
 

Spoštovani prejemnik mojega pisma! 

 

 

 

Da vam polepšam praznične dni sem se odločila, da vam napišem pismo 

in pošljem pobarvano sliko. Ker z barvami ne rada pretiravam sem se 

potrudila, da se čim bolj držim enakih barv kot slikar Egon Schiele, 

sicer je njegova slika naslikana z oljnimi barvami in ne z navadnimi 

barvicami kot moja. Kolikor sem zasledila, je slika namenjena njegovi 

dolgoletni ljubici in muzi Wally Neuzil, tako da se tudi sama slika 

imenuje Portret Wally, nastala je okoli leta 1912. Ta čudoviti portret 

krasi zidove avstrijskega muzeja Leopold.  

Sliko sem izbrala, ker se mi je zdela posebna in unikatna. Tako nežno 

je njen obraz vlil na platno, poskrbel za detajle in uporabil različne 

barve. Menim, da mu je bilo dekle resnično pri srcu.  V tistem času so 

ljudje izkazovali ljubezen na vse različne načine od pisem, ljubezenskih 

pesmi, večernih podoknic do čudovitih portretov. V današnjem času 

tega več žal ni.  

No da povem še nekaj o sebi, moje ime je Nika in prihajam iz dežele 

belih brez – Bele krajine, sem umetnica po duši, igram kitaro, pojem in 

občasno tudi kaj naslikam. Tudi v kuhinji rada kakšne nove okuse 

skuham. Zelo rada pomagam ljudem, zato sem že nekaj let prostovoljka 

pri Rdečem križu Metlika. Letos končujem svoje srednješolsko 



 

izobraževanje in bom po končani maturi pridobila poklic zdravstvene 

tehnice.  

Želim vam, da bi praznične dni preživeli ob ljudeh, ki so vam pri srcu. 

Tudi, če to ni ob polni mizi ali božičnem drevescu, bodite z njimi v 

mislih, imejte jih v duši in srcu. Naj vas oblivajo topla prijetna čustva 

in lepi spomini. Pripravite si topel čaj in ob listanju starih albumov se 

spominjajte na lepe dogodke, ki ste jih preživeli. Tako vam bodo 

praznični dnevi minili v prijetnem vzdušju.  

V novem letu 2022 vam želim veliko zdravja, sreče in veselja ter veliko 

lepih spominov, ki vam bodo pričarala toplino v srcu. Tudi sama bom 

zelo vesela, če bom prejela vaš odgovor.  

 

S toplimi pozdravi,  

 

Nika Petric 
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