
And when it’s christmas time I believe in santa claus, … Why do I believe, I guess that I believe because 
I believe, I believe,I believe that dreams come true, If you wish for a dream by a wishing well, 
Don’t tell your wish or you’ll break the spell, … It may sound na‹ve, but that’s what I believe. 
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DECEMBRSKI VRVEŽ  
 
Sprehajam se po mestu in opazujem praznično okrašene ulice, izložbe, stojnice. Spet je tu december, pomislim sama pri sebi in 
obidejo me mešani občutki. Najprej se mi na obrazu zariše širok nasmeh, ki ga že v naslednjem trenutku zabriše slaba volja ob misli, 
da bo spet treba po nakupih, da bo treba poiskati darila za sorodnike in prijatelje, da bo treba napisati ogromen kup voščilnic (po 
možnosti s čim bolj izvirnim voščilom), da bo ob vsem tem zmanjkalo časa za karkoli drugega. 
"Pa saj to je najlepši čas v letu," boste rekli in prav imate. Vendar pa je to tudi čas, ko ljudje kaj hitro pozabimo, kaj je čar, in izgubimo 
smisel praznika. Ko mrzlično skačemo iz trgovine v trgovino, da bi še zadnji hip nakupili to in ono, pravzaprav ne mislimo na to, da 
bodo naše mame, očetje, sestre, brati, prijatelji in prijateljice najverjetneje bolj kot darila, veseli tega, da smo z njimi, in skupaj 
preživljamo lepe trenutke. Darila so pač nekaj simbolnega in njihova vrednost ni v tem, kaj piše na listku s ceno, ampak v tem, od 
koga smo darilo prejeli in kakšna je misel, ki ga je spremljala. 
Ampak v veselem decembru, ali bolje re čeno v stresnem decembru, hitro pozabimo, zakaj prav zaprav letamo 
po trgovinah. In tako se vse, kar bi nam naj bilo v  veselje, sprevrže skorajda v no čno moro.  Izdelovanje voščilnic je 
nekaj, kar je lahko zelo zabavno, prijetno, sproščujoče, če si le vzamemo čas in pomislimo, kako vesel bo človek, ki bo prejel naše 
voščilo na posebej zanj izdelani voščilnici. Izbiranje daril je prav tako nekaj, kar bi nam moralo predstavljati prijeten izziv. Tudi če 
naša denarnica ni polna evrov, lahko že z majhnimi pozornostmi osrečimo svoje bližnje. Že to, da si vzamemo čas drug za drugega 
in ga preživimo skupaj, je lahko zelo zelo lepo darilo. 
 
Zelo radi pozabljamo, da nimajo vsi take sreče, da bi lahko svojim dragim izkazali  ljubezen in naklonjenost z bolj ali manj dragimi 
darili. Sicer pa darila pravzaprav niso pomembna, pomembno je to, s kom lahko svoje veselje delimo. Na žalost pa nimajo vsi take 
sreče, da bi imeli ljubečo družino, s katero bi delili vso lepoto praznikov. 
Ustavimo se za trenutek in pomislimo, kaj imamo, ne kaj nam manjka, kaj bi si želeli, ampak to, kaj imamo ta trenutek in kaj je v tem 
lepega. Pomislimo na vse ljudi, ki nam stojijo vsak dan ob strani, vse, ki jih imamo radi, in jim podarimo svoj čas, svojo družbo, svojo 
ljubezen. 

 
Martina Mrakov čič 

 

VSI IMAMO RADI TA 
VESELI DECEMBER! 
MAR NE? 
 
Na kaj pomislite, ko slišite besedo 
december? Novoletne okraske, darila, 
božička, sneg, prijatelje, svojega partnerja, 
družino…  
Za marsikoga je december čudovit mesec. 
Vse diši po praznikih, mesto je praznično 
okrašeno, navdušeno načrtujejo zabavo in 
kaj bodo podarili svojim bližnjim in malo 
manj bližnjim, pišejo čestitke in se na 
splošno veselijo praznikov. Veselimo se 
nekaj prostih dni, ki jih 
bomo preživeli z družino 
ali prijatelji. Razlogov za 
veselje je več kot dovolj.  
Mnogi od nas sploh ne 
pomislimo, da ima ta 
veseli december tudi 
temno stran - tako kot 
vsaka stvar v življenju. 
Redki so tisti, ki se 
spomnijo, da se vsi 
vendarle ne veselijo 
decembra in takšnih je 
več, kot si mislimo.  
Za mnoge starše je 
december zelo stresen 
mesec, saj si pri svoji 
borni plači ne morejo 
privoščiti razkošnih daril 
ali pa kakršnihkoli daril, 
saj zima že sama po 

sebi, brez praznikov, prinese dovolj 
stroškov … Kako razložiš otroku, da 
ne more dobiti darila, ker moraš 
plačati hrano, kurjavo, elektriko, 
vodo in še bi lahko naštevali.  
Marsikateri starš zategne pas in potrpi še 
eno zimo v že shojenih čevljih ali 
obrabljeni obleki, samo da jih lahko kupijo 
svojim otrokom.  In nikomur ni lahko, ko 
posluša bahanje družbe, kaj vse so dobili 
in kaj podarili.  
Pa saj bistvo praznikov niso darila… 
Mnogi se tudi zavestno odločijo, da se ne 
bodo obdarovali. Bistvo božiča je vendarle 
to, da je to družinski praznik, katoliški 

praznik, ki naj bi nas opominjal ter učil, 
kako pomembna je družina.  
Pa tudi tukaj se pri tem presnetem 
decembru zalomi. Samo pomislite, 
koliko gostincev, trgovcev, policistov, 
zdravnikov, medicinskih sester in ostalih 
javnih delavcev dela med prazniki (med 
katere sodi tudi božič). Namesto, da bi 
preživeli miren dan v krogu družine in 
prijateljev, strežejo tujcem, medtem ko 
so njihovi otroci in partnerji doma.  
Niti nimajo vsi družine, s katero 
bi preživeli boži č ali katerikoli 
praznik, zato jih december še 
posebej spomni, kako osamljeni 

so.  
Božič je postal skoraj 
popolnoma skomercializiran 
praznik, vse strmi k čim 
večjemu zapravljanju, glavno 
je, da čim več zapravimo – tudi 
za stvari, za katere se potem 
čez en teden sprašujemo, 
zakaj smo jih sploh kupili. Zelo 
redko se v kopici bleščečih lučk 
in okraskov najde prostor za 
prave vrednote. Prevečkrat 
pozabljamo, da je božič 
namenjen družini.  
Se bomo še kdaj spomnili, kaj 
božični prazniki res pomenijo, 
ali smo obsojeni na 
nakupovalno mrzlico do 
onemoglosti?  
 

Nina Kova čič - Lella


