
Seara de Crăciun 

 

 

Iată că, după mult timp de așteptare, a sosit Crăciunul! Peste oraș s-a lăsat liniște. Luna 

strălucește asemenea unei perle sidefate în noapte adâncă, acompaniată de stelele argintii. Fulgii mari 

ca de vată, parcă se joacă de-a prinselea prin aer. Mantia albă s-a așternut pe pământ și a îmbrăcat 

copacii cu haine de zahăr. Pădurile de cristal par acum un palat din basme. Din hornurile caselor se 

înalță fumul.    

Eu, împreună cu verișoarele mele, Delia și Maria așteptăm nerăbdătoare venirea părinților, 

care vor sosi cu bradul de Crăciun. Acesta este de un verde strălucitor ca smaraldul și cu țepi de arici. 

Globulețele, luminițele și beteala sunt pregătite. Eu așez globurile pe fiecare crenguță, Delia 

luminițele multicolore, iar Maria beteala argintie. Este minunat să împodobesc bradul cu verișoarele 

mele. Mama pregătește cozonacul cu nucă, iar tata darurile pentru colindători. Casa răsună de bucurie 

și râsete cristaline. 

După terminarea împodobirii bradului, ne-am decis să mergem în grădină pentru a desfășura 

jocul nostru preferat. Scânteierea zăpezii, asemenea unei oglinzi de cristal ne îndeamnă la bătaia cu 

bulgări albi ca florile de cireș. Obrajii noștri sunt roșii precum para focului. Totul pare a fi un vis 

superb, din care doresc să nu mă mai trezesc.  

Deodată zăresc o lumină aurie, orbitoare. Le spun și verișoarelor mele despre descoperire, iar 

tot mai curioase ne hotărâm să investigăm locul. Se pare că este chiar Moș Crăciun, cu sania sa roșie, 

catifelată, sacul plin de jucării pentru copii și renii! Totul este ca o iluzie! Moș Crăciun este îmbrăcat 

doar în roșu și alb. El poartă o căciulă mare, ce cade pe spate, pantalonii sunt de o culoare 

strălucitoare, o pereche de papuci cu zurgălăi, iar renii poartă câte un clopoțel, care te anunță că Moșul 

a sosit. Noi îl invităm în casă pentru a-l servi cu bunătățuri.  

În casă am primit fiecare în parte darurile speciale și fascinante pe care nu le poți uita 

niciodată. Moș Crăciun are o barbă lungă unde cred că aș putea încăpea cu ușurință, ochii îi sunt de un 

albastru intens, plini de iubire și pletele de ciorchini. Cu vocea lui blândă și cristalină ne întreabă dacă 

am dori să călătorim împreună cu el cu sania. În cor, răspundem cu atâta fericire și entuziasm: „Am fi 

încântate! În fiecare an ne-am întrebat cum este să călătorești printre stele!” Se pare că acum voi afla 

răspunsul mult așteptat.  

De sus totul pare a fi o lume mică, dar colorată și plină de farmec. Casele de aici par niște 

piese de puzzle și împreună cu locuitorii îl completează. Bradul cu luminițele strălucitoare face ca 

orașul să fie scufundat în magie și în nuanțe de roșu, verde, albastru și galben. 

A sosit și împăratul soare, iar cu apariția lui călătoria se sfârșește. Sania a aterizat pe plapuma 

albă ca laptele și noi ne îndreptăm cu nostalgie spre casă, deoarece călătoria noastră a luat capăt. Moș 

Crăciun ne promite că anul viitor va sosi și vom călători din nou cu sania. Ne luăm rămas bun de la 

Moșul și ne îndreptăm cu mult regret spre părinți.  

Crăciunul este sărbătoarea noastră preferată pentru că este vorba despre iubire și de a-i face pe 

cei din jurul nostru fericiți. Aștept cu multă nerăbdare următorul Crăciun!  


