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

Œwiêty Miko³aj ma przer¹bane
„Drogi Œwiêty Miko³aju…” gwiazdkowy list Marcela Kowalskiego
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Zbli¿a siê Gwiazdka i polskie dzieci pisz¹ do listy Œwiêtego Miko³aja. Redakcja naszej gazety,
w porozumieniu z biurem Œwiêtego Miko³aja, postanowi³a opublikowaæ jeden z nich. Jego
autorem jest 18-letni Marcel Kowalski z Warszawy.
„Drogi Œwiêty Miko³aju! Pisze do Ciebie jak co roku i znów mam nadziejê (chocia¿ nadzieja jest
matk¹ g³upich), ¿e przyniesiesz mi dok³adnie to, o co Ciê proszê. Nie wiem, jak to siê
dzieje, ¿e nigdy nie przynosisz mi tego, o czym piszê. Czy robisz mi na z³oœæ i celowo przynosisz
odwrotnoœæ tego, co chcia³bym dostaæ? Czy mo¿e Twoi niewolnicy nie radz¹ sobie z
ksiêgowoœci¹?
W ubieg³ym roku Œwiêty Miko³aju w liœcie prosi³em Ciê o nowego laptopa z ekranem 36-calowym.
Specjalnie poszed³em do ksiêgarni i za 4,50 z³ kupi³em ³adn¹ papeteriê w motywy œwi¹teczne.
Wszystko po to, ¿eby Ci siê przyjemniej czyta³o. Zamiast laptopa pod choink¹ znalaz³em ksi¹¿kê
„Jak cieszyæ siê z tego, co siê ma”. Dwa lata temu prosi³em o telefon komórkowy. Co dosta³em?
Wieczne pióro do pisania z wymiennymi stalówkami. I co ja mam niby zrobiæ z tym wiecznym
piórem? Nawet na allegro siê tego opchn¹æ nie da…
Drogi Œwiêty Miko³aju, jestem przekonany, ¿e nie jesteœ winny temu, ¿e dostajê od Ciebie
kiepskie prezenty. Wiem, ¿e Gwiazdka to trudny dla Ciebie czas. Dostajesz mnóstwo listów, które
najprawdopodobniej czytaj¹ Twoi niewolnicy. Ale musisz wys³uchiwaæ ich krótkich sprawozdañ,
dotycz¹cych zawartoœci listów, wiêc i tak poœwiêcasz temu czas. Wiem, ¿e jesteœ w specjalnej
komisji, która analizuje zachowanie dzieci w ci¹gu roku i na podstawie tajemnych kryteriów
decyduje o tym, czy dane dziecko dostanie prezent czy rózgê. Wiem te¿, ¿e musisz zajmowaæ siê
zamawianiem prezentów, prowadziæ pertraktacje z fabrykami produkuj¹cymi ró¿ne rzeczy, o
których ma³olaty pisz¹, ¿e chcia³aby je dostaæ pod choinkê. Kiedy ju¿ nadejdzie w³aœciwy czas,
musisz dostarczyæ prezenty do ich w³aœcicieli. Czuwasz po prostu nad wszystkim.
Ale móg³byœ Œwiêty Miko³aju wyci¹gn¹æ czasem jakieœ konsekwencje. Bo skoro któryœ rok z
rzêdu proszê Ciê o jakiœ konkretny prezent, a w zamian dostajê bubel, to coœ jest nie w porz¹dku.
Mam nadziejê, ¿e coœ tym zrobisz. Po tym d³ugim wstêpie wypada, ¿ebym w koñcu zacz¹³
w³aœciw¹ czêœæ tegorocznego „listu do Œwiêtego Miko³aja”.
Drogi Œwiêty Miko³aju w tym roku proszê Ciê o to, ¿ebyœ przyniós³ mi frytkownicê. To nie jest
drogi sprzêt, wiêc myœlê, ¿e jeœli zaciœniesz pasa i kilku mniej grzecznym dzieciakom zamiast lalki,
podarujesz po batonie, to powinieneœ mieæ dla mnie na frytkownicê. Po co mi ona, pewnie
chcia³byœ zapytaæ? Bo bardzo lubiê frytki, a najlepsze s¹ w³aœnie frytki z frytkownicy. Poza tym
zakocha³em siê, a dziewczyna, która ukrad³a mi serce, uwielbia jeœæ frytki. Chcê zaprosiæ j¹ do
domu i wspólnie z ni¹ robiæ frytki. Moglibyœmy co prawda pójœæ do McDonalda, ale tam jest du¿o
ludzi i bojê siê, ¿e moja wymarzona dziewczyna zainteresowa³aby siê kimœ innym. Poza tym frytki
w barach s¹ drogie, a ja mam ma³e kieszonkowe.
Œwiêty Miko³aju, nasza fast foodowa randka bêdzie mo¿liwa tylko wtedy, gdy pod choinkê
przyniesiesz mi wymarzony sprzêt AGD. W tej chwili od Twojej decyzji zale¿y moja przysz³oœæ,
moje szczêœcie w mi³oœci. Nie zepsuj tego. Poza tym pozdrawiam i ¿yczê du¿o zdrowia.
Marcel.”
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

