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Ajunul Crãciunului

e durata zilei lungi, foarte lungi, de 24 de -
cembrie, copiilor doctorului Stahlbaum nu
le era îngãduit sã intre în camera de primi -

re, ºi cu atât mai puþin în salonul alãturat. Frederic ºi
Maria stãteau cuibãriþi unul într-altul în colþul camerei
din spate. Se lãsase deja întunericul amur gului, astfel cã
cei doi copii se simþeau abãtuþi ºi înfricoºaþi cãci, dupã
cum era obiceiul în acea zi, lumina nu era lãsatã sã
pãtrundã înãuntru. Fred, în mare tainã ºi abia ºoptit, îi
spuse surorii sale (care nu avea mai mult de ºapte
aniºori) cã încã de dimineaþã a tot auzit foºnete ºi zgo-
mote, iar din când în când câte un ciocãnit uºor venind
dinspre camerele interzise. Nu de mult vãzuse chiar un
bãrbat mic, cu pãrul negru, care þinea la subsuoarã un
cufãr mare, furiºându-se pe uºa de la intrare. ºtia însã prea
bine cã nu era altcineva decât naºul lor, Drosselmeier.
La auzul acestor vorbe, Maria bãtu din pãlmuþe, de
bucurie, ºi exclamã: 

– Vai, oare, ce minunãþii ne-a mai fãcut naºul de data
asta?

Consilierul Drosselmeier nu era un bãrbat foarte
chi peº. Era mic de staturã ºi slab la trup, chipul îi era
brãzdat de riduri, pe ochiul drept avea un petic mare ºi
negru ºi nu avea deloc pãr, motiv pentru care purta o
perucã albã, foarte frumoasã. Era fãcutã din sticlã, o lu -
crãturã nespus de ingenioasã ºi reuºitã. Drosselmeier
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însuºi era cât se poate de ingenios; ºtia totul despre
ceasuri ºi ceasornice, ba putea chiar sã ºi confecþione-
ze unele. Astfel cã, de fiecare datã când unul dintre fru-
moasele ceasuri ale doctorului Stahlbaum se îmbolnã-
vea ºi nu mai putea sã cânte, naºul Drosselmeier venea
sã-l îngrijeascã. Îºi dãdea jos peruca din sticlã ºi haina
maronie, îºi punea ºorþul albastru ºi începea sã îm -
pungã ceasul cu niºte unelte ascuþite, care tare mult
obiºnuiau sã o neliniºteascã pe micuþa Maria. Însã cea-
sului nu-i pricinuia niciun rãu. 

Dimpotrivã chiar, îl aducea înapoi la viaþã ºi îl fãcea
sã ticãie ºi sã batã din nou, de-þi era mai mare dragul sã-l
auzi cum cântã. De fiecare datã când venea, avea prin
buzunar câte ceva drãguþ pentru copii, uneori un omu-
leþ care-ºi miºca ochii ºi fãcea plecãciuni, alte ori, o cutie
din care þâºnea afarã o pãsãruicã, atunci când o deschi-
deai, sau altceva. 

Când era Ajunul Crãciunului, întotdeauna venea cu
câte un lucruºor meºteºugit anume pentru ei ºi la care
mai mult ca sigur cã trudise multe ceasuri, motiv pen-
tru care era pãstrat cu mare grijã de pãrinþi dupã ce-l
fãcea cadou copiilor. 

– Vai, oare ce minunãþie de cadou ne-o mai fi fãcut
naºul de data aceasta? repetã Maria. 

Fred îºi dãdu cu pãrerea cã de data aceasta nu putea
fi altceva decât un castel, în care mãrºãluiau, de colo-
colo, tot felul de soldaþi chipeºi, care-ºi desfãºurau
exerciþiile. Apoi ar fi venit alþi soldaþi, care ar fi încercat
sã pãtrundã în castel, însã soldaþii dinãuntru ar fi tras
curajoºi cu tunurile, pânã când i-ar fi zdrobit ºi i-ar fi
nimicit pe toþi.  
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– Nu, nu! strigã Maria, întrerupându-l. Naºul mi-a
povestit ceva despre o grãdinã încântãtoare, în care se
afla un lac întins, pe care înotau lebede frumoase, cu
coliere aurii în jurul gâtului ºi care cântau cele mai
dulci cântece. Apoi, din grãdinã a ieºit o fetiþã, a
coboarât spre lac ºi a ademenit lebedele, hrãnindu-le
cu firimituri de prãjituri. 

– Lebedele nu mãnâncã niciodatã prãjituri, i-o tãie
Fred cam nepoliticos, ºi nici mãcar naºul nu poate sã facã
o grãdinã întreagã. Iar, la urma urmei, nici nu apucãm sã
ne bucurãm multã vreme de jucãriile lui, ne sunt luate
numaidecât. Mi-ar fi plãcut ca Tata ºi Mama sã ne lase sã
pãstrãm cadourile ºi sã facem ce vrem cu ele. 

Apoi copiii începurã din nou sã se întrebe ce ar
putea fi de data aceasta. Maria se gândi cã domniºoara
Trutchen (pãpuºa ei cea mare) ajunsese tare bãtrânã,
cãci cãdea la pãmânt aproape din clipa în clipã, ceea ce
era mai ciudat ca oricând, lucru care nu avea cum sã se
întâmple fãrã sã-i aducã o umbrã de întristare pe chip.
Cât despre ºifonatul rochiþei, nu avea ce sã-i facã. Mu -
strãrile nu rezolvau nimic. Frederic, pe de altã parte, a
spus cã la grajduri ar fi fost nevoie de un murg ºi cã
oºtirile lui duceau lipsã de cavalerie, lucru pe care tatãl
lui îl ºtia prea bine. 

Între timp se fãcuse de-a dreptul întuneric. Frederic
ºi Maria stãteau unul lângã altul ºi nu mai îndrãzneau
sã scoatã vreo vorbã. Pãrea ca ºi cum niºte aripi gin-
gaºe fluturau pe deasupra lor, iar din depãrtare nu se
auzeau altceva decât niºte acorduri dulci în rãstimpuri.
Chiar în clipa aceea, un zgomot strident le strãpunse
urechile – cling, cling, cling, cling –, uºile se dãdurã în
pãrþi, iar din marea camerã a pãtruns o luminã atât de
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puternicã, încât i-a fãcut pe copii sã scoatã sunete de
uimire. Privirile li se aþintirã înspre uºã. Atunci Tata ºi
Mama pãºirã în camerã, îi luarã de mânã ºi le spuserã:

– Veniþi, dragi copii, veniþi sã vedeþi ce v-a adus
Moºul anul acesta!

Darurile

unule cititor sau ascultãtor, oricare þi-ar fi
numele – fie el Frank, Robert, Henry, Anna
ori Maria –, te rog duios sã-þi aduci aminte

de masa plinã cu ultimele tale daruri de Crãciun, la fel
de strãlucitoare acum precum þi-au apãrut întâia oarã
pe dinaintea privirilor tale încântate. Abia atunci vei
putea sã-þi închipui uimirea copiilor, care rãmãseserã
þintuiþi pe loc, cu privirile scãpãrânde ºi fãrã sã mai
poatã scoate o vorbã, de bucuria a ceea ce vedeau pe
dinaintea ochilor. În cele din urmã, suspinând adânc,
Maria a spus:

– Vai, ce frumos! Ce frumos!
Frederic, la rândul lui, a sãri în sus de douã sau de

trei ori, mai sus decât o fãcuse vreodatã pânã atunci.
Tare cuminþi ºi buni trebuie sã mai fi fost cei doi copii
de-a lungul anului, cãci în nici un alt Ajun nu mai pri-
miserã atâtea daruri minunate! În mijlocul încãperii se
înãlþa un brad semeþ, împodobit cu mere aurii ºi argin-
tii, în vreme ce pe crengi atârnau, precum bobocii de
floare, migdale glazurate, fructe confiate, bomboane

9
Spãrgãtorul de nuci si Regele-Soarece, ,

B



de lãmâie ºi câte ºi mai câte alte dulciuri. Însã adevãra-
tul farmec al acestui brad era dat de puzderia de lumi-
niþe ce strãluceau printre crengi, întocmai ca niºte stele
ce-i luminau comorile ori ca niºte ochi prietenoºi care
îi îmbiau pe copii sã se bucure de bogãþiile sale. 

Masa de sub brad radia de miile de culori strãluci-
toare. Ce de minunãþii mai erau acolo! Cine ar putea sã
le descrie? Maria bãgase de seamã încântãtoarele pã -
puºi, setul de ceai, piesele de mobilier în miniaturã, însã
ceea ce era mai presus de toate era o rochie elegantã
din mãtase împodobitã cu panglici viu colorate, care
atârna pe un umeraº chiar în faþa ei, aºa încât o putea
privi din toate pãrþile. ªi chiar asta a ºi fãcut, exclamând
necontenit:

– Vai, ce rochiþã adorabilã! Pot s-o încerc?
– Da, da. 
– Chiar pot s-o port?
Între timp, Fred s-a învârtit la galop prin camerã,

încercându-ºi calul murg, pe care îl gãsise, pe bunã drep -
tate, legat cu cãpãstrul de masã. Descãlecând, bãiatul a
mãrturisit cã animalul era tare nãrãvaº, însã nu avea sã
dureze mult pânã când îl va fi îmblânzit. Apoi ºi-a trecut
în revistã noul lui regiment de husari, care stãteau ali-
niaþi în uniformele lor elegante, roºu cu auriu, având la
brâu arme din argint ºi care stãteau cãlare pe niºte cai
atât de strãlucitori, de ai fi zis cã ºi aceºtia sunt din ar -
gint pur. 

Entuziasmul copiilor începuse sã se mai domoleascã
de-acum, aºa cã îºi îndreptarã atenþia cãtre cãrþile cu
poze, care îi aºteptau deschise pe masã ºi în care tot
felul de flori minunate, de oameni îmbrãcaþi în culori
vii, de fete ºi de bãieþi în avântul jocului erau desenaþi
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