem enkrat nastopal z angino? Seveda ne veš, takrat me še nisi 

poznala. Odpri usta. 

Kraljična Mična odpre usta.  

Škrat Mužiček: Spravi jezik. Nič hudega ti ni! Zdrava si kot riba! Imaš kako jajce? 

Kraljična Mična se skremži, odkima.  

Škrat Mužiček: Jajce bi ti res pomagalo, veš. Se spomniš, kako me je zadnjič bolelo grlo in 

sem spil surovo jajce in en, in dva, in tri sem bil zdrav? 

Kraljična Mična tiho, s hripavim glasom: Res sem bolna. 

Škrat Mužiček: A res si bolna? Ja revica … Še danes boš pela kot sinička, ne skrbi! Teci pod 

kovter, jaz pa ti skuham čaj! 

Škrat Mužiček vstopi v grad in za seboj zapre vrata.  

Pripovedovalka: Ko smo se prej pogovarjali o igralcih, sem vam nekaj pozabila omeniti.  

Pripovedovalka vstane, gre po kovček.  
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Pripovedovalka: Da se lažje vživijo v vloge, igralci dobijo kostume. V kovčku jih imam tudi 

za vas. Pogledamo? 

Pripovedovalka odpre kovček, pokaže in razdeli kostume ter pomaga Otrokom, da jih 

oblečejo.  

Škrat Mužiček: Ne skrbi Mična! Kmalu bom nazaj! 

Škrat Mužiček pride iz gradu, hodi v krogih.  

Škrat Mužiček: Zdravnik, zdravnik, … Doktor Šnofl se je odselil, doktor Mrak je na 

dopustu, doktor … 

Škrat Mužiček zagleda Pripovedovalko in Otroke.  

Škrat Mužiček: A vidim trojno? Naj me koklja … Koliko Zdravnikov in Zdravilcev!  

Škrat Mužiček gre do Pripovedovalke, Zdravnikov in Zdravilcev.  

Škrat Mužiček: Ne vidim trojno, niti dvojno! Vi ste čisto zares tu! Potrebujem vas vse! 

Veste, Kraljična Mična je zbolela, ampak nima časa za ležanje, mora se čim prej pozdravit! 

Imate kak nasvet? Ne! Še bolje … Imate čas? Bi šli z mano na grad in jo pregledali? Vi, 

Zdravilci, pa ji boste dali zdravila.  

Škrat Mužiček in Pripovedovalka pomagata Zdravnikom in Zdravilcem pripraviti načrt 

zdravljenja Kraljične Mične. 

Škrat Mužiček: Pojdimo, dimo zdaj na grad! 

Škrat Mužiček, Pripovedovalka, Zdravniki in Zdravilci gredo na grad. Škrat Mužiček potrka 

na vrata. Iz gradu se zasliši glasno jamranje. 

Škrat Mužiček: Kraljična Mična, pomoč je tu! 

Škrat Mužiček ponovno potrka na vrata gradu. Kraljična Mična odpre vrata. 

Kraljična Mična tiho, s hripavim glasom: Vaja danes odpade. 
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Škrat Mužiček: Ni govora! Pripeljal sem ti Zdravnike in Zdravilce! In en, in dva, in tri. Pusti, 

da Zdravniki vidijo, kje boli! 

Zdravniki pregledajo Kraljično Mično. 

Škrat Mužiček: Kaj ste ugotovili? Aha … Dobro … Zaploska. Hvala Zdravnikom! Zdravilci, 

ste poslušali Zdravnike?  Imate kakšno idejo, kako bi pozdravili našo Kraljično? 

Zdravilci dajo Kraljični Mični zdravila, ta jih pridno vzame in poje.  

Škrat Mužiček zaploska: Hvala tudi vam zdravilci! Kraljični Mični. Se počutiš kaj bolje? 

Kraljična Mična odkima. 

Škrat Mužiček Zdravilcem: Imate kakšno, brrr, injekcijo? 

Kraljična Mična: Sem že veliko boljše! 

Škrat Mužiček: Se mi je kar zdelo … Poskusi zapeti … Mi-mi-mi-mi-mi. 

Kraljična Mična zapoje, a zgreši čisto vse tone. 

Škrat Mužiček: Glas je sicer v redu …  

Škrat Mužiček vzame glasbeno vilico iz žepa. 

Škrat Mužiček: Ponovi vajo. 

Kraljična Mična ponovno zgreši čisto vse tone. 

Škrat Mužiček: Te spet trema daje? 

Kraljična Mična prikima. 

Škrat Mužiček Otrokom: Hitro vsi na kup! Je med nami kak Modni svetovalec? Ti že deluješ 

tako, pa ti in ti, seveda tudi ti. Hitro še ti, ti, ti, ti in ti in ti! Kraljična Mična, predstavljam ti 

Modne svetovalce, spravili te bodo iz te, te, oprosti izrazu, spalne oprave! 

Kraljična Mična: V pižami se počutim ravno prav … 
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Škrat Mužiček: Poješ pa mimo vseh tonov! Pokaži Modnim svetovalcem svojo omaro! 

Zagotovo bodo našli kaj bolj uporabnega od pižame ame! Hitro, mudi se nama na vajo! 

Kraljična Mična in Modni svetovalci odidejo. 

Škrat Mužiček preostalim Otrokom: Mi bomo pa pripravili napitek proti tremi! Saj poznate 

tremo? Brr, grozna stvar. Kraljično Mično zvije pred vsakim nastopom. Zato sem izumil ta 

napitek, no sam napitek ni nič posebnega, ampak pomaga pa vsakič! 

Škrat Mužiček, Pripovedovalka in Otroci pripravijo napitek proti tremi.   

Škrat Mužiček Pripovedovalki: Gospa, gospodična, greš pogledat, kako napredujejo Modni 

svetovalci? Ali pa, ne, počakaj, čakaj! Se zadere. Kraljična Mična, si že? 

Kraljična Mična in Modni svetovalci se vrnejo. Škrat Mužiček ploska. 

Škrat Mužiček: To je pa veliko bolje! Modnim svetovalcem. Odlično ste opravili nalogo! 

Pripovedovalka: Kdo je izbral klobuk? Aha … Kako to, da ste izbrali ravno tega? Joj, kako 

modni so tile dodatki. Kdo jih je izbral? Ste jih sami naredili? Ne? Kdo jih je pa naredil? Pa 

obleka! Kako je lepa. Gotovo ste jo vi izbrali? Je to obleka iz najnovejše kolekcije? Pa 

frizura! Jaz bi tudi tako …  

Škrat Mužiček: Res si čudo – čudo – vita! Ja, zakaj se tako kislo držiš? 

Kraljična Mična: Ne počutim se dobro. 

Škrat Mužiček: To spij! Boš kot nova!  

Kraljična Mična se ob pogledu na napitek nakremži.  

Kraljična Mična Otrokom: Kaj pa je v napitku? Aha … Same okusne sestavine.  

Škrat Mužiček: Same, same! Spij že, no!  

Kraljična Mična spije napitek.  
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Škrat Mužiček: Poskusi ponovno. In en, in dva, in tri.  

Kraljična Mična: Ne morem peti!  

Škrat Mužiček: Nič ti ne manjka! Zdrava si kot riba!  

Kraljična Mična: Nič mi ne manjka? Vidiš kako grd nos imam? Levo oko je večje od 

desnega, kožo imam čisto izsušeno kot kaka hrestača. Pa tako sem, tako sem nesrečna.  

Škrat Mužiček poje: Kaj ti je deklica, da si tak žalostna? 

Kraljična Mična poje: Kaj mi je, nič mi ni, srce me boli. 

Škrat Mužiček: Ti šment! Mislim, da vem … Otrokom. Ste že slišali za bolezen, ki se ji reče 

ljubezen? Naj dvigne roko tisti, ki je že bil zaljubljen? Tudi ti, gospa, gospodična! Aha, aha 

postalo vam je nerodno, zato vem, da se ne motim. Veste, to da nam je nerodno, je ponavadi 

prvi simptom zaljubljenosti. Vam je že bilo kdaj tako nerodno pred nekom, da bi se najraje 

pogreznili v tla? Postalo vam je vroče, lica so se vam obarvala in … Joj, joj, joj, ta ljubezen. 

Veste, ko sem se zaljubil v bodočo gospo Mužiček me je ves čas ščemelo v trebuhu, 

mravljince sem imel po celem telesu, srce mi je hitreje bilo, vsakič ko sem jo zagledal. Tristo 

kosmatih! In njen glas, vse do danes se ga nisem naveličal. Oh, in vsakič jo začnem pogrešati, 

še preden se ločiva. Samo oči zaprem in vidim njen nasmeh …   

Kraljična Mična: Ti si lahko srečen, ja! Mene pa Kraljevič ne mara!  

Škrat Mužiček: Tristo kosmatih levov, to ni mogoče!  

Kraljična Mična: Ne mara me zaradi mojega nosu, poglej, kako je kriv. 

Škrat Mužiček: Ne govori neumnosti! Prav prikupen nosek imaš! 

Kraljična Mična: Vse sem že poskusila, da bi pritegnila njegovo pozornost, pa nič. Jutri bom 

kupila nove obleke, se naročila k frizerju, začela telovadit in … 

Škrat Mužiček: Bodi, kar si, je edini recept za srečo! Tudi srečo v ljubezni. 

Kraljična Mična: Če me pa sploh ne opazi! 
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Škrat Mužiček: Si mu povedala, da si zaljubljena vanj? 

Kraljična Mična: Napisala sem mu pismo. 

Škrat Mužiček: Pismo? Otrokom. Je pa staromodna, kaj?  

Kraljična Mična: Ja pismo! In nič mi ni odpisal. Zato vem, da mu nisem všeč. 

Škrat Mužiček: O čem pa govori to tvoje pismo? 

Kraljična Mična: O mojih cvetlicah, pa da bo v nedeljo lepo vreme in če bi mogoče prišel na 

grad. 

Škrat Mužiček: Tristo kosmatih, Kraljevič sploh ne ve, da si zaljubljena vanj! Otrokom. 

Čeprav nam je nerodno, nam bo veliko lažje, če svojo ljubezen priznamo.  

Kraljična Mična: To pa ni res! Kaj, če se bo Kraljevič potem norčeval iz mene?  

Škrat Mužiček: Potem je pa bukselj in te že ni vreden! Otrokom. Zdaj sem se spomnil na 

mojo prijateljico Magdo. Poznava se že petsto let! Od plenic praktično. Vse sva počela 

skupaj, se igrala, hodila v šolo … Potem mi pa nekega dne blekne, da je zaljubljena vame. 

Vame? Se nisem mogel načuditi. Čeprav bi najraje zbežal, sem zbral svoje misli in ji povedal, 

da nisem zaljubljen vanjo, da jo pa imam zelo rad kot prijateljico. Malo je bila žalostna, nekaj 

časa se nisva družila, ampak potem sva bila spet prijatelja. In še danes sva, veste!  

Škrat Mužiček vzame svinčnik izpod klobuka in ga da Kraljični. Nato vzame list papirja in 

kuverto iz žepa in ju položi pred Kraljično Mično.  

Škrat Mužiček: Kraljeviču boš napisala pismo.  

Kraljična Mična Otrokom: Kaj bi vi napisali, če bi bili zaljubljeni?  

Kraljična Mična s pomočjo Škrata Mužička, Pripovedovalke in Otrok napiše pismo 

Kraljeviču, nato pismo spravi v kuverto in jo zalepi. 

Škrat Mužiček: Odlično! Odlično smo tole izpeljali! Zdaj pa samo še oddaš pismo v 

nabiralnik … 
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Kraljična Mična se obotavlja. 

Škrat Mužiček Otrokom: Pomagajmo ji oddati pismo v nabiralnik. Kraljični Mični. Daj mi 

ključ od nabiralnika. 

Kraljična Mična da Škratu Mužičku ključ od nabiralnika. Otroci se postavijo v vrsto, si 

podajajo pismo, Škrat Mužiček odklene nabiralnik. 

Škrat Mužiček: Krščen Matiček, tristo kosmatih! Kraljična Mična, kdaj si pa nazadnje 

pogledala v nabiralnik?  

Kraljična Mična: Včeraj. Zakaj? 

Škrat Mužiček: Pismo si dobila! 

Škrat Mužiček poda pismo Otroku. 

Škrat Mužiček: Podaj naprej, vse do Kraljične. 

Otroci si podajajo pismo, ki končno pripotuje do Kraljične Mične. Kraljična Mična odpre 

pismo, ga prebere, se začne tresti, jokati. 

Škrat Mužiček: Kaj že spet? 

Kraljična Mična vrže pismo na tla, se sesede, joče vse glasneje. Škrat Mužiček pobere pismo, 

ga naglas prebira. 

Škrat Mužiček: Živjo … Hvala za pismo … Prijetno presenečen … Z veseljem bi prišel, a 

sem že zmenjen s svojo Kraljično … O, ti šment! 

Kraljična Mična hoče oditi. 

Škrat Mužiček: Počakaj, no! 

Kraljična Mična: Ni pravično! 

Škrat Mužiček: Vsaka ljubezen se ne more uresničiti. 

Kraljična Mična: On je prvi, ki mi je zares všeč.  
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Škrat Mužiček: Mogoče je res prvi, ni pa zadnji! Veš v koliko Škratinj sem bil zaljubljen, 

preden sem spoznal gospo Mužiček? Raje ne povem! Ampak ravno v tem je čar … V 

nekatere sem bil tako močno zaljubljen, da bi lahko, da bi lahko počil, pa so me hotele samo 

za prijatelja. Spet druge so hodile za mano, ja, ja, veliko jih je bilo, ja! Ampak … Veš, potem 

se je pa enkrat vse sestavilo. Zaljubil sem se, ona tudi in še danes sva srečna gospod in gospa 

Mužiček! Enkrat, nekoč, nekje boš tudi ti spoznala takega.  

Kraljična Mična: Obljubiš? 

Škrat Mužiček: Pa seveda! In en in dva in tri! Obriši solze zdaj si ti! Pomisli na kaj lepega, 

na nekaj, kar ti vedno nariše nasmeh na obraz. Oh, gospa Mužiček.  

Kraljična Mična: Moje cvetlice … Čakajte malo! 

Kraljična Mična odide.  

Škrat Mužiček Otrokom: Tako to je … Niso vse ljubezni srečne. A ne gospa, gospodična? 

Otrokom. Veste, ona jih je že kar nekaj zamenjala. 

Pripovedovalka: Mužiček! 

Škrat Mužiček: Samo hecam se, no! Če bi pa komu vseeno želela poslati pismo, imam 

slučajno enega pri sebi. 

Kraljična Mična se vrne.  

Kraljična Mična: Pismo bi pa kar jaz obdržala! Bom poiskala drugega naslovnika, nekoč, 

nekje. Otrokom. Ker ste bili tako prijazni, bi vam rada podarila nekaj, kar mi vedno nariše 

nasmeh na obrazu. Za takrat, ko boste mogoče žalostni …  

Kraljična Mična deli darila med otroke.  

Škrat Mužiček: In en, in dva, in tri. 

Kraljična Mična poje: Zdaj me nič ne skrbi, saj strahu sploh ni, jaz in ti, nobenih skrbi, jaz in 

ti in prijatelji. Včasih se zgodi, da srček te boli, a nobenih skrbi, saj so tu prijatelji. Jaz in ti, 
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nobenih skrbi, jaz in ti in prijatelji. Prišel bo tudi dan, ko moj srček srečno bo oddan. Jaz in ti, 

nobenih skrbi, jaz in ti in prijatelji. 

Škrat Mužiček začne navdušeno ploskati, Pripovedovalka se mu pridruži, k ploskanju 

spodbuja tudi Otroke. 

Škrat Mužiček: To bo pravi hit! Pripovedovalki. Gospa, gospodična greš stavit? 

Kraljična Mična se prikloni, nato začne ploskati Škratu Mužičku, Pripovedovalka ji kmalu 

sledi, k ploskanju spodbuja tudi Otroke, Škrat Mužiček se nerodno prikloni. Nato vsi trije 

začnejo ploskati še Otrokom. 
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