
»Vsako drevo si želi, da bi bilo izbrano za božično 

drevesce. Tudi malo drevesce upa na to čast, a kaj, ko mu 

starejša drevesa pravijo, da je še premajhen, da naj še 

malo počaka…« 

 

Božično drevesce 
Sneg je pobelil svet in drevesa se že veselijo, da je prišel čas, ko 
postanejo božična drevesca. Komaj čakajo, da bo ponje prišel 
prodajalec. Naložil jih bo na svoj kamionček in odpeljal na trg. 
Sleherno drevo si želi, da bi pod svojim vznožjem hranilo darila 
za otroke in da bi zasijalo v božičnih lučkah. Tudi malo drevesce, 
čeprav mu vsa druga drevesa pravijo, da je še premajhno, naj še 
malo počaka. Prodajalcu drevesc pa se malček zasmili. Noče, da 
bi ostal sam v gozdu, zato tudi njega vzame s seboj na tržnico. 
Ves božični dan prihajajo ljudje in vsakdo vzame domov eno od 
dreves. Zvečer ostane prodajalcu le še malo drevesce, ki si ga ni 
nihče izbral, kar se je vsem zdelo premajhno. Zadnji hip pa se 
pojavi nek starec, ki bo vzel malo drevesce, ker je pač edino 
preostalo. Malo drevesce je veselo, da ga sploh kdo hoče, a je 
vseeno tudi žalostno, ker starec k njegovim koreninam gotovo ne 
bo položil darila za kakšnega otroka. A glej, presenečenje! Starec 
ga položi na velike rdeče sani, ki jih vlečejo jeleni. Nato si natakne 
rdečo kapo, češ, d je zgoraj mrzlo, in njegove sani poletijo v nebo! 
Ho, ho, ho-ho! In kaj se skriva pod odejo na saneh ob vznožju 
korenin malega drevesca? Darila in darila, darila za vse otroke tega 
sveta! Malo drevesce doživi nepričakovano čast, da postane 
najbolj božično med božičnimi drevesci… Prelepa božična 
slikanica Ruth Wielockx govori o upanju, o sreči, ki jo občutimo, 
ko obdarimo druge in o tem, da tudi najmanjši lahko postanejo 
največji. Toplo priporočam vsem, ki se veselijo ustvarjanja 
božičnega čudeža. Predstavitev: Maja Črepinšek 
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