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Cu puțina închipuire, puteți construi din  
nou, le spuneam, iernile din timpul meu, de pe  
când eram mic ca voi, cu nasul, cu urechile și  
cu unghiile degerate. Pomii plini de broboade albe 
creșteau dintr-o gradină albă, se mișcau printre 
acoperișuri albe: nu rămânea neînălbit nimic. 
Bunul Dumnezeu, care lasa lumea să se  
mânjească opt luni de zile cu pulbere,  
avea grijă ca o data pe an să o scufunde în  
albia cu spume.

Pe vremea zăpezii, pe care voi  
nu o înțelegeți, Dumnezeu făcea chiciură,  
fulgi și măzăriche, iar sufletul omului se vedea, 
umblându-i împrejurul capului,  
ca un fum de tămâie ...

Tudor Arghezi

6



7



Moș Crăciune, Moș Crăciune, 
Sfântul nostru bun și drag, 
Vei veni și-n noaptea asta 
Să ne bați în geam și-n prag.
 
Vei veni și-n noaptea asta 
La copiii toți pe rând,
Moș Crăciun cu barba albă 
Şi cu zâmbetul tău blând.

COPIII CĂTRE MOȘ CRĂCIUN
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Iară noi cu bucurie
Ţi-om aprinde în pom lumini, 
Cântând slavă Celui care
Ne-a făcut să fim creștini.

Cântând slavă și mărire 
Lui Iisus, te-om aștepta, 
Moș Crăciune, Moș Crăciune, 
Dragă ni-i venirea ta.
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Trei crai de la Răsărit 
Spre stea au călătorit
Şi-au mers după cum citim 
Până la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns 
Steaua-n nori li s-a acuns 
Şi-au început a căuta 
Prin oraș a întreba.

Unde S-a născut, zicând: 
Un Crai mare de curând?

TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT
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Iar Irod împărat 
Auzind s-a tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat 
Şi în taină i-a-ntrebat 
Ispitindu-i vru setos
Ca să afle pe Hristos. 

Craii dacă au plecat 
Steaua iar s-a arătat 
Şi a mers pânʼa stătut
Undʼ era Pruncul născut.
Şi cu toți s-au bucurat 
Pe Hristos dac-au aflat. 
Cu daruri s-au închinat 
Ca unui Mare-mpărat.
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