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Imaginea 1
 Munții sunt abrupți ș i aproape tot timpul acoperiți de zăpadă în minunatul tărâm al 
Elveției. Într-o astfel de dimineață înghețată,o fetiță își întindea brațele deasupra capului 
căscând zgomotos. Era călduț ș i bine în patul tatălui său sub pătura groasă. Aneta s-a 
întors pe o parte ș i era pregătită să-și continue somnul, când dintr-o dată a sărit din pat 
amintindu-și că este dimineața de Crăciun. Nu avea voie să întârzie cu pregătirea micului 
dejun. Tatăl său va veni de la grajd înfrigurat ș i flămând și bunica întotdeauna dorește să 
aibă cafeaua pregătită când iese din dormitor.

Aneta ș i-a aranjat codițele lungi ș i blonde ș i tremurând de frig ș i-a pus un ș al 
călduros pe umeri și s-a uitat spre patul  frățiorului său de 5 ani care ar fi trebuit să fie în 
celalalt pat la ora aceea. Dar patul lui Dani era gol. Micuțul ursuleț din turtă dulce era tot 
acolo, neatins, în locul în care Aneta l-a așezat cu o seară înainte. Cu siguranță Dani a fost 
foarte grăbit de ș i-a lăsat acolo ursulețul pe care fiecare copil din Elveția îl aștepta de 
Crăciun. Adunându-și ș alul în jurul umerilor, Aneta a coborât lungul ș ir de trepte care 
duceau spre bucătăria încălzită.

Imaginea 2
 Acolo l-a văzut pe Dani îngenunchiat pe podea. Alături de el era tatăl lor care era de 
asemenea îngenunchiat ș i amândoi priveau spre ceva în papucii de casă ai lui Dani. Când 
s-a apropiat, Aneta a văzut o pisicuță albă care se încălzea în blănița de iepure cu care era 
căptușit unul din papucii lui Dani. Tatăl o hrănea cu lapte călduț cu ajutorul unei lingurițe.
 “Ai văzut Aneta? “, a șoptit Dani. “Moș  Crăciun mi-a trimis un cadou. Tu mi-ai spus 
că el trimite cadouri doar copiilor bogați și tata a spus că el nu vine așa de departe în munți. 
Dar eu mi-am pus papucii aseară afară în caz de orice…și uite mi-a adus cel mai frumos 
cadou pe care l-am avut vreodată“. Pisoiul a început să toarcă încălzit de căldura focului. 
Tata și Dani îl priveau cu mare atenție. “ Am să-i pun numele Klaus“ a spus Dani.
 
Imaginea 3
 Aneta s-a așezat pe scaunul-balansoar al bunicii ș i privea. Ș tia că ar trebui să 
înceapă să pregătească micul dejun înainte ca bunica lor bolnavă, care abia se mai putea 
mișca, ajunge în bucătărie. Cu toate acestea , nu se putea mișca. Gândurile ei au zburat la 
un alt Crăciun în urmă cu cinci ani. Ș i-a amintit foarte bine cum în acea zi de Crăciun a 
mers la biserică împreună cu o vecină ș i cu fiul acesteia, Lucian. Aneta avea doar 7 ani. 
Lucian avea aproape aceeași vârstă. Ș i-a amintit cum s-a întors în acea zi de la biserică 
foarte fericită ținând în mână micuțul ursuleț de turtă dulce.

Imaginea 4
 Lucian ș i-a mâncat ursulețul său după care a început să-i ceară o bucățică Anetei 
din al ei, dar Aneta nu dorea să-l înceapă sau să-i dea ceva lui Lucian. “ Nu am să-l 
mănânc niciodată. Niciodată, niciodată, niciodată! “ și și-a ascuns ursulețul sub palton. Nu îi 
plăcea deloc acest băiat  lacom ș i obraznic. Acum când îl privea pe Dani ș i pe tatăl ei 
îngrijind pisoiașul, Aneta ș i-a amintit cum de acel Crăciun s-a întors  acasă umplută de 




