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MOJA PARTNERICA NE VERJAME V DEDKA MRAZA 

Glasbena podlaga. 

V zad jih taktih glas e e podlage zasliši o glas Moškega. 

M: Spoštova i profesor doktor Dü kelkopf. Že tretjo sezo o se  rede  

poslušale  vaše oddaje i  reči ora , da se  v zr alu vašega strokov ega 

e ja arsikdaj ujel tudi svoj odsev. Ve , da ste se zad je čase posvečali 

predvse  ajst iški  tego a , zato se  dolgo kolebal, ali naj se vam sploh 

oglasi . No, zdaj se čas že alo izteka i  odločil se  se, da o  tvegal.  

Takole je z a o. Se  uspeše  poslov ež, last ik ajh ega, ve dar zelo 

uspeš ega podjetja, eodvise  i  rez fi a č ih o re e itev, loče , z dvema 

otroko a iz prvega zako a. Otroka sta še pre ej ajh a i  orda e o sojate, 

ker se ise  potrudil, da i ohra il druži o skupaj. Lahko sa o reče , da toliko 

kot se  se že sa  učil s te  i  se silil v e ogoče situa ije, e ihče e 

ore a učiti. V vsej svoji z edi pa se  i el srečo, da se  šest ese ev po 

ločitvi spoz al izje o človeško itje. Moja ova iz ra ka je da a, ki ji i para 

i  tega e pravi  zaradi ekakš e lju eze ske zasleplje osti. Po pokli u 

zdrav i a, prijaz a, razu evajoča, i telige tna in duhovita. Najin odnos bi bil 

ideale , ali vsaj zelo lizu ideal ega, če e i ila tako ezaupljiva. Zaradi 

prejš jih sla ih izkuše j se je a ili a i  prijaz ost pri liž o e krat a ese  

o  včasih že povse  ez at ih vzrokih u ak eta tako daleč v notranjost, da ju 

e ore  več zaz ati, ado esti pa ju hlad, ki e plaši. Doslej i je uspelo 

vsakič z ova odtajati to lede o goro tes o e, ve dar se po letu i  pol skup ega 

življe ja sprašuje , ali e to čaka, kot i se reklo v pravlji ah, 'do ko a d i'. V 

ožič o ovolet e  času se re e a preteklosti še pose ej apijejo dvo a i  

med nama je zadnji mesec ob kupovanju daril vzniknila posebna vrta 
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a tago iz a. Jaz trdi , da je lepo, da otro i či  dlje verja ejo v Dedka Mraza, 

i  da je ovolet i praz ič i čas prijete , o a pa i oporeka i  avaja svoje 

razloge, ki jih jaz e razu e . Tudi pred ekaj d evi i ilo ič drugače... 

PRIZOR 1: Trgovi a, v ozadju a zvoč ikih pes i a Ji gle Bells iz glas e e 

skrinjice. Zvoki nakupovanja. 

M: avduše o, doživeto  ...i  ajdejo darila po dreveščko  i  se ji  svetjo očki 

in mal jih je strah, kje je zdej ta Dedek Mraz, ki pazi, a so bli pridni al ne... 

Ž: (vzdihne) Ja, to je ro a tiče  pogled. Kaj pa tisti, ki so prid i i  ki si želijo 

darila, pa jih ni, ker ma Dedek Mraz v a ki sa e pufe? Al pa tisti, ki ji  starši 

kupijo kar ekaj, ker jih jihove želje sploh e za i ajo? A i oljš, da e 

verja ejo v edaste iz išljoti e? 

M: Moj Dedek Mraz i rad videl, kako odvijata igračke. 

Ž: Ti al Dedek Mraz? 

M: Ja... jaz no. 

Ž: No... saj. 

M: (vzdihne) S  islu, da si olj ro a tič a. Da verja eš v ejh e čudeže. 

Ž: Sej verja e . Ne poza it, da se  s ta o. 

M: A nisem v redu? 

Ž: V redu si... Zelo si v redu. 

Premor. 

M: Kaj oš pa ti kupila? 
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Ž: aloduš o  Mah, e ve . Za a o e  šal. Fotr... itak e ve več zase... 

sestra je a Novi Zela diji... po avad si sa o pošljeva karti e. 

M: A kupva fotru štu fe vsee , da ga vsaj v oge e o ze l? 

Ž: Sej sploh e ve , a ve, da ga ze e v oge. 

M: avduše o  Lej, lej! Helikopterček! O, toč a tacga sem mel, ko sem bil v 

prve  razredu. Tuki ta plastiče  trake  poteg eš i  propeler se zavrti. Oooo! 

Ta al u se o z ešal od veselja. Bova še tega vzela. (kratek premor, skoraj 

proseče  A oš ti za ta alo z rala? 

Ž: Zakaj? 

M: Ja, ti si že ska. Kej, kar ate že ske rade. 

Ž: Ti ika a štir leta. Skupi s o li pa e krat. 

Premor. 

M: Pa dej... Misli ... A e vidiš, da se trudi ? 

Ž: Ja, vidi ... Ve . Lej, jaz a  svoj pogled a to. Svoje izkuš je. Mi is o 

zga jal ta ga irkusa. Nč dreveščka al pa jasl . Mi smo si dal par knjig, pa je blo. 

Pol s o pa ral pa šli spat. Od ved o se  vedla, da Dedka Mraza i. 

M. Žal i je.... 

Ž: Zakaj? Vsaj is  la razočara a. 

M: Me  se zdi, da si la... i  da si še z eri. 

Premor. 

Ž: Pust e a iru, pros . Z er ta darila pa greva. 
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M: Kaj pa šal? 

Ž: Ma, pust šal. 

M: Julija... e že spet. Pros . 

Ž: (vzdihne) Lej, e ore  drgač. Taka s . To si fasal. (vzdihne, utrujeno, 

razočara o  Rada i la oljša. I  se s ehljala i  odvijala darila i  vriskala od 

prese eče ja... sa o e z a . Ne z a  več al pa ikol ise  z ala. Sede  let 

sm bla vsako novo leto sama. Sm si nardila kakav pa gledala Terminatorje. Na 

slušalke, da is  slišala, kako sosedje žurajo. 

M: (vzdihne) Šit... 

V zad jih stavkih zasliši o ekaj taktov glasbe, ato glas Moškega adaljuje s 

prebiranjem pisma. 

M: Okej, res je bila z najprej enim, ki jo je pet let od osmih varal in ni hotel imet 

otroka z njo, z ljubico ga je pa imel. Izvedela je čisto po aključju i  seveda jo je 

sesulo. Zatekla se je k drugemu, ki pa si je od nje sposodil kup denarja in jo 

pote  z risal. Nič ga i prijavila ali kaj takega, je rekla, da je aj rž potre oval 

tisti denar bolj kot ona. Ampak to je bilo pred sedmimi leti. Jaz nisem tak. Jaz ji 

daje  vse. Ničesar e skriva . Nje a žalost je tako glo oka. Ko je do re volje, 

sije kot so ček. Ko je pa te a, i iti e ega žarka ikjer. Ko e  septe ra s o 

šli z oji a otroko a, La o  i  Ti iko skupaj v živalski vrt. Tako je bila prijazna 

z ji a, da sta jo a ko u čisto spo ta o o jela, jaz se  pa v šipi avto o ila 

videl njen obraz in na njem toliko hrepenenja in obupa, da mi je kar sapo vzelo. 

Dolgo se  pre išljeval, pote  se  z ral pogu  i  ji predlagal, da imava 

otroka. Noče. Pravi, da se ji včasih zdi, kot da sva popol a tuj a. Jaz pa jo i a  

iskre o rad i  to e zelo prizade e. Mogoče res ise  pravi za jo, ker je e 

razu e . Sa  se  il ved o prepriča , da ora o verjeti, da je vesolje 
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prijazen kraj in da se a  odo v življe ju zgodile lepe stvari. E a od teh je tudi 

Dedek Mraz. Spoštova i doktor. Če veste, kaj se dogaja i  kako to rešiti, i 

prosi , svetujte. Po agali oste več kot e e u človeku. 

Lepe praz ike i  veliko uspehov v ove  letu va  želi , 

Matjaž 

PSIHIATROVO MNENJE: 

Dragi Matjaž, 

Moje glo oko spoštova je vaši e patiji i  do roti. Kako se je odvijala vaša 

prejš ja zveza, e ore  soditi. Ljudje iz ira o part erje iz ajrazlič ejših 

vzrokov i  vzgi ov. E ako velja za odloča je o poto stvu. Nekateri si želijo 

alih uče ev, drugi pozor ega o či stva, tretji hočejo a vsak ači  o držati 

part erja, ker teši jihove fi a č e ali čustve e potre e, spet četrti dokazujejo 

svojo oškost ali že skost. E oz ač e razu e odločitve o ločitvi ali vztraja ju 

v zako u i. Žalost i starši i ajo lahko vesele otroke, starši, ki so u et iško 

adarje i, i ajo lahko otroke, ki si želijo igrati ogo et, vsako itje je 

epredvidljivo i  čudovito. Vaša parteri a je doživela dve glo oki razočara ji. 

Sede  let je živela sa a, ko aj zdaj se privaja a vas. Že res, da ste z jo 

prijaz i, ve dar ji re e a preteklih sla ih zvez i  eposreče ih od osov v 

pri ar i druži i e orete odvzeti. Odloži ga lahko sa o sa a. Ne 

prevze ajte odgovor osti za je o srečo, saj to v jej vz uja o čutek, da ste 

ideal i, o a pa i orala iti drugač a, kot z ore ta tre utek. Niste vitez, ki 

ora poko čati zlo ega z aja. O a sta odrasli ose i. Z večje dista e so stvari 

olj razloč e. Ne izgu ljate zaupa ja. Zapeljujte jo i  ji dvorite, da e 

potre ujejo pozor ost, o čutek var osti i  topli e. No, e krat eseč o i ajo 

tiste d eve, ve dar e o  šel tako daleč, da i i telige t i ose i pripisoval 
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takš e a al e vzroke iha ja razpolože ja. Kar zadeva Dedka Mraza, se i je 

njegov lik vedno zdel pre ej a surde , še huje pa je da da es, ko as sla po 

trgovskih do ičkih a vsake  vogalu sili v avidez o srečo. O čutljiva ose a 

lahko o  te  zapade v sta je glo okega sveto olja. Tudi e i ta čas leta i 

aj olj pri sr u i  orda rešitev s Ter i atorji in kakavom sploh ni tako slaba. 

Spoštova i Matjaž, aj va  a ko u apiše  pregovor, čigar izvor se  

pozabil, vendar rad pomislim nanj, kadar se na obzorju duha pojavi 

čr ogledost: »Na ko u o vse v redu. Če i v redu, to po e i, da še i ko e .« 

Vaši iz ra ki i  va  želi  či  a j apor e ter či  olj prijaz e predpraz ič e 

i  praz ič e d i, predvse  pa veliko uspeha pri izgrad ji do rega part erskega 

odnosa. 

Primarij doktor Olaf Dünkelkopf 

PRVI KONEC:  NOVO LETO – PREPIR 

PRIZOR 2:  Stanovanje. V ozadju glasba Ko zvezdi e ožje iz glasbene skrinjice. 

Nekaj časa sa o glas a. Zrave  zvoki zavija ja daril - šušte je ovoj ega papirja 

in trganje selotejpa. 

M: Uf, do s je težak da , pa tko se  pride . Kje je tisto pivo?  

Že ska vza e pivo iz hladil ika, ga odpre, zvok toče ja v kozare .  

M: (pije) Aaah, a, dej še ti al... Lej, a i lepo! A is  kras o zavil? 

Ž: Zelo lepo. (s humorjem) Sploh i ogoče raz rati, da je oter helikopterček. 

Bolj je videt kot podivja a če ula. (se smejeta) Zlasti propeler si lepo zamotal. 

M: (radostno) Za šestlet ika je vsee  kar skriv ost o, a i? 

Ž: Kaže tud a to, da a sever e  tečaju i po a jka ja ovoj ega papirja. 
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Premor. 

M: (veselo, ker gre vse dobro) Evo, js sm fertik, Medvedek za Tiniko je tut, pa 

tutu za ojo alo aleri o s  kr v e o daril o vrečko dal, pa žele o o e 

zrav ... A oš ti tut tvoja darila zavila? 

Premor. 

Ž: e več tako do re volje  A e orva poslušat česa druzga? 

M: še ved o do re volje) Ma ja, sej vem, da je mal trapast CD, ampak men so  

ožič e pes i e kar všeč. 

Ž: (slabe volje) Ja, sa o e ves čas, e  se o z ešal od tega i gla ja. 

M: do eva, da ga prej i slišala  A oš ti tut tvoja darila zavila? 

Ž: A lahko ehaš? 

M: Kaj sem pa rekel takega? 

Ž: Nič..... V istvu vse. 

M: izključi glas o, sla e volje  Tko. Si zdej zadovoljna? (kratek premor)Al oš 

ašla kej druzga, kar ti e o všeč? 

Premor. 

M: (ostreje) Ker ti nikol nisi zadovoljna, ane? Nobena stvar, ki je lepa in dobra 

ne ore trajat. No e u e oreš zaupat. No e  ti e s e lizu. Ker če ti kdo 

pride lizu, te lahko przade e. I  veš, kaj? Js s  te e spustu lizu. Čist lizu. 

Pre lizu. I  e przade eš. Vsakič, ko si taka, i je hudo. Pa tut se ič o je, 

ego e trič o. Nisi ti edi a, k je kej dala skoz... Ka  greš? 

Ž: (hladno) Gre  v so o, da ti s svojo se ič ostjo e o  pre lizu. 
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Premor. 

Ž: (ostro) Kaj si se zdej sm postavu? Pust me mim! 

M: Nika or e greš, dokler tega e razčistva. Kaj i ti sploh rada?! 

Ž: Tre ut o i zlo rada, da i daš ir, a pak si se odloču, da oš oraliziral i  

a ijal, tko da lahko tut tuki stoji  i  posluša ... izvoli. 

Premor. 

M: vzdih e, tišje, trez o  Julija.. rez za ere. To je čist tu ač. Če te kej atra, 

za ožjo voljo, povej. Js te a  rad, js te posluša . Ne i dajat o čutka, da 

pride  do sed e etape od desetih, pote  ora  pa azaj a štart. Če e 

nardiva enga koraka naprej, skupi e ga aprej, pote ... si ova sčaso a začela 

it čedalje olj a živ e i  se ova oddaljila drug od druzga. (vzdihne) Js s  to že 

enkrat dal skoz in res ne bi hotu, da se ponovi... sej sem ti povedal, kako mi je 

blo. 

Ž: Sej s  js tut te  povedala. 

M: Nekej si i, sa o to gre olj glo ok, i sa  to, da i aš velik stikov s 

tvojimi, pa da ste bli vedno individualisti. Pa da nikol niste verjel v Dedka Mraza. 

Ker zdej si odrasla, a pak ko si žalost a, si pa kot otrok. Zato se i zdi, da z 

ekateri i stvar i še isi razčistla i  da e gre sa o za part erje... Okej, je lo 

sra je, a pak... Se i zdi, da te žalosti, k zavijam darila za svoje otroke... kot da 

si ji  evoščljiva.... 

Kratek premor. 

Ž: (vzdihne, potrto) Ja... sej aj rž... s  ji  res. 

DRUGI KONEC:  DEDEK MRAZ OBSTAJA adaljeva je prejš jega prizora  
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PRIZOR 3:  Sta ova je, so a. Po ovitev ekaj stavkov iz prejšnjega prizora. 

M: ...Se i zdi, da te žalosti, k zavija  darila za svoje otroke... kot da si ji  
evoščljiva.... 

Kratek premor. 

Ž: (vzdihne, potrto) Ja... sej aj rž... s  ji  res. 

M: Pa zakaj tko čutiš? 

Ž: Mah... 

M: Prosim, povej mi. 

Ž: Lej.... res je, da s o v aši fa ilji i dividualisti i  da si is o tko lizu. Moja 

sestra živi a Novi Zela diji že deset let, je daleč, redko se sliš o i  sa o 

e krat je pršla a o isk. Mi pač i a o potre e po pogostih stikih. 

M: Pa sta si bli prej blizu? 

Ž: Me  je la o a zlo drago e a. Ko se je poročila i  šla, s  la kr eki časa čist 

a tleh. Oče je že prej kazal z ake de e e, po e e  letu s o ga oral dat v 

do , k al e i več spoz al. No e ga, e sa  e e.  Sej pe zijo a zadost 

velko, da ma lepo oskrbo... po eni stra i čuti , da ga ora  o iskvat, po drugi 

stra i se i zdi, da je vsee . Tuki e i tui ija e razu  e zaležeta. I  za ovo 

leto e to čist sesuje. Mat je pa... o a žvi po svoje. Ved o je žvela po svoje. 

Slika, pleše. No e ga e spusti liz. (kratek premor) Naj rž a  to po jej. 

M: Mene si spustila. 

Ž: Ja, a pak prej pa aj rž... Kaj pa ve . Fre ki je el otroka z drugo rav o v 

času, k s  la js aj olj a tleh. Zato tut is  č opazla... Moral i i vsaj rečt, 

če i hotu it z a o, a se ti e zdi? 

M: Seveda bi moral. 
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Ž: Mogoče se  se u s ilila. 

M: H .... al čude  ači  izraža ja sočutja. 

Ž: (vzdihne) Hja. I  ko zavijaš darila za ta ale... o adva sta lahko tko sreč a, da 

ata ta ga očija. K verja e v do ro i  lepo i  ejh e čudeže. Ko se  la jaz 

mejh a, s o zidal hišo i  i lo d arja. O lek o za alet si ji kupu. Js s  si 

ved o želela plesat alet pa igrat klavir. Ma, kje. Ni lo d arja. Ni ša s. Niti 

za i ivo se ji a i zdel. S o li pač a različ ih valov ih dolži ah. Kaj i dala 

takrat, da bi lahko ela pia i o.... I  pol s  si želela, da i svoji  otroko  

lahko dala to, česar js is  do ila... pa i a  ko u dat. I  ko ti daš... (smrkne) 

s  fouš... Grda, grda. 

Kratek premor. 

M: Ja, to s klavirje  si o e la... Julija, č isi kriva, veš. Staršev si ne izberemo. 

Otrok si tut e iz ere o, sa o potrud o se lahko z ji i, a pak kaj hudiča 

veš, a se trudiš v pravo s er. Zato tut hoč o verjet v čudeže. I  v Dedka Mraza. 

Ž: (joka) Ampak js ne verjemem. 

M: Zakaj ne? 

Ž: skozi jok, otroško  K mi ni nikol prnesu tistga, za kar sem ga prosila! 

M: Pejt s . Ššš. Ne jokat.... Ta Dedek Mraz, veš... je v res i i e  star, agluše ,  

pozabljiv tip. (Julija se smeje med smrkanjem.) Res. Mu pišeš, založi pis o, 

poza , vse po rkla. Js s  u pred dav i i časi pisal, res, tm na sred faksa 

e krat, da si želi  do ro part er o, pa je krete  stari ko ej pred leto  pa pol 

dostavu. 

J: (se smeje) 

M: Ja, mislm, grozn. Tko da men se zdi, da sam ne smemo nikol izgubit upanja.  
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V ozadju zasliši o glas o:  Sveta noč  iz glasbene skrinjice. 

M: K e krat o pr esu. Če e, u je tre a pa večkrat pisat. A si u letos kej 
pisala? 

J: Ma, ti si z eša . 

M: Ja, res s  z eša . Ker se  u js pisal v tvoje  i e u. 

Kratek premor. 

M: Ne verja eš? 

J: Joj, kaj pa vem... kaj bo zdej to.... 

M: Najprej je prnesu knjigo zate. Jasno, tko ste ga navadl. 

J: Ma, dej. 

M: A pak pote  je pa prvleku eki večjiga. Zato s  zakle u vrata v d ev o. 
Ne zarad tamalih. A greva pogledat? 

Zvok odklepanja vrat. 

M: (tiho, skrivnostno) Ho – ho – ho. 

Ž: (zajame sapo) Oh! (oglasi se nekaj zvokov, ko pritisne na tipke) Kaj si ti...? 

M: I  za lek ije s  se z e u. I  jutr greva skupi o iskat tvojga očeta i  tut tvojo 
a o, pa če pleše al pa e. Pa sestro oš pokli ala, lepo pros . 

Ž: Bo . 

M: In nekej mi obljub... Od zdej naprej piši pis a o  stop, drgač e orva 
vedet e jaz e tist star gu pe , česa si želiš i  kako aj te osrečva. Okej? 

Ž: Okej... Hvala, Matjaž. 

M: Ne, e, e. Kako se reče? 

Ž: (se smeje) Hvala, Dedek Mraz. 

M: Ho-ho-ho. Dej, da ti da  lupčka a os. Sreč o novo leto, ljuba moja. 

 


