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Trăia demult un bătrân tâmplar ce își ducea zilele într-un sat uitat de lume, pe 
o coastă de munte. Moș Grigore era tare iubit de copiii din sat pentru că le spunea 
povești și le pregătea bunătăți. Zilele lui erau pline de bucurie; era recunoscător 
pentru râsetele copiilor ce îl înconjurau și pentru fiecare zi scrisă în cartea vieții 
sale. Căci Moș Grigore primea fiecare nouă zi ca pe un dar de la Dumnezeu.

Pâinea cea de toate zilele și-o câștiga lucrând lemnul. Scăunele, bastoane, sănii, 
toate prindeau formă în mâinile iscusitului tâmplar. Dar Moș Grigore avea un dar 
deosebit pentru modelarea jucăriilor din lemn. Oricând prindea un răgaz, cioplea 
o nouă jucărie, pe care o așeza apoi tacticos pe raftul special de deasupra mesei 
de lucru. Acolo se adunaseră toate jucăriile cioplite de Moș Grigore de-a lungul 
timpului, care nu își găsiseră încă locul în casa vreunui copil.

Într-o dimineață rece de decembrie, în apropierea Crăciunului, Moș Grigore 
auzi clopoțelul de la ușă:

– Bună dimineața, Moș Grigore!
– Bună dimineața, Dimitrie!
– Ce ger e afară! Mi-au înghețat urechile. M-a trimis mama să vă întreb dacă 

aveți nevoie de ceva de la târg. Pleacă mâine la oraș să cumpere ce mai trebuie 
pentru Crăciun.



– Vino să te încălzești cu un ceai, Dimitrie. Acum pun un ibric pe foc. 
Spune-i mamei tale că îi mulțumesc, dar n-am nevoie de nimic de la târg. Am aici 
tot ce îmi trebuie.

– Moș Grigore, dar ai și rață și brânză și ghirlande? Ai deja tot ce îți trebuie? 
Când le-ai cumpărat?

Moș Grigore nu răspunse, căci știa bine că toate acestea îi lipsesc, dar continuă:
– Vino mâine la mine din nou! Aproape am terminat săniuța pentru tine. Ți-am promis 

că o vei avea până de Crăciun.
– Vai, Moș Grigore! Ce bucurie! Abia aștept săniuța! Cu zăpada aceasta abia așternută, 

va aluneca perfect. Băieții așteaptă și ei să vadă săniuța mea cea nouă. Acum mă dau 
pe sanie cu Toma, dar nu o mai duce mult nici sania lui. Cred că el e următorul la 
rând pentru săniuță, Moș Grigore. 

– Da, dragul moșului, îi facem săniuță și lui Toma.
– Cum de ești tu așa bun, Moș Grigore? Când o să mă fac mare, vreau să mă 
fac tâmplar ca tine!




