
Un copil s-a aşezat pe scaunul lui Moş Crăciun 

Vreau să scriu o poveste de Crăciun, i-am spus lui Meli, şi te-aş ruga să mă ajuţi, pentru că 
în povestea mea vreau ca Moş Crăciun să vină spectaculos, cu vreo... douăzeci şi şase de reni, nu 
cum vine de obicei, pe furiş...  Bine, a zis Meli, mă apuc să desenez renii. Până atunci eu îi strâng 
pe copii într-un conac folosit ca palat al copiilor. Am ales un orăşel din Transilvania, unde pădurea 
alunecă de pe deal până aproape de centru. Conacul este la marginea orăşelului, deci chiar în 
pădure. Atunci desenez întâi conacul. Dar cu părinţii ce facem? Ar fi bine ca părinţii să nu fie de 
faţă când vine Moşul.  Nuuu, îşi duc copiii acolo în seara de Crăciun, îi lasă în grija Omului care 
vede de casă şi mai vin la sfârşit.  

Meli a desenat conacul. Primul oaspete care soseşte este Valentina. Părinţii îi 
spun Val, dar când se supără pe ea (adică deseori), îi spun Val-Vârtej. Val nu 
poate să stea locului nici zece secunde. Acum i-a zorit atât de mult, încât au 
adus-o cu două ore mai devreme. Mama şi tata o lasă pe treptele acoperite cu 
zăpadă, în compania Omului şi pleacă răsuflând uşuraţi, probabil la o petrecere 
de-a lor. Val intră val-vârtej în casă. Aleargă în sus şi în jos, scotoceşte prin 
toate dulapurile cu sau fără închizători, suceşte pe toate părţile figurinele 
modelate de copii, înşirate pe rafturi, şi îl sâcâie pe Om. Omule, este gata tot? 
Unde-s lemnele? Unde-s biscuiţii? Podeaua asta mai trebuie ştearsă!... Şi 
muzică? Muzică avem? Vai! ţipă fetiţa oprindu-se în mijlocul sălii, am uitat să 
aduc discurile... se uită pe fereastră... Ce zăpadă straşnică, mă duc să alerg 
puţin! 

-Stai, Val, stai, te rog, ia nişte şoşoni că o să-ţi intre zăpadă în ghete şi o 
să-ţi fie frig... Uite aici, am eu o muzică foarte frumoasă, de pian, ştii că nouă 
ne place aceeaşi muzică... 

Aici totul se derulează foarte repede, cât trasează Meli dungile de zăpadă de pe 

crengile unui copac. Val şi Omul dau drumul la un pick-up care se află acolo de 
ani, şi până să vină oaspeţii cei mititei: Valentina şi Omul aduc lemnele din 
şopron, Valentina şi Omul aleargă puţin prin pădure, Valentina şi Omul şterg 



bine podeaua, Valentina şi Omul agaţă ghirlande de beteală, Valentina şi Omul 
aşază frumos dulciurile pe farfurii, Valentina şi Omul aprind lumânările şi 
candelele roşii, Valentina şi Omul aşază lemnele în coş, Valentina şi Omul mai 
pun lemne pe foc, Valentina şi Omul fac pârtie de la casă până în pădure, 
Valentina şi Omul duc în casă o vrabie îngheţată, găsită în pădure şi îi presară 
firimituri... Aici e o pauză. Am obosit alergând cu ei de colo-colo dar ei nu... Cerul a 

devenit alb-portocaliu. Ninge. Mă aşez pe treptele conacului. Mă uit cum ninge. Val şi 

Omul sunt înăuntru. 

Valentina se aşază la intrare cu mătura (cu nuielele în sus), ţopăind. Îi 
primeşte pe copii punându-i să-şi şteargă ghetele de ştergătorul de fier de la 
intrare, este şi noroi în pădure, şi să-şi scuture paltoanele de zăpadă. Mişcă 
măturoiul peste picioarele lor.   

Am desenat un ren, îmi spune Meli iar pentru ceilalţi fac copy-paste şi după aia îi 

modific puţin. 

Aha, păi aşa fac şi eu cu copiii, scriu mai mult despre unul, ceilalţi se ştie că sunt 

identici, cu mici modificări. 

Acum copiii sunt în conac. Nu sunt toţi copiii din orăşel, niciodată nu vin 
toţi dar sunt destul de mulţi. Val ţopăie de la un copil la altul, îi învăluie cu o 
obrăznicie a ei, fascinantă şi molipsitoare. „Vine moşul cu nasul roşu!” cântă ea. 
Numaidecât doi băieţei o imită. 

Deodată un băieţel strigă: Viiineee! Val iese fuga la post, în faţa uşii, cu 
mătura (cu nuielele în sus). Copiii ies pe scări:

Meli a desenat renii ca şi cum coarnele lor ar fi o pădure înaintând prin mijlocul 

unei alte păduri. Trag sania prin întunericul luminat de zăpadă, în care, în urma şirului 

de reni, stă ghemuit moşul roşu. 



-Bine ai venit, Moş Crăciun! 
Moş Crăciun se dă jos din sanie:
-Bine v-am găsit, dragii Moşului! 
Copiii numără renii:
-Doi, patru, şase,... zece,... paisprezece,... douăzeci,... douăzeci şi aaa... 
-Unu, doi, patru, paisprezece, şapte, nouăsprezece, treizeci şi trei!
Acum, sinceră să fiu, nici eu nu ştiu câţi reni a desenat Meli, nu i-am numărat, 

dacă i-a desenat pe toţi douăzeci şi şase sau doar optsprezece sau mai mulţi.  

-Uraaaaa! Moş Crăciun a venit cu douăzeci şi doi de reni! strigă un 
băieţel. Se lasă în mâini şi face roata. Moş Crăciun şi Omul deshamă renii. Moş 
Crăciun zice:

-Puteţi intra, copii, poţi să intri şi tu, draga moşului, să ştii că mă şterg 
pe picioare! 

-Ştii, unii oameni mai uită! zice Val-Vârtej.
-Unii oameni da, dar Moş Crăciun nu! Îmi dai puţin mătura? Val îi întinde 

mătura iar Moş Crăciun o ia şi mătură scările de zăpadă. Omul se agită: Lăsaţi, 
Moş Crăciun, nu se poate... Nu faceţi asta! Val bate din palme şi strigă:

-Iată un Moş Crăciun care dă zăpada! Şi care a venit cu reni! E ceva nou! 
Unii ţipă şi ei: - E ceva nou, e ceva nou! Alţii şoptesc la ureche.  

- Ha, ha! Şi pentru mine e ceva nou o fetiţă care mă aşteaptă gătită cu 
rochie albă de catifea şi cu un măturoi... 

- Seara asta e seara surprizelor! ţipă Val. Saltă de câteva ori învârtindu-se 
în loc. Mai mulţi copii sar şi se învârtesc în loc. 

Moş Crăciun reazemă mătura de perete şi 
- Colo, pe treapta de jos, mai e zăpadă..., spune Val arătând cu mâna.
Moş Crăciun mătură unde îi arătă fetiţa. Omul se fâstâceşte: 
- Lăsaţi, Moş Crăciun, haideţi că răcesc copiii, nu vor să intre!  
Moş Crăciun lasă mătura. Îşi rade tălpile pe ştergătorul de fier. Intră 

copiii, Val, (cu spatele), Moş Crăciun, sacul, Omul, primul ren, al doilea ren, al 
treilea ren, al patrulea ren, al... douăzeci şi doilea ren. Al douăzeci şi doilea ren 
trage o copită în uşă şi o închide. Renii se aşază între copii, aşa, un copil, un 
ren, un copil, un ren. Meli i-a făcut lui Moş Crăciun o pelerină roşie, lungă până în 

pământ, peste un costum roşu şi cizme roşii ca focul, pinteni cu steluţe care scapără. 
Moşul se duce la foc, îşi freacă mâinile. 



- Oh, ce cale lungă! Merge să se aşeze în scaunul din mijloc, pregătit pentru 
el, învelit în catifea albă. Din spate, scaunul pare gol, dar... cine credeţi că stă pe 
scaun? Păi Val-Vârtej! (De data asta şi eu îi zic Val-Vârtej, că m-am supărat pe ea.) Val-
Vârtej de obicei se aşază pe scaunul Moşului pentru a-l pune în încurcătură, 
întrebându-l fie unde-i sunt renii, dacă nu i s-au pierdut cumva prin pădure şi ar 
avea nevoie de o mână de ajutor să-i strângă; fie dacă nu ar vrea o căciuliţă pentru 
nas că i-ar face una cadou, şi altele asemenea... Observase că moşii aveau nasurile 
cam roşii când veneau la ei. 

Acum, Val-Vârtej stă faţă în faţă cu Moş Crăciun. Trupul ei mic se strânge, se 
face şi mai mic, mâinile i se încleştează în rochie. Ochii i se măresc într-o mirare 
mare, până şi buclele i se răsucesc mai mult. Fetiţa simte că ceva din ea, un resort al 
obrăzniciei, ca la păpuşi, s-a înţepenit sau s-a stricat dar nu vrea să se dea bătută.  

-Ia te uită! spune Moşul. Vocea lui sună în toată casa şi parcă vine şi de afară, 
din pădure. Văd că Moş Crăciun a sosit deja! Oare eu ce mai caut aici?

Copiii izbucnesc în râs. Se potolesc repede, curioşi să audă cum se va 
descurca de data asta Val-Vârtej. Fetiţa îşi dă seama ce aşteaptă copiii. Face pe 
grozava: 

-Ei, Moş Crăciun, m-am gândit să-ţi ţin locul până vii! 
 -Ahaa, ştiu că tu eşti paznicul cu măturoiul!... Dar spune-mi, te rog, cum 

te cheamă... să ştiu şi eu cu cine am onoarea... cine îmi ţine locul...
-Valentina!  
- Val-Vârtej! strigă copiii, Val-Vârtej!... 
-Aha, deci Valentina Val-Vârtej... dar dacă te-ai gândit să-mi ţii locul, nu 

le-ai împărţit deja daruri copiilor? 
-Nuu, nu am avut de unde să le dau daruri...
-Cum aşa, păi Moş Crăciun fără daruri... s-a mai pomenit?
- Nuuuu! au răspuns copiii. 
-Auzi? Auzi ce zic ei? 



Valentina se gândeşte iute să spună că le-a pregătit copiilor o bătaie cu  
bulgări de zăpadă dar simte din nou acel resort blocat înăuntrul ei, de data asta, 
ca pe o durere... Izbucneşte aproape plângând: 

-Moş Crăciun, Moş Crăciun, îţi spun ceva dar să nu te superi!...
-Nu mă supăr, (Moş Crăciun oftează) mie poţi să-mi mărturiseşti orice!

Val-Vârtej prinde curaj: 
-Eu în fiecare an mă aşez pe scaunul lui Moş Crăciun, ca să-l iau puţin 

peste picior, copiii nu ştiu că el nu-i adevărat dar eu ştiu, aşa îmi place mie să 
mă distrez în seara de Crăciun... 

-Ahaa! Înţeleg! Tu spui că totul e o prefăcătorie!
-Da! 
-Adică tu nu crezi că există Moş Crăciun! 
-Nu!
-Voi copii, credeţi?
-Daaa... Nuuuu... Daaaa!
-Cine crede să ridice mâna!
Cei mai mulţi copii ridică mâna.  
- Buuun, şi cine nu crede?
Câţiva copii mai mărişori ridică mâna: 
- Eu! Eu!
- Aha, zice Moş Crăciun, ce credeţi voi?
- Credem că eşti un actor, spune un băieţel, foarte sigur pe sine. 
- Da! adaugă un alt băieţel. 
- Şi eu cred la fel: eşti un actor! spune o fetiţă.
- De data asta au trimis un actor foarte bun... şopteşte Val-Vârtej, ştii... 

îmi pare rău că spun asta şi-i dezamăgesc pe copiii mai mici, care nu trebuie să 
afle, trebuie să rămână cu visul lor... 

- Aha, mă bucur că te gândeşti şi la asta, draga Moşului... Dar de reni ce 
ziceţi? Oare şi renii mei or fi tot actori? 

-Sunt foarte frumoşi, şi aşa de mulţi... aşa de mulţi reni nu am văzut 
niciodată! Dar de unde...? (zic copiii, ating cu sfială rămurişurile renilor.)  

-Auzi, de unde... Ce, nu ştiţi unde trăiesc renii? se miră Moş Crăciun.



-Ba da, ştim! În ţinuturile reci din nord...
-Şi atunci eu de unde vin acum? 
-De la Polul Nord! De la nord! 
-Cred că domnul primar a vrut să ne facă o surpriză în seara asta... spune  

o fetiţă din grupul necredincioşilor. 
-Da, spune Val-Vârtej, neînduplecată, eşti un actor foarte bun iar renii o 

achiziţie nouă a grădinii zoologice! 
-Bine, fie şi aşa, admite Moş Crăciun. Uite, mă gândeam că dacă tot te-ai 

aşezat pe scaunul meu, şi ai vrut să-mi ţii locul până vin, nu ai vrea să fii Moş 
Crăciun şi acum?

-Eu... să fiu Moş Crăciun? 
-Vreiiii? Moşul îl înalţă pe „i” ca şi cum ar trage-o pe Val-Vârtej de bucle 

în sus. 
-Da... Val-Vârtej şovăieşte puţin. Moş Crăciun îşi scoate pelerina şi 

căciula şi o îmbracă. 

Val-Vârtej fuge repede la oglindă. Hainele sunt pe măsura ei. Face o 
piruetă. Rămâne un moment nemişcată, pe vârful unui picior, cu braţele ridicate, 
buclele în vârtej. Se mişcă din nou. Bate din palme. 

Moş Crăciun, Val-Vârtej în roşu şi Omul scot darurile din sac. (Muzica se 
aude. Când vorbesc, se estompează, când tac se revarsă cu putere). 

Copiii vin pe rând şi primesc darurile. Până termină toţi copiii de spus 



poezii sau de cântat, până îşi spun dorinţele, unele dificil de îndeplinit, altele 
tainice, la urechea Moşului, Moşul îi pune pe copii să modeleze ceva din 
plastilină, (se află în fiecare dar). Moşul ştie că dânşii nu pot sta locului, de fapt, 
ei pot, dar mânuţele lor nu pot, trebuie mereu să frământe ceva, chiar şi când 
învaţă pe dinafară o poezie. La sfârşit, Omul primeşte şi el un dar. Ce modelează 
copiii? Păi pe Moş Crăciun. După ce şi-au primit toţi darurile, pe masă se află un 
şir lung de Moşi. Omul le şopteşte copiilor că dacă i-ar da Moşului... Copiii îi 
dau lui Moş Crăciun moşii din plastilină. Moşul e grozav de bucuros:

-Să ştiţi că la mine nu s-a gândit nimeni să-mi facă un dar! Îi strânge pe 
moşi într-o cutie. Or să-mi fie de folos! 

Moş Crăciun îi ia pe copii în braţe şi joacă. Omului i se pare că aşa cum 
stau toţi copiii în braţele Moşului, unul în altul, nu sunt mai mari decât păpuşile. 
Acum, între copiii-păpuşi sunt eu, Meli şi cel ce citeşte povestea. Moş Crăciun s-a 
făcut aşa de mare sau copiii s-au făcut aşa de mici? Toate lucrurile din jur au 
devenit altfel, mai mari sau mai mici decât le vedea el sau decât fuseseră până 
atunci. 

Moş Crăciun îi lasă jos pe copii, se prind toţi de mâini şi joacă în jurul 
pomului. (Muzica se revarsă în toată casa, sunetele aleargă în sus şi în jos pe 
trepte de marmură, se opresc puţin, urcă din nou mai sprintene, mai cristaline, 
coboară ample şi grave...) Copiii fac salturi mari... tot mai mari. Băieţii ating 
policandrul. Fetiţele ating tavanul cu vârfurile codiţelor, coboară încet cu braţele 
desfăcute, rochiţele învolburate. Din ei ţâşnesc raze mari, argintii, trec prin 
ferestre şi ajung departe, în pădure. Văzută de afară, casa este învăluită în jocuri 
de raze. Copiii cred că lumina vine de la brad, de la foc, de la mulţimea 
candelelor şi lumânărilor aprinse, tot mai multe. (În timp ce copiii dansează, 
renii ies.) 

Nu ştiu cât au dansat... Deodată, un copil a constatat că Moş Crăciun nu 
mai e... Îl caută cu toţii, la etaj, în pod, afară... Nici sania cu reni... În agitaţia 
căutării lui Moş Crăciun, Valentina stă nemişcată la geam... Ea a văzut, hm! sania 
ducându-se aşa de iute că parcă nici nu atingea zăpada, în urma şirului de 
reni... Lacrimi mari curg pe faţa fetiţei... Aici Meli i-a făcut adevărate pârâiaşe dar 

aşa plâng copiii...



 Copiii se strâng în jurul ei.  
-Numai tu eşti de vină că Moş Crăciun a plecat!
-Da, din cauza ta a plecat!
-Eu... eu n-am vrut să-l fac să plece, am vrut doar să ştiu cum e în locul 

lui!
-N-ai vrut să ştii cum e în locul lui, ci să-l iei peste picior!
-Da, i-ai spus că e un actor, că nu există şi câte altele... 
-Da, l-ai pus să măture zăpada! 
-Numai o obraznică ca tine putea s-o facă!
-El s-a simţit jignit, s-a simţit tratat fără respect, şi a plecat!
-Eu nu cred, Moş Crăciun e prea bun să se supere pe noi...
-Ar fi bine să te dezbraci de hainele lui!
-Da, au zis doi băieţei mai mari, să ai puţin respect!
-Voi să tăceţi, că sunteţi la fel ca ea! au zis alţii.



Val-Vârtej se dezbracă, ruşinată, de hainele lui Moş Crăciun şi le aşază pe 
un scaun. Omul îi adună pe copii lângă cămin, le pune farfuriile cu dulciuri în 
braţe. Dar este un băieţel pe care hainele roşii îl ispitesc teribil. Se strecoară şi 
se îmbracă în ele. Se duce la oglinda cea mare din mijlocul sălii şi strigă: 

- Sunt Moş Crăciun, sunt Moş Crăciun!
- Şi eu vreau să fiu Moş Crăciun! strigă un alt băieţel, dă-mi-le şi mie! 
Dar băieţelul fuge. Celălalt băieţel fuge după dânsul, îl trage de hăinuţe şi 

începe cearta. Omul vine repede, încearcă  să-i împace dar ceilalţi copii ţipă că 
şi ei vor să fie Moş Crăciun, să facă bine să se dezbrace, să se îmbrace pe rând 
cu hainele Moşului. Copiii se opresc brusc. Se uită unii la alţii. Toţi sunt 
îmbrăcaţi în hainele lui Moş Crăciun! Şi Omul este îmbrăcat în hainele lui Moş 
Crăciun! Se duc toţi şi se privesc în oglindă. (Jocul razelor argintii continuă.) De 
abia pot vorbi: 

-Toţi suntem Moş Crăciun! 
-Şi acum ce facem?
-Păi ce-a făcut şi Moş Crăciun! 
-Dar noi am primit daruri, cui să-i dăm daruri?
-Am o idee, spune un copil. Să schimbăm darurile între noi! 
-Uraa! Uraa! Aşa să facem!
Copiii schimbă darurile între ei... 
-Ştiţi ce? zice Valentina, eu zic că ar trebui să mergem să căutăm copii 

care nu au primit daruri, să le ducem din darurile noastre... Cu siguranţă sunt 



copii care în seara asta nu au primit daruri...
-Da, zice un băieţel, mâine vom merge şi vom căuta în jurul nostru copii 

mai puţin norocoşi... 

-Dar crezi că sunt copii care nu au primit daruri?
-Nu ştiu, vom afla... dar eu cred că sunt... mereu sunt...
A doua zi copiii merg prin casele din vecinătate, întreabă şi lasă altor 

copii câte un dar din darurile primite. Unii lasă mai multe iar Valentina le lasă pe 
toate... Când se întoarce, în faţa casei ei o aşteaptă Omul, cu ramuri mari de 
corcoduş roşu, înflorite. Este mătura din nuiele. Valentina însă nu o recunoaşte. 
Omul a găsit-o înflorită şi a venit să i-o aducă. Îi dă florile. Nu ştie ce să spună. 
Este un om tăcut de felul lui şi mai ciudat. Omul pleacă. Fetiţa rămâne cu braţele 
pline de flori roşii, privind după el. Fetiţa fuge după Om. Îl îmbrăţişează.  

(Părinţii s-au mirat când s-au întors să-i ia pe copii şi au văzut, la lumina 
farurilor sau felinarelor de la sănii, urmele renilor pe zăpadă, s-au mirat de 
hăinuţele copiilor, s-au mirat mai cu seamă de dorinţa lor de a face daruri altor 
copii, în fiecare an! Ziarul local a vorbit despre efectele de lumini de la serbarea 
de Crăciun a copiilor şi alte surprize ale primăriei. Primarul se gândea că îl 
pusese pe un om de-al său să fie Moş Crăciun iar acesta se oprise într-o casă în 
care intră doar oamenii mari, să se încălzească puţin înainte de drum şi 
adormise... hm... Oare cine să fi fost? Şi de unde să fi luat renii?)

După ce a trecut Crăciunul, Omul a strâns podoabele din brad. A tras 
vasul în care stătea pomul, să-l scoată afară dar n-a putut... Bradul prinsese 
rădăcini. Au pătruns prin podea, prin piatră şi s-au înfipt în pământul de sub 
casă... sau aşa se părea... Pădurarul a spus că asta se mai întâmplă uneori, 
brazii mai prind rădăcini... Bradul a mai crescut o vreme, până în tavan, şi a 
rămas aşa, verde... 
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