
Tomo Kočar, prir. Nada Malle

Dragi 
dedek Mraz!

Tudi letos bi rad dobil darila. Zato 
ti tudi pišem. Najprej bi se rad za
hvalil za vse, kar si mi prinesel 
lani. Imam samo nekaj majhnih 
pripomb. Pulover in nogavice niso 
čisto prava darila. Če jih ne bi pri
nesel, bi jih verjetno kupila mama. 
Prostor na tvojih saneh bi se dalo 
torej veliko bolje izkoristiti. Na pri
mer za vodno pištolo, na katero si 
lani pozabil, čeprav sem natančno 
opisal, kakšno hočem. Mama je si
cer rekla, da takšnih igrač ne nosiš, 
ker so nevarne. A če si Jaki lah
ko prinesel strašilo, Urošu pa celo 
škatlo petard, potem tudi vodna  
pištola ne bi smela delati težav. Lani 
sem se najbolj razveselil namiznega 
fliperja. Prinesel si ga, čeprav ga ni
sem dal na seznam. Škoda je samo, 
ker fliper ni bil malo močnejši. Oče 
ga je polomil, še preden sem prišel 
na vrsto, da ga še sam preizkusim. 
Če me misliš tudi letos presenetiti 
s čim podobnim, te prosim, naj bo 
močnejše. Očetovi prsti namreč 
precej hitro poškodujejo moje igra
če. Zdaj pa kar začniva. Letos sem 
se odločil za samo eno željo. Je kar 

velika in ne vem, če jo boš sploh 
lahko izpolnil. Zelo si želim raču
nalnik. Ne takšnega majhnega, s 
katerim lahko samo računaš, am
pak pravega. Z barvnim ekranom in 
modemom. Naj ima velike zvočni
ke. Ko bom lovil Marsovce in druge 
pošasti, se mora dobro slišati. Če 
ne, ni pravega užitka. Dragi dedek 
Mraz! Če mi računalnika slučajno 
ne boš mogel prinesti, ti ne bom nič 
zameril. Mama pravi, da si vsako 
leto bolj reven in si ne moreš pri
voščiti vsega, kar si mularija izmisli. 
Ne smem pozabiti na mojega brat
ca. Je še majhen, a bo kmalu zrastel. 
Ker ne zna pisati, ti ne more poslati 
pisma. Zato bom to napravil name
sto njega jaz. Mogoče bi bilo dobro 
prinesti kako slikanico. Moje je že 
vse raztrgal. Mama misli, da bi bile 
za majhnega otroka primerne slika
nice z medvedki in drugimi živali
cami. To pa ni res! Slikanic z gusarji 
ali Indijanci se bo veliko kasneje 
naveličal: Kar poglej mene. Še zdaj 
bi jih gledal, če ne bi bile uničene. 
Take slikanice so za majhne otroke 
zelo poučne. Nekega dne si bo moj 



bratec našel prijatelje in se bo zago
tovo zapletel v kakšen pretep. Med 
prijatelji se to kar naprej dogaja. V 
slikanicah z gusarji je vse natančno 
razloženo in narisano. Tako mu bo 
v življenju veliko laže. Še za dedka 
in za babico bom napisal, kaj potre
bujeta. Ravno včeraj sem ju vpra
šal. Dedek je povedal, da si najbolj 
želi boljšo pokojnino. Upam, da mu 
boš lahko ustregel. Darila ne pozabi 
lepo zaviti. Ko boš že pri delu, lahko 
dodaš še nekaj las, ker je z njimi že 
bolj pri koncu. Že zdaj mora nositi 
klobuk, da mu jih tistih nekaj, kar 
jih še ima, ne odpihne veter. Babi
ci prosim prinesi novo torbico. Ta, 
ki jo ima zdaj, je že zelo zguljena in 
premajhna za vse, kar nosi s seboj. 
Nova naj bo torej večja. Pametno 
bi bilo napolniti jo s čokoladnimi 
bonboni. Seveda nisem pozabil 
svojih sošolcev. Je pa res, da ti bodo 
oni napisali svoja pisma. Razen ti
stih, ki ne verjamejo več v dedka 
Mraza. Beno je že tak. Ampak jaz 
sem ugotovil, da se v dedka Mraza 
splača verjeti. Če ne, lahko ostaneš 
brez daril. Torej te še enkrat opo
zarjam, da jaz verjamem! Omenil bi 
še darilo za očeta. Njemu bi gotovo 
koristilo nekaj pepelnikov. Odkar 
je nehal kaditi, je kar naprej živčen. 
Zato zdaj pokadi dvakrat toliko kot 
prej. S tem boš hkrati razveselil tudi 
mojo mamo, ki ne prenese prena
polnjenih pepelnikov. Ampak kak
šno lepo darilo ji lahko prineseš. 
Žal ne vem, česa si najbolj želi. Ko 

1. Na katero darilo je dedek Mraz lani pozabil? 
• •    • • • • •    • • • • • • • 

2. Kaj je oče polomil, še preden  
je fant darilo preizkusil? • • • • • •

3. Kdo si želi boljšo pokojnino? • • • • •

4. Katero željo ima fant letos? 
• • • • • • • • • •

5. Kaj mora nositi dedek, da  
mu veter ne odpihne las? • • • • • •

6. Kdo bi bil najbolj srečen,  
če bi dobila dva pridna otroka? • • • •

7. Mama pravi, da je dedek  
Mraz vsako leto bolj • • • • • . 

8. Kaj bi bilo najbolje,  
da bi dobil bratec? • • • • • • • • •

9. Če ne verjameš v dedka  
Mraza ostaneš • • • •  • • • • • . 

10. Kakšna se mu  
zdi mamina želja? • • • • •

Geslo ti pove, komu je fant napisal pismo.  
• • • • •    • • • • •

sem jo nazadnje vprašal, je rekla, da 
bi bila še najbolj srečna, če bi imela 
dva pridna otroka. Meni se zdi ma
mina želja super. Samo to me skrbi, 
da v sobi, kje sva že moj bratec in 
jaz, ne bosta imela kje spati. Zato te 
lepo prosim, da poleg dveh pridnih 
otrok priskrbiš še eno sobico. Ni 
nujno, da je velika, ker pridni otroci 
ne razgrajajo in ne potrebujejo veli
ko prostora. Lepo te pozdravljam in 
ti želim, da bi prinesel kakšno lepo 
presenečenje tudi sebi.
Morda ne veš, kdo je dedek Mraz? Pri 
nas mu pravimo Božiček, v Sloveniji in 
še ponekod pa mu pravijo dedek Mraz.


