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Gabi stãtea cu nasul lipit de geamul îngheþat. Sufla încet, iar
florile care se formaserã pe sticlã începuserã sã se topeascã puþin, atâta
cât bãieþelul sã poatã zãri în zãpada de afarã o codiþã de cãþel care se
miºca bucuroasã într-o parte ºi alta. Gabi avea ºapte ani ºi jumãtate ºi
era în vacanþa de iarnã. Ar fi vrut sã iasã ºi el afarã sã se joace, însã nu
avea cu cine. Toþi prietenii lui plecaserã la þarã, la bu nici. Dacã ma -
maia ºi tataia ar fi rãmas la sat, acum s-ar fi aflat ºi el pe o coastã de
deal, cãlare pe sanie. Numai cã bunicii se mutaserã la el chiar astã
toamnã. De atunci, Gabi nu mai rãmãsese singur când pãrinþii lui
plecau la serviciu. Mamaia îi fãcea în fiecare zi gogoºi sau scovergi, iar
tataia îi spunea toate poveºtile de pe lume, ba încã ºi câteva în plus.

Treptat, geamul se dezgheþã aproape de tot, aºa cã acum Gabi putu
sã vadã mai bine cãþelul care apãruse cine ºtie de unde. Bãtu cu dege -
tul în fereastrã ºi strigã:
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— Mãi cãþelule, cum te cheamã pe tine,
mãi cãþelule?

Cãþelul auzi ceva, dar nu ºtia de unde vine
vocea. 

Încremeni o jumãtate de minut cu urechile
ciulite, apoi se îndreptã cãtre omul de zãpadã
pe care Gabi ºi bunicul lui îl fãcuserã în urmã
cu o zi. Îl amuºinã puþin, apoi o zbughi prin
zãpadã ºi dispãru dupã colþ.

Gabi plecã de la fereastra camerei sale ºi
fugi cât putu în bucãtãrie. Acolo, mamaia
învârtea de zor la maºina de tocat carne, iar
tataia meºterea un suport pentru bradul de
Crãciun. Gabi se duse drept la el:

— Tataie, ce numãr de telefon are Moº
Crãciun?

Bunicul se gândi o clipã, scãr  pi -
nân du-se la tâmplã cu tesla, iar
pe urmã rãs punse cât se poate
de serios: 




