wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, wiek

Œwiêty Miko³aj ma chwilami doœæ!
List Œwiêtego Miko³aja do Andrzeja Kowalskiego i innych dzieci
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Œwiêty Miko³aj, który co roku przynosi prezenty wszystkim grzecznym dzieciom, napisa³ do
redakcji naszej gazety list. Po wielu namys³ach postanowiliœmy go opublikowaæ. Za treœci, które
Œwiêty Miko³aj w nim przekazuje, redakcja gazety nie ponosi odpowiedzialnoœci.
„Drogie dzieci! A w szczególnoœci Ty, Andrzeju Kowalski! Dziêkujê Wam za listy, które co roku
przesy³acie na mój adres w niewyobra¿alnych iloœciach. Pomyœla³em, ¿e w koñcu muszê na nie
odpowiedzieæ, bo nie³adnie jest zostawiaæ korespondencjê bez odpowiedzi.
Odpowiadaj¹c na Wasze grzecznoœciowe pytania dotycz¹ce mojej kondycji zdrowotnej uprzejmie
informujê, ¿e miewam siê dobrze. Od czasu do czasu strzyka mi w nodze, bo jestem ju¿ stary, a
starym ludziom ma prawo zdrowie szwankowaæ. Ale nie narzekam, zimny klimat, który panuje w
moim miejscu zamieszkania ma w³aœciwoœci konserwuj¹ce. Przy zdrowiu utrzymuj¹ mnie tak¿e
wspomnienia Waszych uœmiechniêtych twarzy, kiedy otwieracie pozostawione przeze mnie
prezenty.
W moim liœcie do Was chcia³bym poruszyæ przede wszystkim kwestiê prezentów. Z ka¿dym
rokiem, drogie dzieci, a w szczególnoœci Ty, Andrzeju Kowalski, chcecie coraz wiêcej. Kiedyœ
mo¿na Was by³o zadowoliæ lalk¹, dzisiaj ta lalka musi ju¿ p³akaæ i za³atwiaæ potrzeby fizjologiczne!
Kiedyœ wystarczy³ Wam ma³y samochód na baterie, dzisiaj chcecie, ¿ebym pod choinkê przyniós³
Wam quada. Kiedyœ wystarczy³a skakanka, dzisiaj chcecie laptopa z wbudowan¹ kamer¹!
Najbardziej zastanawiaj¹cy by³ list Kowalskiego Andrzeja, który prosi³ mnie o swój prywatny
autobus, gdy¿ doje¿d¿a do szko³y autobusem z PKS-u, w którym brzydko pachnie i ci¹gle krzycz¹
dzieci.
Kiedy otrzyma³em list od Kowalskiego, postanowi³em sprawdziæ, kim jest ów ch³opiec, który
poprosi³ mnie o tak dziwny i kosztowny prezent. Do pracy zatrudni³em moje karze³ki, które w
przeci¹gu godziny znalaz³y interesuj¹ce mnie informacje. Podobno trzynastoletni Andrzej
Kowalski z Warszawy nie jest zaliczany, wed³ug moich kryteriów, do grona grzecznych dzieci.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest grzeczny po³owicznie jest ma³ym k³amczuszkiem, bije kolegów i nie
zawsze odrabia zadane prace domowe. Nie chce wyrzucaæ œmieci i na z³oœæ mamie chowa swoje
brudne skarpetki pod ³ó¿ko. Mój drogi ch³opcze, jeœli siê nie poprawisz, zamiast autobusu bêdê Ci
musia³ przynieœæ rózgê.
Drogie dzieci, i Ty, Andrzeju Kowalski (zwracam siê i do Ciebie, gdy¿ wierzê, ¿e siê poprawisz i
zas³u¿ysz na prezent, o który siê ju¿ dla Ciebie postara³em) upominki, o które mnie prosicie s¹
zbyt kosztowne. Apelujê o to, ¿ebyœcie w listach prosili mnie o prezenty w rozs¹dnych cenach.
Uwielbiam przynosiæ ³adne laki grzecznym dziewczynkom i samochody na baterie grzecznym
ch³opcom.
Kocham Was, moje drogie dzieci i nic nie sprawia mi wiêkszej przyjemnoœci, ni¿ Wasze
uœmiechniête od ucha do ucha, szczêœliwe twarzyczki. Za jakiœ czas znów odwiedzê Was, jak
czyniê to co roku, i pozostawiê pod choink¹ mniejsze i wiêksze upominki. Teraz poka¿cie, ¿e
naprawdê na mnie czekacie, b¹dŸcie grzeczne i s³uchajcie siê rodziców.
Wasz ukochany Œwiêty Miko³aj”.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

