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1. PRIZOR – pred hišo 
 
LUKA sedi na tleh in riše šolo. 

LUKA: (naglas razlaga kaj riše) ... pa ravnateljica in njena 
velika očala, pa Jaka iz 7. razreda, ki je skoraj vsak dan 
pri njej v pisarni. Takole ta je LUMP. Aja pa hišnik Drago 
z velikim šopom ključev. On mi vedno odpre omarico, ko 
pozabim svoj ključek. Evo, spredaj pa jaz, Luka in moja 
najboljša prijateljica Neža. To je naša šola... 
Med tem ko LUKA pokaže risbo, pride MARKO. 

MARKO: (norčavo) Lej lej, naš Lukec pa spet riše! Pa 
sploh ne zna haha. 
LUKA: (ostro) Ja pa znam, poglej narisal sem našo šolo, 
našo razredničarko, pa čistilko, pa ravnateljico in hišnika 
tudi. Poglej to pa sem jaz. 
MARKO: To vse skupaj ni nič... ena velika nula! 
MARKO vzame LUKI risbo in jo zmečka. 

MARKO: Poglej, nula! Aja, pa tega tudi ne rabiš več! 
MARKO vzame LUKI barvico in jo zlomi. 

LUKA: (glasno) Ej, pa kaj se greš, to so moje barvice! 
MARKO: A res? Pa veš, da nisem vedel? Joj tako mi je 
žal... haha. 
LUKA: (jezno, rahlo užaljeno) Kako si smotan! Bom pisal 
Božičku, da mi prinese nove barvice. 
MARKO: Haha in ta tvoj Božiček bo prišel in ti prinesel 
nove barvice haha, saj sploh ne obstaja! 



LUKA: Seveda obstaja! 
MARKO: Ja, v tvoji glavi. 
LUKA: Nehaj Marko! 
K fantoma pride NEŽA. 

NEŽA: (glasno) Kaj se dogaja fanta?  
MARKO: Nič nič, samo malo se pogovarjava. 
LUKA: Ni res! Marko mi je zmečkal risbo, pa zlomil 
barvice, pa še pravi, da Božiček sploh ne obstaja! 
MARKO: Mali ne se lagat! Rekel sem da obstaja, ampak 
samo v tvoji glavi. 
LUKA: Čisto zares obstaja! Vsako leto mi kaj prinese. 
Lani mi je prinesel čisto prave ukulele, za katere sem ga 
prosil. Napisal sem mu tudi pesmico, ki mu jo bom zapel, 
ko ga vidim. 
MARKO: Ja potem pa ga le pozdravi še v mojem imenu 
ko ga vidiš haha, pa reci naj mi prinese novo rolko, če že 
ima toliko denarja. Papa golobčka. 
MARKO smeje odide. 
NEŽA: Ne sekiraj se, saj veš kakšen je.  
LUKA: A si slišala? Rekel je, da Božiček sploh ne obstaja. 
Ampak jaz vem da obstaja, vem. Tam daleč je doma, na 
severnem tečaju. In vem, da tudi on ve zame. 
NEŽA: To boš pa izvedel samo na en način. 
LUKA: Kako, Neža? 
NEŽA: Pojdiva ga poiskat. Le verjeti morava, pa ga bova 
našla. Boš videl, da ga bova. 



LUKA: Si prepričana? 
NEŽA: Pa ja. Tako bova Marku dokazala, da Božiček 
obstaja.  
LUKA: Ampak on živi na severnem tečaju. Kako bova 
prišla tja? 
NEŽA: V risanki je vse rešil božični čudež. Mogoče 
pomaga tudi nama. 
LUKA: Ja potem pa hitro pripraviva vse stvari in greva 
iskat Božička, preden se odpravi na pot. 
NEŽA: Prav, se dobiva tukaj čez pol ure. 
LUKA in NEŽA odideta vsak v svojo smer. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRIZOR – mesto 
 
LUKA: (samo glas za zaveso) Draga ati in mami! Z Nežo 
sva šla na severni tečaj iskat Božička. Nič ne skrbita, vse 
imava pod kontrolo in pazila bova nase. Rad vaju imam. 
Luka. P.S. Tudi Neža vaju pozdravlja. 
LUKA in NEŽA se odpravita na pot. Preden odideta LUKA 
doma pusti pismo. Kmalu srečata KLOŠARJA. 

KLOŠAR: Pozdravljena otroka. Kaj pa vidva kar sama 
hodita po mestu? 
LUKA: K Božičku greva, na severni tečaj. 
KLOŠAR: K Božičku? No, ta je pa dobra. 
NEŽA: K Božičku ja. Da dokaževa Marku, da res obstaja? 
KLOŠAR: Kdo pa je Marko? 
LUKA: Marko je poreden fant. Vedno mi nagaja, pa še 
rekel je, da Božiček sploh ne obstaja. 
KLOŠAR: Seveda obstaja, samo kako pa bosta vidva 
prišla na severni tečaj? 
NEŽA: Z avtobusom. 
KLOŠAR: Pojdita raje z vlakom. Ceneje in hitreje je, pa 
še dlje vaju bo pripeljal. Kar v tisto smer pojdita. 
LUKA: Najlepša hvala gospod Klošar. Kako se vam lahko 
oddolživa? Denarja nimava. 
KLOŠAR: Jaz ne rabim denarja, jaz sem bogat. Pa kar 
Brane mi recita. 
KLOŠAR iz žepa vzame en evro.  



LUKA: Ampak Brane, saj imate samo en evro. 
KLOŠAR: Bogat ni tisti, ki ima denar, ampak tisti, ki 
verjame. No, čeprav kakšen kos kruha mi ne bi škodil, pa 
kakšen kos oblačila. 
NEŽA iz nahrbtnika vzame dva kosa kruha in jih da 
KLOŠARJU. 

NEŽA: Izvolite, oblačil za vas pa žal nimava.  
KLOŠAR: Nič hudega. Previdno na poti, pa pozdravita mi 
Božička. 
NEŽA: Hvala vam, pa adijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PRIZOR – vlak 
 
LUKA in NEŽA prispeta do vlaka. 

LUKA: Kako bova prišla na vlak, če pa nimava denarja? 
NEŽA: Saj veš kaj je rekel Brane. Bogat ni tisti, ki ima 
denar, ampak tisti, ki verjame. 
VLAKOVODJA pristopi do LUKE in NEŽE. 

VLAKOVODJA: Pozdravljena otroka. Kam pa vidva? 
LUKA: Na severni tečaj, k Božičku. Ampak nimava 
denarja. 
NEŽA: Verjameva pa! 
VLAKOVODJA: A če pa verjameta, potem pa hitro na 
vlak. 
LUKA: Hvala! 
NEŽA: Hvala! 
VLAKOVODJA: K Božičku gresta pravita. Pa vesta kako 
do njega? 
NEŽA: Veva samo, da morava na severni tečaj in da je to 
zelo daleč. 
VLAKOVODJA: Res je, do zadnje postaje morata, potem 
pa še naprej. 
LUKA in NEŽA zaspita. Ko se zbudita, sta na zadnji 
postaji.  

NEŽA: Hvala vam. Kako se vam lahko oddolživa? 
 



VLAKOVODJA: Hvala vama, otroka, vidva samo 
previdno naprej, pa ne pozabita verjeti… 
LUKA: Adijo! 
NEŽA: Adijo! 
VLAKOVODJA: … Če pa slučajno kje najdeta kakšno 
piščalko… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PRIZOR – zvezde 
 
LUKA: Kam pa zdaj? A misliš, da moreva čez to goro? 
NEŽA: Upam, da ne… 
ZVEZDA1: (samo glas za zaveso) Končno sta prišla! Že 
od začetka vajine poti vaju spremljamo. 
LUKA in NEŽA se ozirata naokoli. 

LUKA: Kdo je to?  
ZVEZDE pridejo na oder LUKI in NEŽI. 

ZVEZDA2: Zvezde smo to, ki vaju skupaj z mamo Luno 
spremljamo na poti. 
NEŽA: Pa morda tudi veste, kje stanuje Božiček?  
ZVEZDA3: Seveda vemo, ampak dolga je pot do njega. 
LUKA: Ni važno. A nama boste kazale pot do njega?  
ZVEZDA1: Seveda bomo, vsako noč bomo z vami. Čez 
dan pa bo z vama naš stric Sonček. 
NEŽA: Hvala vam. Torej se jutri spet vidimo? 
ZVEZDA3: Tako je, vidva pa bodita previdna. Adijo. 
ZVEZDE pomahajo. 

LUKA: Zvezdi, kaj pa pot? Kam naj greva? 
ZVEZDA1: Aja saj res. Kar naravnost, pri veliki skali z 
luknjo na sredi, pa zavijta desno. 
LUKA: Čez to goro? Ampak jaz nimam zraven pumpice 
za astmo. 
NEŽA: Luka, ti nimaš astme. 



LUKA: Saj ni važno. Zvezde a obstaja še kakšna druga 
pot? 
ZVEZDA3: Obstaja tudi bližnjica. Ampak pelje skozi 
začarani vrt. 
LUKA: Bova že nekako. Kam naj greva? 
ZVEZDA1: Sledita siju naše mamice Lune, pa pohitita, 
preden odidemo na drugo stran Zemlje. 
NEŽA: Hvala zvezdice. Kako se vam lahko oddolžimo? 
ZVEZDA3: Obožujemo ognjemet, tako lepo se sveti. Pa 
saj bo kmalu novo leto in ga bomo videle. Adijo, pa srečno 
pot. 
ZVEZDE pomahajo. LUKA in NEŽA pomahata nazaj. 
LUKA: Adijo! 
NEŽA: Adijo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PRIZOR – začarani vrt 
 

VRTNI PALČEK navihano skače po vrtu. 

VRTNI PALČEK: (voha) Voham… Voham ljudiii… 
LUKA in NEŽA prideta čez vrt. 
LUKA: (NEŽI) Poglej vrtni palček! 
VRTNI PALČEK: Kaj delata tukaj tujca? Kdo sta sploh?  
NEŽA: Midva sva Luka in Neža.  
VRTNI PALČEK: Pa ne, da sta vidva tista bedaka, ki 
iščeta Božička. 
LUKA: (navdušeno) To sva midva ja! 
NEŽA čudno pogleda LUKO. 
LUKA: Mislim, nisva bedaka. Iščeva pa Božička, ja. 
VRTNI PALČEK: Kako sta sploh prišla na moj vrt? Tu 
skozi ni šel še noben človek. Sta mogoče tajna agenta na 
skrivni misiji? 
NEŽA: Luna naju je pripeljala v to smer. In nisva tajna 
agenta, razen če sva tako tajna, da tega še sama ne veva. 
Kam naj greva gospod Palček? 
VRTNI PALČEK: Če želita izvedeti smer, vaju bo to stalo 
tega prečudovitega medvedka. 
VRTNI PALČEK pokaže na medvedka, ki ga v nahrbtniku 
nosi NEŽA. 
NEŽA: Ampak, to je moj medvedek. Prosim palček, samo 
medvedka ne, brez njega ne morem zaspati. 



VRTNI PALČEK: Jaz tudi ne morem zaspati brez njega. 
LUKA: Pa saj ti vendar nimaš medvedka, kako pa si spal 
do zdaj? 
VRTNI PALČEK: Hmm, a veš da na to pa nisem pomislil. 
NEŽA: Prosim gospod Palček, povejte nama kam 
morava, mudi se nama k Božičku. 
VRTNI PALČEK: Glede na to, da verjetno nista tajna 
agenta naj vama bo. Kar tjale pojdita, pri reki pa na levo. 
NEŽA: Hvala vam tisočkrat! 
VRTNI PALČEK: Oh, saj bo enkrat dovolj, drugače se 
bosta predolgo zadržala. Srečno! 
LUKA: Adijo! 
NEŽA: Adijo! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PRIZOR – jama 
 

POLARNA MEDVEDKA spi. 

NEŽA: (prestrašeno šepeta) Luka, tukaj je medvedka.  
LUKA: Ah, pa kaj paničariš, saj vidiš, da je bela. Bela je 
taka prijazna barva.  
POLARNA MEDVEDKA se prebudi. 

LUKA: Ampak, mogoče bi bilo vseeno boljše, če greva od 
tod. 
POLARNA MEDVEDKA: Kdo me budi med zimskim 
spanjem?  
LUKA: Jaz sem Luka.  
NEŽA: In jaz sem Neža.  
POLARNA MEDVEDKA: Jaz pa sem polarna medvedka. 
In vidva sta me zbudila iz zimskega spanja. 
ZVEZDA2: Hej, medvedka. To sta Luka in Neža, ta dva, 
ki sta na poti k Božičku.  
POLARNA MEDVEDKA: O prijateljica zvezdica, dobro, 
da imamo tebe, ker ta dva mi tega nista znala povedati. 
NEŽA: Saj sva se komaj predstavila.  
LUKA: Ja, Božička iščeva.  
POLARNA MEDVEDKA: Česa ne poveš. Ja pri meni v 
jami ga ni. 
NEŽA: To veva, pot do njega naju zanima. Nama lahko 
poveš kam morava? 



ZVEZDA2: Lahko gresta z mano.  
LUKA: Hvala zvezdica, z veseljem. 
POLARNA MEDVEDKA: A kar vsi boste šli. Mene pa 
zebe v noge, kako pa bom zdaj nazaj zaspala? 
NEŽA: Se opravičujeva, da sva vas zbudila, ne vem pa 
kako vam naj pomagam… 
POLARNA MEDVEDKA: Haha, hecam vaju, saj imam 
nekje nogavice, upam samo, da so še cele. Otroka, 
previdna bodita, pa lahko noč. 
LUKA: Lahko noč medvedka, pa brez zamere. 
ZVEZDA2: Otroka, za tistim hribom je Božičkov dom. Če 
pohitita, ga morda še ujameta. 
NEŽA: Hvala zvezdica. Adijo! 
LUKA: Adijo! 
ZVEZDA2 pomaha v slovo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



7. PRIZOR – pri Božičku 
 

NEŽA: Luka poglej, uspelo nama je. Pri Božičku sva. 
LUKA: To že, ampak, kje je Božiček? 

BOŽIČKOV PALČEK: Pozdravljena otroka, kaj pa vidva 
v Božičkovi tovarni? 

LUKA: Ja Božička iščeva, zelo dolgo sva potovala, da 
sva prišla do sem. 
BOŽIČKOV PALČEK: Vidva sta zagotovo Luka in Neža. 
NEŽA: Ja to sva midva! 
BOŽIČKOV PALČEK: Žal mi je otroka. Božiček je moral 
že odriniti na pot. Vama je pa tamle nekaj pustil. 
BOŽIČKOV PALČEK pokaže na pismo. LUKA steče do 
pisma in ga odpre. 

LUKA: (naglas bere) Draga Luka in Neža. Žal mi je, da 
vaju nisem mogel počakati, sem pa vesel, da verjameta 
vame in da sta zaradi mene prišla na severni tečaj. Bodita 
pridna še naprej, pa vesel božič. Vajin Božiček. 
LUKA in NEŽA se nasmehneta in se objameta. Čez nekaj 
časa se oglasi BOŽIČKOV PALČEK.  

BOŽIČKOV PALČEK: Aja, Božiček mi je naročil, da 
vama povem, da je poskrbel tudi za vajine prijatelje. Pa 
še tole vama pošilja. 
BOŽIČKOV PALČEK izroči NEŽI knjigo Kje je Božiček?. 
LUKA in NEŽA jo nekaj časa opazujeta, nato pa zaspita. 

 



8. PRIZOR – doma 
 

Medtem ko LUKA in NEŽA spita, za njima njuni prijatelji 
odpirajo darila. KLOŠAR dobi oblačila, VLAKOVODJA 
dobi piščalko, ZVEZDE vidijo ognjemet, VRTNI PALČEK 
dobi svojega medvedka, POLARNA MEDVEDKA dobi 
nove nogavice. Tudi MARKO dobi novo rolko. Nato se 
LUKA in NEŽA prebudita.  

LUKA: Neža, zaspala sva! K Božičku morava. 
NEŽA: Ha, jaz sem sanjala, da sva že bila pri njemu. 
Najprej sva srečala klošarja, potem sva šla z vlakom, pa 
kar brez karte… 

LUKA: … potem so naju spremljale zvezdice, pa pri 
vrtnem palčku sva bila… 

NEŽA: … ja in pri polarni medvedki. Čakaj malo, kako pa 
veš kaj sem sanjala? 

LUKA: (se nasmehne) Božični čudež. 
NEŽA pokaže na škatlo. 

NEŽA: Luka, poglej. 
LUKA in NEŽA stečeta do škatle. 

LUKA: Tukaj piše Luka in Neža. Odpriva. 
LUKA in NEŽA odpreta škatlo. Notri je risalni komplet in 
figurica Božička. 

NEŽA: Poglej, Božiček. Se spomniš pesmice, ki si mu jo 
napisal lani, ko ti je prinesel ukulele? 
LUKA: Ja, zapojva jo! 



LUKA in NEŽA se postavita na sredino. PRIJATELJI se 
zberejo za njima. Vsi skupaj zapojejo pesmico. 

 
VSI: Gospod z belo brado čez mesto cinglja, 
prihaja zdaj k nam, da darila nam da. 
Ker nismo poredni, smo pridni nadvse, 
le pridi Božiček že čakamo te. 
 
La la la la la la la la la la la, 
la la la la la la la la la la la. 
Ker nismo poredni, smo pridni nadvse, 
le pridi Božiček že čakamo te. 
 
V dvorano pride BOŽIČEK in otrokom razdeli darila. 

 

KONEC 
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