
 

Потрага за Деда 

Мразом 

 

 

 

Зорица Ивановић 
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Потрага за Деда Мразом 

 

 

Лица:  

Деда Мраз 

Баба Мразица 

Сањивко, поспани вилењак 

Смешко, вилењак који се само смешка 

Нећко, вилењак који стално нешто неће 

Ирвас 1 (говоре углас) 

Ирвас 2 (говоре углас) 

Спикерка на телевизији 

Бака 

Дека 

Деца која ишчекују Деда Мраза 

Остала деца (рецитатори) 
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Прва сцена 

 

(Радња прве сцене дешава се у Деда Мразовој кући на Северном полу. На сцени седи у својој 

столици заспали Деда Мраз. Хрче и смешка се у сну. Држи прекрштене руке на својој белој бради. 

Поред њега, на другој столици, дрема Баба Мразица. Звони сат који су навили да би се на време 

пробудили за полазак. Ниједно од њих двоје га не чује. Сат престаје да звони, а они се не буде. 

Улазе вилењаци.) 

САЊИВКО (протеже се): Баш сам се лепо наспавао! Прилећи ћу поново чим се будемо укрцали 

у санке. Да би се порасло, треба спавати бар двадесет сати дневно!  

НЕЋКО: Нећу да спавам! Нећу да се укрцавам! (Мршти се, врти главом) Нећу да растем!  

СМЕШКО: Баш је лепо ово јутро! Замрзли су се путељци и речице! Ха-ха! Како је лепо бити 

виленак! Добро јутро свима! (Гледа у термометар) Само –45˚С?! Дође ми да се одмах бућнем у 

Ледено језеро!  

НЕЋКО: Нећу да будем вилењак! Нећу да буде лепо јутро! Нећу да гледам замрзле путељке и 

речице! Нећу да бућкам, бућнем, (збуњено зато што више не зна шта ће да негира) бућ-бућ... 

Нећу... нећу ... нећу све што нећу!  

САЊИВКО: Ама, Нећко, проби ми уши тим својим «нећу, па нећу»! Be cool
1
! (Трља сањиве очи и 

гледа у сат) Ау! Већ је седам сати! Па што ме нисте пробудили! Деда Мраз ме је синоћ лично 

задужио да му подмажем санке и поткујем ирвасе! (Сав се унервозио, трчкара по соби, не зна шта 

пре да уради са страхом пита Смешка) Да ли се он пробудио? Да ли је Деда Мраз спреман за 

пут? Требало би да смо већ у санкама!  

СМЕШКО: Ма, опусти се! Избораће ти се нос од нервозе! Уплашићеш дечицу ако се у њих будеш 

тако бечио! (Смеје се и ноншарлантно се облачи.)  

САЊИВКО (ужурбано): Где ми је капа? (Пипа се за главу и види да му је на глави.) А, ево је! Где 

ми је каиш? (Тражи га испод ормана, кревета, завирује и испод капе.) Где ми је протеза? Где су 

ми наочаре? А, ево их! Јао, јао, пропали смо! Ако сад закаснимо, Деда Мраз ће ми доживотно 

укинути порције лизалица! (Пипа се.) Ту су ми ноге, ево руку, ту су ми и уши! (Избезумљено) А 

где ми је глава? (Са олакшањем пипа главу) А, ту је!  

                                                 
1
 енг. Буди опуштен! 
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СМЕШКО (смеје се): Ја сам спреман! Баш се радујем што ћемо ове године обрадовати многу 

дечицу. Завирићемо у сваки дом и ове укусне слаткише поделити свим вредним и паметним 

малишанима!  

НЕЋКО: Нећу да делим слаткише деци! Нећу да завирујем у њихове домове! Нећу да сваке године 

летим чак до Параћина
2
 и носим поклоне некој деци која не желе да уче и не понашају се 

пристојно.  

САЊИВКО: Ух, што се само нећкаш, Нећко! Сва деца су добра и мила! Она чезну читаве године 

за оним што ми спуштамо кроз њихове димњаке или стављамо под јелке.  

СМЕШКО: Зар ти није драго када се обрадују сјајним лампионима, луткама и бомбонама? Хајде, 

буди друг, пођи са нама и Деда Мразом и ове године на пут око света!  

НЕЋКО: Нећу!  

САЊИВКО: Пићемо топлу чоколаду! Баба Мразица спреми увек пун термос! И ирваси га пију, па 

лете као допинговани! Стижемо у Србију за око два сата (раздрагано)!  

НЕЋКО: Нећу! Јок!  

СМЕШКО: Деда Мраз ће ти дати повишицу, гарант! Знаш оно када сам прошле године бојкотовао 

увијање поклона (поверљиво), Деда Мраз ми је дао повишицу од чак две шећерлеме! Теби ће, 

можда, дати и лизалицу или целу чоколаду! Можда ћеш добити толико слаткиша да ће ти 

поцрнети сви зуби! Сањам годинама о зубима пуним каријеса (занесено)!  

НЕЋКО: Нећу! No!
3
 Нет!

4
 Nein!

5
 Ei!

6
 不！7 (Показује своје знање страних језика, дури се и одлази 

у супротан угао, испод ока гледа како се њих двојица понашају.) 

СМЕШКО: Сањивко, дођи овамо! (Поверљиво) Ово неће ићи! Видиш да је тврдоглав као магаре! 

Деда Мраз ће нас казнити због њега! Годинама градим вилењачку каријеру и нећу је упропастити 

због нећкалице (показује на Нећка) као што је он!  

САЊИВКО: Па шта да радимо?! Да му понудим и своје шећерлеме? (Смешко врти главом) Ма он 

је неподмитљив! Не би тај одустао ни да му поклоним целу самопослугу!  

                                                 
2
 Овде ставити име оног града у којем се представа изводи. 

3 енг. Не! 

4 рус. Не! 

5 нем. Не! 

6 фин. Не! 

7 кин. Не! 
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СМЕШКО (чешка нос, вуче уши, шета тамо-овамо и размишља): Еурека! Сетио сам се! Дођи! 

(Шапуће му свој план.) 

СМЕШКО и САЊИВКО (заједно): Нећко! Немој да дођеш овамо!  

НЕЋКО: Баш нећу да не дођем тамо!  

СМЕШКО: Нећко, не облачи се!  

НЕЋКО: Нећу да се не облачим! (Облачи се.) 

САЊИВКО: Нећко, не обувај се!  

НЕЋКО: Нећу да се не обувам! (Обува се.) 

СМЕШКО: Нећко, не чешљај се!  

НЕЋКО: Нећу да се не чешљам! (Чешља се) 

САЊИВКО: Нећко, не полази са нама и Деда Мразом да делиш поклоне!  

НЕЋКО: Нећу да не полазим са вама и Деда Мра... (Схвата да су га надмудрили, али је већ 

обећао) Добро, ево убедили сте ме (помирљиво)! Поћи ћу са вама зато што сам данас добре воље! 

Али, где је Деда Мраз? Не чује се оно његово хо-хо, а не осећам ни мирис топле чоколаде коју 

кува Баба Мразица.  

САЊИВКО: Види стварно, нигде га нема! Ево му чизама! Хајде да га позовемо! (Јуре на други 

крај сцене који представља собу Деда Мраза.) Он још спава!  

СВИ: Деда Мразе! Деда Мразе, буди се! Деда Мразе!  

(Деда Мраз и Баба Мразица се полако буде. Трљају руком очи и зачуђено слушају дозивање 

вилењака.) 

ДЕДА МРАЗ: Сто му залеђених шумских стаза и хиљаду сталактитских и сталагмитских пећина, 

ко ме то буди? Када ћу већ једном у ту заслужену пензију?! Испуних и године старости и године 

стажа још пре два века, а пензије нема! Време је да ме неко замени, да ми помогне! Кад би нашли 

неког млађег Деда Мраза!  

БАБА МРАЗИЦА: Ех, мој деко, зову те ови твоји помагачи, вилењаци Смешко, Сањивко и Нећко! 

Зажелели су се моје топле чоколаде! Одмах ћу да поставим пет шоља за све нас. Попијте топли 

напитак, нека вам се зацрвене носићи, а онда крените на далеки пут!  
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(Задихани вилењаци упадају у Деда Мразову собу.) 

САЊИВКО: Па ти, Деда Мразе, још ниси устао! Знаш ли колико је сати? Закаснићемо на поделу 

поклона! Чуди ме та твоја неозбиљност!  

НЕЋКО: Нећу ни да помислим, не смем ни да замислим шта ће се десити ако не стигнемо на 

време!  

СВИ: Катастрофа! Сва деца ће бити тужна!  

СМЕШКО: Па добро, да не претерујемо! Дечица имају родитеље, баке, деке, тетке, ујаке! Сви им 

они доносе поклоне за Нову годину!  

САЊИВКО (иронично): Доносе, доносе! Али једино Деда Мраз донесе баш оно што им треба, оно 

о чему су читаве претходне године сањали! Очеви купују телефоне, тетке купују маркиране 

мајице, бабе топле унтруцигере, деде вас воде на пиво! Добро (збуњено), деде вас само воде на 

пиво које они попију! Зар не, децо? Једино Деда Мраз донесе баш оно што су деца и пожелела!  

ДЕДА МРАЗ: Види стварно, па ја сам се успавао! (Гледа у сат.) Али, није све изгубљено! Нема 

места за панику! Имам генијалан план! Ударићу пречицом преко Данске, Немачке и Мађарске, 

заобићи ћу Београд и Крагујевац и слетети право у Параћин! Тамо су ме деца увек најлепше 

дочекивала и ред је да њима прво пожелим срећну Нову годину! Баба Мразице! 

БАБА МРАЗИЦА: Ево хитам и носим вам топлу чоколаду! (Просула је мало топлу чоколаду) Ју, 

опекох се! Седи с миром, Мразићу мој, окрепи се пре полетања! (Вилењацима) О, ту сте! Ево 

доручка и за вас! 

ДЕДА МРАЗ: Немамо времена за губљење! Немам времена за чоколаду, ма какав доручак! (Пипа 

се по стомаку) Отежао сам од твоје хране, ни санке од десет ирваса ме не могу повући! А ти си 

крива! Сат ниси добро навила, каснимо и зато ми одмах донеси оно најновије одело које ми је 

поклонила Снежна Краљица!  

(Баба Мразица му помаже да обуче горњи део одела. Док се облачи, он издаје заповест 

вилењацима да довуку санке.)  

БАБА МРАЗИЦА: Па где ћеш тако чупав? Очешљај браду, извуци те шишке! (Он је гура.) Рекла 

сам ти да црвена боја више није у моди! То одело ниси мењао четиристо година!  

ДЕДА МРАЗ: То ми је дрес! Навијам за Црв...(сећа се да не би требало да се опредељује за 

спортске клубове) навијам за све клубове! Мразице, досади ми с том модом (виче на њу)! Модирај 
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се када ја будем отишао! Касним, жено, на посао! А и овако ће ми северац опет замрсити браду! 

(Вилењацима) Довуците брзо санке!  

БАБА МРАЗИЦА (за себе): Ја за све крива? Ја?!  

(Вилењаци се враћају вукући с муком два ирваса који се опиру да дођу пред Деда Мраза.) 

ИРВАС 1: Не могу да вучем ове крцате санке?! Нисам ни синоћ ни јутрос јео сена! Деда Мраз 

спава и не хаје за оне који га вуку преко планина! Одбијам да радим!  

ДЕДА МРАЗ: Шта ја то чујем? Ко то говори против мене и одбија ми послушност?  

ИРВАС 2: Протестујемо због непослужене вечере и лошег доручка! Црева нам крче, а ти пијеш 

топлу чоколаду!  

ДЕДА МРАЗ: Добро, добро, извињавам се! Заборавио сам, успавао сам се, синоћ сам увијао 

поклоне до поноћи! Даћу вам сена и зоби, ево вам и топла чоколада, само вас молим да што пре 

пођемо зато што су деца нестрпљива и биће веома тужна ако не добију оно што су пожелела.  

ИРВАС 1: Заболео ме је овај леви рог, крзно ми се проредило, а о виду да не говорим! То су све 

последице исхране сиромашне витаминима! Кад си нам последњи пут дао неку сочну шаргарепу? 

Сањам купус и броколи деценијама! Ја не летим овог јутра! Зови ваздушни такси!  

ДЕДА МРАЗ (ужурбано): Ма даћу вам и шаргарепу, и броколи, и грашак, и карфиол и... купићу 

вам целу пијацу! Извуците ме из овог проблема! Зар ја да се обрукам после толико година рада! 

Никада нисам закаснио на поделу поклона! (Гледа ирвасе испод ока, рачуна да ће се сажалити) 

Хајде ја, ја ту нисам битан! Али, она јадна дечица ће ме сигурно чекати! Њихове окице ће плакати 

ако ја не дођем, неће целе ноћи тренути ако ја не кренем (гледа на сат) за пет минута!  

САЊИВКО: Ала се пренемаже овај Деда Мраз! Лаже као Пинокио!  

ИРВАСИ (убеђени, али преко воље): Прекинућемо наш штрајк, али да се зна, ово је само због 

деце!  

(Деда Мраз и вилењаци се укрцавају у санке и полећу.) 
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Друга сцена 

 

(Вече у једној типичној породици око пола осам, соба у породичној кући: дека гледа телевизију, а 

бака кува вечеру. Деца се играју и гледају кроз прозор.) 

БАКА: Баш се чудим што још нема Деда Мраза! Ево, имам шездесет лета и не памтим када је он 

закаснио! Тачнији је од Дневника! (Уплашено) Њему се нешто десило! Сад је време грипа и 

разних других болештина, негде је ухватио вирус! Деца стално вире кроз прозор, гледају 

нетремице у јелку! Биће тужно ако ове године Деда Мраз не дође!  

ДЕДА: Ма шта се разболео! Досадило човеку да лети свуд по свету! Погледај какав кијамет је 

напољу! Нису му дали да полети по овој снежној олуји!  

БАКА: Стево, нису све деде као што си ти! (Иронично) Има неких који воле авантуре! За тебе је 

авантура да одеш код Пере на партију шаха! Благо Баба Мразици што има таквог јунака! 

(Уздише.) 

ДЕДА: Шта?! Шта?! Ја све то могу (хвалисаво), ал’
 
нећу! Ево, сад ћеш да видиш како ћу да 

полетим до фрижидера и узмем оно последње парче кобасице! Гледај само како сам брз! (Хода 

ослањајући се на штап, узима кобасицу и једе.) 

БАКА (иронично): Да, да! Баш си спретан!  

СПИКЕРКА: Добро вече, поштовани гледаоци! На почетку нашег Дневника имамо за вас једну 

застрашујућу вест! Како јављају из Данске, Немачке и Мађарске, а и наши домаћи извештачи, 

Деда Мраз није виђен у овим државама! Требало је да деца ових земаља још јуче добију поклоне, 

али ни трага ни гласа од овог најомиљенијег дечијег јунака. Где је Деда Мраз и шта се са њим 

догодило? На ово питање и деца из Србије траже одговор! Говорка се да се грдно успавао, да су 

ирваси отпочели штрајк, да га је Баба Мразица оставила... Нико још увек не зна шта је истина.  

ДЕДА (са сигурношћу): Знао сам! Тај неће да дође у Србију зато што нисмо чланица Европске 

уније!  

БАКА: Оглувео си, Стево! Нису га видели ни у Мађарској, ни у Немачкој! Није због чланства! 

Црни Стево, (забринуто) он се стварно разболео! Можда га више и нема, а ови са телевизије то 

крију док му не нађу замену!  

ДЕДА: Рекао сам ти ја да је Елвис жив, а Брус Ли је на Тибету!  
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БАКА: Стево, опет ме не слушаш! Причамо о Деда Мразу!  

ДЕДА: Знам, знам! И њега су сакрили негде као Брус Лија и Елвиса! А и за Марка Краљевића 

(поверљиво) кажу да није мртав, већ да спава у некој пећини!  

БАКА (крсти се): Стево, Стевице, лупићу те овом кобасицом! Ждереш, бунцаш, а шта ћемо рећи 

унучићима? (Обраћа се деци) Пилићи бабини, већ је касно, хајде на спавање!  

УНИЧИЋИ: Бако, хоћемо још мало да останемо будни, можда ће доћи Деда Мраз!  

БАКА (прича деди са очајањем): Је л’
 
чујеш?! Неће они ни да трену док не буду видели Деда 

Мраза!  

ДЕДА: Па шта ја ту могу! Јесу ли лепо јавили да га нигде нема! Ја ћу да легнем (брише уста, 

зева), а ти како хоћеш! Димњак му је и онако отворен, нека слети кад му је воља! И ако му је 

воља!  

БАКА (љутито): Стево, Стевице Петровићу! Одмах да си устао и кренуо да га тражиш!  

ДЕДА: Полудела жено, кога да тражим?!  

БАКА: Како кога?! Деда Мраза! Ти си био у војсци извиђач, имаш и онај дурбин којим гледаш 

комшију Ристу! Обучен си за шпијуна! Покажи шта знаш сада када ти унучићи пате!  

ДЕДА: Ма шта пате! Видиш да гледају ТВ!  

БАКА: Стевице, доведи ми Деда Мраза како знаш!  

ДЕДА: Добро, добро! (Гледа кроз прозор.) Ал’
 
много веје напољу! Да причекамо до јутра? 

Вратиће им се до тада родитељи са новогодишње забаве, можда ће и Драган да ми помогне!  

БАКА: Стевице, деца не могу да чекају до јутра! Ујутру ће отварати поклоне!  

ДЕДА (одушевљен као да се нечега сетио): Ево, идем! Довешћу ти Деда Мраза за десет минута!  

БАКА: Стево, не претеруј! Верујем jа у тебе, али ти ниси ипак Шерлок Холмс!  

(Деда трчи иза сцене, облачи костим Деда Мраза, узима врећу с поклонима и враћа се пред 

запањену супругу.) 

ДЕДА: Хо-хо! Добро вече, лепотице! Ево дођох да вашој деци поделим поклоне за Нову годину!  
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БАКА: Добро дошли, Деда Мразе! (Не препознаје га, али јој годи што је назива лепотицом.) 

Нисам ја баш тако млада, моја деца су одрасла, имам већ и унучиће! Али се још држим, мажем 

креме, ондулирам косу!  

ДЕДА: Хо-хо! Не бих вам дао више од четрдесет година! (Као да је запрепашћен) Ви баба?! 

(Бака се смеје збуњено, неспретно и  заводнички.) 

ДЕДА: Позовите, дакле, те своје унучиће да с њима мало поразговарам и да им поклоне уручим! 

После можемо да замезимо нешто, да попијемо неку чашицу! (Удвара јој се.) 

БАКА: Може, може! (Себи) Стева је појео целу кобасицу! Ћурку је смазао до поднева! Чиме сада 

Деда Мраза да послужим?! (Зове унучиће.) Децо, дођите да видите ко вам је дошао!  

УНИЧИЋИ (вриште одушевљено): Деда Мраз!  

ДЕДА (прерушен у Деда Мраза): Добро вече, драга децо! Носим вам пуно дарова! Тежак ми је овај 

џак и хајде да их брзо поделим свима!  

(Деда им дели поклоне, они му се пењу у крило, певају песме заједно са њим.)  

БАКА: Баш ми је драго што сте успели да дођете. Снег је прекрио брег, завејао све стазе, а ирваси 

јуре, а Ви носите деци поклоне. Деца су Вам се баш много обрадовала (збуњена), а и ја, овај, 

мислим, ми...моји унучићи, а и ја! 

ДЕДА (збуњен је и он): Хо, мислим, хо-хо! Дакле, ви сте баш једна згодна баба! А где Вам је деда, 

молићу лепо?  

БАКА: Деда? А да, мој деда није жив има томе већ 40 година!  

ДЕДА (љутито): Како није жив! Како није жив?! Ја знам да је жив да живљи не може бити! Зар 

тако о мужу говориш?!  

БАКА (зачуђена његовом реакцијом): А, да, ти мислиш на њиховог деду (показује на унучиће), а 

мог мужа. (Иронично) Да, да, он је баш жив! Али није овде! Кренуо је малочас да те тражи. Брзо 

ће да се врати, није понео наочаре, не види без њих ни прст пред оком!  

(Одједном чује се нека бука, из димњака испадају прави Деда Мраз, вилењаци, санке и ирваси. 

Баба и деда су у чуду. Баба зачуђено гледа у два Деда Мраза.) 

ДЕДА МРАЗ: Добро вече свима! Каснимо мало, извините! Баба Мразица ме није пробудила на 

време, застој је у ваздушном саобраћају над Чешком, велики су сметови нападали на Алпима, 
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заледили су се Дунав и Сава! Једва пробисмо ту зимску блокаду моји помоћници и ја! (Тек тада 

примећује бабу и деду обученог у Деда Мраза.) 

ДЕДА МРАЗ (зачуђен обраћа се деди): Да л’
 
ме ово моје љубичасте очи варају?! (Зинуо је од 

изненађења, публици) Шта је сад ово? Ко је овај тип? (Досетио се) Јао, па мене су стварно 

пензионисали! Нису ме ни обавестили да ми је престао радни однос! Па да, чули су да сам се 

жалио да ми је торба тешка, да ме ирваси нервирају и да ми је опала скоро сва коса са темена и 

запослили су млађег! А можда је и Баба Мразица некоме избрбљала да сам почео да носим и 

штап?! Можда овај нешто зна? (Деди) Колега, ко сте Ви? Нисам Вас виђао раније код Снежне 

Краљице?!  

ДЕДА (збуњен): Је л’
 
ја?  

ДЕДА МРАЗ: Да ли Вас је поставило Министарство првих санки за Деда Мраза?  

ДЕДА: Шта? Какво министарство?  

ДЕДА МРАЗ (публици): Баш се прави да је невешт! (Деди) Питам ко Вас је овластио да будете 

Деда Мраз? Немојте неовлашћено да делите деци поклоне! Дајте ми личну карту и здравствену 

књижицу.  

ДЕДА (збуњено се маши џепа и даје му документа.): Ево!  

ДЕДА МРАЗ (за себе зачуђено): Боже, што је млад! Рођени сте 9. маја 1950. године!  

(Гледа слику.) Ово ти је слика из млађих дана, ни брада ти није још нарасла! (Чита даље) Чекај, 

овде пише да се зовеш Стевица Петровић и да живиш у Војводе Мишића 278 у Параћину!  

БАКА: А, не! Не живи он на тој адреси! Ту живим ја! То је мој стан!  

ДЕДА МРАЗ: Ево Вам његова лична карта па се уверите!  

БАКА (обраћа се обојици): Стварно су ово документа мога Стевице! Молићу лепо да ми кажете 

где ми је муж! Пошао је вас да тражи!  

ДЕДА: Ја сад стварно морам да идем! Поделио сам све што сам имао, а и да се овде не прави 

гужва!  

ДЕДА МРАЗ: А, стани, колега! Не може то тако! Ти си ми нешто сумњив! Деда Мразови никада 

нису имали пребивалиште у Параћину, а и брада им никада није била тако чиста, бела и 

почешљана! Носиш перику, могу да се кладим у своју летачку срећу!  
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БАКА: Људи, мени мужа нема, а ви се препирете чија је брада уреднија! Стварате ми збрку и код 

унучића! Ко је сад од вас двојице Деда Мраз са пуним радним временом?  

ДЕДА: Ја сам!  

ДЕДА МРАЗ: Не, него сам ја! (Вичу и иду један ка другоме.) Ја! Ја! Ја! Ја!  

БАКА: Доста!  

ДЕДА МРАЗ (уплашено): Сигуран сам да носи перику!  

БАКА: Добро, добро! Сад ћемо да проверимо! (Обраћа се деди) Ти, дођи овамо!  

ДЕДА: Ма каква перика, моја је брада сто посто!  

ДЕДА МРАЗ: Сумњиве су ми и те твоје чизме! Нигде ни трага снегу! Госпођо, примили сте 

уљеза! Страшно!  

БАКА: Није баш било тако страшно! Види колико је поклона донео! Али, ни је не волим да ме 

неко лаже! Дођите овамо обојица! Приђите ближе! Још ближе! (Њих двојица оклевају да јој приђу, 

а кад јој се приближе, она их повлачи за браду. Деда Мраз јаукну, а деди се одлепљује брада. Баба 

је занемела видевши свог мужа.) 

УНИЧИЋИ: Баба, па то је деда! Јупи! (Деца су одушевљена што га виде.) 

БАКА: Стевице, шта то радиш?!  

ДЕДА: Извини, нисам правог Деда Мраза могао да нађем, па сам мислио да га, бар привремено, 

заменим. Ја сам све то због деце... Нисам хтео да те лажем...(баба је увређена), ево, нећу никад 

више... 

БАКА (уздише разочарано): Шта сам доживела! 

ДЕДА МРАЗ (срећан што није пензионисан): Добро, шта има везе, госпођо! Човек се мало занео. 

Не љутим се ја! Неће он то стално да ради! (Деди) Је л’
 
да да нећеш? Ја сам, ипак, незамењив! Он 

је хтео само да обрадује своју унучад! Баш је то један златан добродржећи дека! (Наговара је.) 

Опрости му, ипак је имао добре намере!  

УНИЧИЋИ: Бако, опрости му! И ми смо мислили да је дека прави Деда Мраз!  

БАКА: Добро, опростићу му! Али, имам један услов!  

СВИ: Који?  
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БАКА: Бар пет пута годишње мораш да се преоблачиш у Деда Мраза и доносиш поклоне! Да ли је 

тако, децо?  

УНИЧИЋИ: Тако је!  

ДЕДА: Па добро, нека буде!  

БАКА (наставља зато што је видела да се деда лако и брзо сложио са њеним захтевима): Сваки 

пут када деци донесеш поклоне мораш и мени да купиш мараму... 

ДЕДА (прекида је): Жено божија, то је само за децу... 

БАКА (наставља): чарапе...  

ДЕДА (љут): Ти ниси мала...  

БАКА (наставља): дезодоранс и пудер...  

ДЕДА: Мала ми је пензија...  

БАКА: Треба ми и једна торбица, ципеле и свакако кармин!  

ДЕДА: Ма шта ће ти све то?! У кухињи си по читав дан?!  

БАКА: Стево, не слушаш шта ти причам!  

СВИ: Добро, послушаће те!  

ДЕДА МРАЗ: Не бих да се мешам у породична питања, али журим! Да ја деци поделим поклоне, 

па да кренем? Ирваси су ми већ нервозни!  

БАКА: Крени, широко ти било! Изгребаше ми твоји ирваси паркет! (Деди) И? Шта си одлучио? 

Или поклони или нервозна жена?  

ДЕДА: Пристајем, на све пристајем!  

УНИЧИЋИ: Јупи!  

ДЕДА МРАЗ: Баш лепо! Хајде сад да поделим поклоне деци! Хајде, Нећко, помози ми да нађемо 

оно што су пожелели!  

НЕЋКО: А, не може то тако брзо! Зар се нисмо договорили да прво проверимо да ли су ови мали 

Параћинци били ове године добри? Занима ме да ли су добро учили, имају ли петице и јесу ли 

слушали своје родитеље и, наравно, учитељицу.  
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СМЕШКО: Баш си ти неки неповерљив вилењак! Наравно да су били добри, верујем и најбољи у 

овом граду!  

ДЕДА МРАЗ: Стварно ми ова мила дечица изгледају веома бистро и учено, али било би добро 

ипак да проверимо шта то они знају о мени и зими.  

(Остала деца рецитују песме о зими, а Деда Мраз одограва климањем главе и пљескањем руку.) 

ДЕДА МРАЗ: Какве паметнице! Заслужили сте и више од ових поклона! Хо, хо, хо! (Деда Марз 

дели деци поклоне, а они рецитују по једну песмицу.) 


