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Amintiri de la Crăciun
Adev`rul doare uneori.

Î
n această perioadă a anului, îmi aduc 
aminte adesea primul vers al unei po-
ezii, în engleză, care s-a transmis de la 
o generaţie la alta, Vine Crăciunul şi 
gâscanul se îngraşă. Am învăţat poezia 

asta copil fiind, şi de atunci mi-a rămas înti-
părită în minte, aşa cum rămâne o monedă de 
argint înfiptă într-o budincă cu prune. Vă voi 
spune şi restul versurilor imediat.
Îmi mai amintesc şi altceva din copilărie – ziua 
în care fratele meu a înţeles cum funcţionea-
ză cu adevărat lumea în care trăim. Aşa cum 
ştiţi deja, avantajul de a avea un frate mai mare 
este acela că îi preiei foarte curând ideile, prin 
osmoza culturală. Dezavantajul este acela că, 
uneori, înveţi totul prea devreme. Aveam 5 sau 
6 ani atunci când Eddie, 
fratele meu mai mare, m-a 
invitat să urc nişte scări 
şi, cu ajutorul unui băţ de 
mătură, să deschid uşa po-
dului. 
„Vezi asta, Mikey?”, m-a în-
trebat el. 
M-am ridicat pe vârfuri 
şi am început să cercetez 
podul. Era întuneric, dar 
am zărit curând o cutie de 
carton pe care se vedea un 
model de maşină de curse 
şi un autodrom în forma 
cifrei  8. Am ştiut imediat 
că mă aflu în faţa lui  Scale-
xtric, jocul excitant pe care 
orice băiat îl adora. Dar stai 
puţin, ce căuta el în podul 
nostru? 
„Este cadoul nostru de 
Crăciun”, a spus Eddie şi a dus un deget la 
buze. Cu ochii holbaţi, l-am întrebat despre 
Moş Crăciun, care coboară pe horn în ajunul 
Crăciunului. Nu voi uita niciodată privirea 
plină de milă pe care mi-a aruncat-o Eddie 
sau întrebarea dificilă pe care a adus-o după 
sine revelaţia sa: De ce ar minţi mama şi tata 
despre Moş Crăciun ? Ar trebui să le spun asta 
prietenilor mei ? 
„Nu, mai bine taci din gură”, a spus Eddie, şi de 
atunci Crăciunul nu a mai fost niciodată la fel.  
Dar vremurile s-au schimbat şi, 25 de ani mai 
târziu, adult fiind, l-am ajutat pe tata să ducă 
mai departe acest mit pentru nepoţii săi. Vrei 
să încerci şi tu? Ascultă. Ai nevoie de un cos-
tum roşu, de Moş Crăciun, şi de o pălărie de 

aceeaşi culoare, o perucă şi o barbă de culoare 
argintie, un sac mare, negru, cu câteva daruri 
şi o cameră video. Iată ce trebuie să faci.  
Mai întâi îl filmezi pe Moş, cu sacul său ne-
gru în spate, bântuind în jurul casei, în aju-
nul Crăciunului, savurând ce gustări oi fi lăsat 
pentru el (în Anglia, avem pregătite pentru 
asta puţin alcool şi o plăcintă cu carne).  Apoi 
îl filmezi cum intră în camera copiilor şi le lasă 
acestora cadourile, în timp ce ei dorm. Dimi-
neaţa următoare, le arăţi celor mici filmul şi 
le spui: „Vedeţi? Moşul a venit în timp ce voi 
dormeaţi.”
Credeţi-mă, faţa pe care o vor face în timp ce 
vor vedea filmarea merită tot efortul. Dar pre-
găteşte-te să răspunzi şi unor întrebări mai 

dificile. De exemplu, Moşul nostru a insistat 
să-l filmăm în timp ce se plimba pe străzi, la 
miezul nopţii, în costumul său roşu? Ziua ur-
mătoare, nepotul meu m-a întrebat: „De ce 
Moşul mergea pe jos? Unde erau renii?” 
De asemenea, atunci când Moşul nostru s-a 
aşezat pe canapea şi a început să soarbă din 
paharul său cu whisky, nepotul meu a oprit 
filmuleţul şi a spus: „Moşul poartă aceleaşi 
şosete ca bunicul.” I-am spus că este doar o 
coincidenţă. Poate că Moşul îşi face şi el cum-
părăturile la Marks & Spencer.
Desigur, poate e timpul să ne maturizăm. 
Într-un an, mă aflam în Ekaterinburg,  la 1.400 
kilometri nord-est de Moscova.  Vremea era 
oribilă pentru luna decembrie şi devenea din 

ce în ce mai rea: ningea fără încetare, iar tem-
peraturile erau de - 40°C. Prietena mea mi-a 
sugerat să le facem o vizită surorilor ei din New 
York, cu ocazia Crăciunului. Ideea nu era rea, 
dar se putea foarte bine să fie frig şi în New 
York, iar dacă vroiam vreme bună, trebuia 
să ne îndreptăm mai degrabă către vest. Am 
aruncat un ochi pe hartă şi am numărat zilele. 
Am băut o votcă cu Martini şi am gândit un 
plan care avea să ne schimbe viaţa.
Am zburat către State, am petrecut câteva zile 
minunate în Marele Măr, apoi am luat auto-
buzul Greyhound către Pennsylvania, Ohio, 
Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, Wyoming şi 
Utah. Pe drum, vremea s-a încălzit. Îmi amin-
tesc că am încercat să intru în vorbă cu câţiva 

Amish, dar aceştia n-au 
dat curs invitaţiei mele, 
probabil pentru că eu re-
prezentam „modernul”, iar 
ei preferau „tradiţionalul”. 
Atunci, ce naiba căutau în 
autobuzul ăla? 
Dar dintre toate îmi amin-
tesc cum ne-am căsătorit 
în ziua de Crăciun, în Las 
Vegas, Nevada. Ne-a luat 
câteva zile să aranjăm totul 
on-line, dar a fost amu-
zant, iar discursul pasto-
rului nostru a fost chiar 
emoţionant. Am avut şi un 
martor – doamna care lu-
cra în capela pentru căsă-
torii. Pereţii erau acoperiţi 
cu poze ale cuplurilor feri-
cite care trecuseră pe aco-
lo înaintea noastră: Bruce 

Willis & Demi Moore, Slash şi Mrs. Slash, Dl. 
şi Dna. Michael Jordan etc. Mă îndoiesc însă 
că ei au venit aici cu Greyhound.
Cam atât de la mine pe anul ăsta! Crăciun feri-
cit şi un An Nou la fel! Şi iată şi restul poeziei: 
Christmas is coming and the goose is getting 
fat; Please put a penny in the old man’s hat; 
If you haven’t got a penny, a ha’penny will do; 
If you haven’t got a ha’penny, God bless you! 
(Vine Crăciunul şi gâscanul se îngraşă; Pune te 
rog un penny în pălăria bătrânului; Dacă nu ai 
un penny merge şi mai puţin; Dacă nu ai nici 
atât, Dumnezeu să te binecuvânteze!)  
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