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Iată că, în curând, va veni şi vremea bunului Crăciun. Ca 

în fiecare an, împreună cu mami şi cu tati, o să-ţi împodobeşti 

casa cu un brad frumos, o să agăţi din loc în loc luminiţe sclipi-

toare, o să ridici în fiecare seară de decembrie o ferestruică din 

calendarul tău de Advent, o să te răsfeţi cu cozonac şi ciocolă-

ţele delicioase, dar mai ales... o să aştepţi noaptea cea vestită!

Negreşit îţi pui o mie şi una de întrebări despre Moş Crăciun, 

despre spiriduşii şi renii lui.

De veacuri nenumărate, neamul meu şi cu mine păstrăm 

aceste secrete îngropate în zăpada de la Polul Nord.

Lasă-mă să mă prezint: mă numesc Barnabeu Barbăcipic, 

secretar-şef al lui Moş Crăciun, şi sunt cel mai bătrân dintre 

spiriduşii pe care îi are lumea aceasta. Mai precis, am 17 672 

de ani şi toţi dinţii-n gură! Am fost chiar de faţă când s-a 

născut primul dintre Crăciuni! O să-ţi povestesc, iacă, totul, de 

la început până azi. Ciuleşte bine urechile! Cască bine ochii... În 

curând, Crăciunul nu va mai avea secrete pentru tine.

Dragă băieţel curios... sau
Dragă fetiţă curioasă!
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Dar, când a mai îmbătrânit, Moş Crăciun a avut chef de o casă tare confortabilă 

şi de odihnă la gura sobei. Atunci s-a mutat în Laponia, dincolo de Cercul Polar.

Noi suntem aici!
Napaapüri (e� e numele Cercului Polar 

în finlandeză, limba vorbită în Laponia) 
– 66° 32’ 38’’ (acea� a e� e poziţia noa� ră 

geografică exactă: o dau aici 
pentru micii curioşi şi deştepţi, 

aşa, ca tine!)

Aici este aşa de frig, că zăpada nu se topeşte 

niciodată. În ce mă priveşte, aş fi preferat ca 

Moş Crăciun să se mute pe o insulă tropicală, 

unde soarele străluceşte tot anul... dar, cu 

barba lui, nu suportă căldura.

Ca să spun adevărul, Moş Crăciun a ales 

să locuiască în Laponia fiindcă adoră să facă 

oameni de zăpadă! Face câte unul în fiecare 

dimineaţă, după micul dejun. De altfel, este 

uşor să ne găsim drumul în tundră: noi suntem 

sub oamenii de zăpadă.




