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Omul de Zăpadă
— Ce frig nemaipomenit este astăzi! spuse Omul de Zăpadă. 

Trupul meu se răsfaţă. Şi vântul acesta, ce plăcut mă biciuie! Şi 
în înaltul cerului, globul acela de foc care mă priveşte prosteşte.

Voia să vorbească despre soarele care dispărea în acel moment.
— Vai! N-are decât, nu mă va orbi! Nu voi renunţa la cei doi 

cărbunei ai mei.
În loc de ochi, el avea două bucăţi mari de cărbune care 

străluceau şi gura-i era făcută dintr-o greblă veche. Omul de 
Zăpadă se născuse din strigătele de bucurie ale copiilor. Soarele 
se duse la culcare şi luna plină urcă pe cer.

— Ah! Iată-l că apare de cealaltă parte, spuse Omul de 
Zăpadă. Credea că este soarele, care se arăta din nou.

— Acum l-am silit să-şi domolească strălucirea. N-are decât să 
rămână agăţat acolo sus şi să pară că străluceşte.
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Numai dacă aş şti ce trebuie să fac ca s-o iau din loc! 
Mi-ar plăcea aşa de mult să mă mişc puţin! Cât de mult  

mi-ar plăcea să mă plimb prin piaţă şi să mă dau pe gheaţă!
— Ham! lătră câinele de pază. 
Nu mai putea lătra tare, căci era răguşit de când nu mai 

era câine de salon. Animalul continuă:
— Soarele te va învăţa în curând să alergi. Am văzut ce 

soartă a avut înaintaşul tău iarna trecută.
— Nu înţeleg ce spui. Bila aceea de sus (voia să spună 

luna) mă va învăţa să alerg? Mai degrabă eu am făcut-o  
să-şi ia tălpăşiţa privind-o ţintă şi acum nu se mai arată decât 
foarte sfioasă pe cer.

— Habar n-ai de nimic, spuse câinele.  
Ce vezi tu acolo este luna. Iar cel care a dispărut  
este soarele. Se va întoarce mâine şi va fi în stare să te 
înveţe să fugi în şanţ.
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„Nu înţeleg deloc, îşi spuse în sinea lui Omul de Zăpadă, dar am impresia 
că-mi vesteşte ceva neplăcut. Iar bila asta, pe care o numeşte soare, presimt 
că nu este prietena mea.“

— Ham! lătră câinele.
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Vremea se schimba, într-adevăr. Spre dimineaţă, o ceaţă 
se aşternu peste ţinut. Se stârni un vânt îngheţat, care 
îngroşă stratul de gheaţă. Când soarele răsări, copacii erau 
acoperiţi de promoroacă. Ramurile erau împodobite cu 
flori albe strălucitoare.

— Ce spectacol minunat! strigă o tânără care se plimba 
prin parc cu un tânăr. 

Se opriră lângă Omul de Zăpadă şi-şi spuseră:
— Nici în timpul verii nu vedem ceva mai frumos!
— Cine erau? întrebă Omul de Zăpadă.
— Nişte îndrăgostiţi, răspunse câinele.
— Sunt fiinţe ca mine şi ca tine?
— Nu, răspunse câinele, ei fac parte din familia 

stăpânilor. Cunosc bine această curte. A fost o vreme când 
nu trăiam în curte, în frig şi legat.

— Povesteşte! spuse Omul de 
Zăpadă.

— Mda! Când eram căţeluş, 
aveam locul meu în fotoliu, în castel. 
Mă pupau pe bot şi-mi spuneau 

„scumpule“. Când m-am făcut mare, 




