Ob Jožetovem nenadnem odhodu celo besede zastanejo …

Vedno je znal presenetiti in tudi tokrat je: v torek, 7. aprila 2020, nas je zapustil
Jože Mraz, človek mnogih talentov in zanimivih zgodb, kot sem prebrala v enem
njegovih zadnjih intervjujev. Rodil se je 4. septembra 1942 v Stražišču pri Kranju.
Po končanem študiju na AGRFT v Ljubljani se je leta 1965 zaposlil v SMG
(Slovenskem mladinskem gledališču) v Ljubljani. Bil je igralec nosilnih vlog,
največkrat pa je igral vlogo princa v otroških predstavah, ki so zahtevale veliko
psihofizične in govorne kondicije.
Jožeta sem spoznala leta 1971, ko sem igrala v SMG v predstavah Snežna kraljica
in Trnuljčica preveč in trije palčki. Skoraj 50 let sva se poznala!
Jože je v letih 1979 – 84 postal član PDG (Primorskega dramskega gledališča)
Nova Gorica, potem pa je prišel v MGL (Mestno gledališče ljubljansko) v
Ljubljano, kjer je ostal do upokojitve. Najino sodelovanje je bilo tokrat še tesnejše,
saj sva veliko sodelovala kot igralca in kot člana sindikata. Bil je predsednik
Sindikata Glosa v MGL, član upravnega odbora Glose, predsednik disciplinske
komisije v MGL, član sveta v MGL, član Sindikalne konference uprizoritvenih
dejavnosti in še bi lahko naštevala.

Vsako leto je ob Prešernovem prazniku, pred Prešernovim spomenikom, recitiral
Prešernove pesmi. Vselej je bil odprt za nove ideje. Tudi v letih, ko ni bil več
'aktiven', je imel še dovolj energije za potovanja. Čas ga ni nikoli povozil. Njegov,
delno koleričen, značaj ga je gnal naprej, da je vztrajal tudi tam, kjer večina
odneha. Še vedno je skrbel za svojo psihofizično kondicijo. Bile je izjemen retorik,
znan po izborni izreki.
V pokoju pa se je posvetil še svojim čebelicam in postal član Čebelarske zveze
Slovenije. Pri njem si dobil najboljši med. Vedno je govoril: »Če si z naravo dober,
te nagradi.«
Morda je Jožeta nagradila s hitro smrtjo, ki je bila zanj odrešenje, za vse ostale, ki
smo ga imeli radi, pa šok.

Jože, za vedno boš ostal v naših srcih!
Nadja Strajnar Zadnik
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