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Moji dragi otroci!

Pišem vam z mesta, ki ste ga zapustili že pred tednom dni, pišem s šole.

Upam, da še veste, kdo
sem, sem vaš zmajček
Trma. Še zmeraj trmasto
vztrajam v šoli in vas
čakam, da se vrnete.
Me je že imelo, da bi koga
od vas poklical po
telefonu, pa to nikakor ne
gre, ker zmaji na žalost ne
govorimo. Vsaj jaz ne.
Med potikanjem po šoli
sem prišel tudi v
računalniško učilnico,
kjer sem dobil idejo, da
bi vam pisal.
Ker vaših naslovov, tistih
elektronskih, nimam,
vam bom pisal kar na
spletno stran šole.
Verjamem, da vsi, ki
pogrešate šolo, tudi
pogledate na šolsko spletno stran. Upam, da boste tako dobili moje sporočilo.
Želim, da mi tudi vi pošljete kakšno sporočilce. Kar meče me po stolu od
neučakanosti. Že nekaj dni se zeloooo dolgočasim.

Pišete mi lahko na ta naslov zmajcektrma@ostrnovo.si. Vsako pismo bom
večkrat prebral. Obljubim, da bom vsakemu posebej odgovoril na naslov, s
katerega je bilo pismo poslano.
O čem mi lahko pišete?
Prav o vsem. Kaj počnete, kaj imate radi, česa ne marate, kaj pogrešate, me
vprašate, če vas kaj zanima ali mi zaupate svoje skrbi. Lahko mi zaupate tudi
kakšno majhno skrivnost, saj veste, zmaji ne govorimo in skrivnosti ostanejo
skrite pred radovednimi ušesi.
Vesel bom tudi vseh risbic, stripov, pesmic, fotografij….
Jaz pa vam bom na spletno stran napisal kakšno svojo dogodivščino. Če pa mi
obljubite, da ne boste ponavljali za menoj, vam bom zaupal tudi kakšno
lumparijo. Manjšo seveda, ker zmaji že dolgo ne počnemo velikih.
Če se ne motim, imam v svojem šolskem brlogu šatuljo
z nevidnim prahom in se lahko pretihotapim tudi tja,
kamor drugi ne morejo, za vas lahko pokukam tudi v
prostore, kamor sedaj ne smete in vam povem, kaj se
tam dogaja.
Od srca vas pozdravljam…

Vaš zmajček Trma

