Дядо Коледа и вълшебните моливи
В навечерието на Коледа пощальонът донесе на едно
малко прекрасно момченце, което се казваше Пиер,
красиво опакован пакет, завързан с чудесна панделка.
Този подарък му беше изпратен от стария му съсед
господин Жан. Момченцето беше много щастливо и
нетърпеливо да види какво има в пакета.
Веднага след като влезе у дома, Пиер внимателно
разопакова подаръка. Той се надяваше да намери вътре
малка количка и много се смути като наместо това видя
кутия цветни моливи. Детето беше много разочаровано,
защото имаше много от тях. Пиер все пак реши да ги
използва, за да нарисува картичка, с която да благодари на
господин Жан. „Какво да нарисувам?” – чудеше се момчето
– „А, сетих се! Ще нарисувам Дядо Коледа!”, възкликна то и
веднага се захвана за работа. Първо нарисува главата на
Дядо Коледа, после тялото му. Колкото повече завършваше
рисунката си, толкова повече тя сякаш оживяваше. Когато
детето оцветяваше корема на стареца, той се смееше.
Смутен, Пиер спря. Как е възможно това? Сънуваше ли?
Момчето се ощипа, но не, не сънуваше – Дядо Коледа
мърдаше. Тогава Пиер реши да завърши рисунката си.

Няколко минути по-късно Дядо Коледа излезе от листа.
Той оживя! Изумен, Пиер не помръдваше. Дядо Коледа
беше тук, пред него. Момченцето го гледаше с очи, пълни с
любов. То се опитваше да говори с добрия старец, но нито
звук не излизаше от устата му. Непрекъснато мигаше с очи,
опитвайки сякаш да се събуди. Пиер не можеше да
повярва, цветните моливи бяха вълшебни!
- Весела Коледа, момчето ми! – възкликна старецът - Имам
много работа, трябва да раздам подаръците на децата,
които са били послушни. Затова сега трябва да тръгвам.
Пиер излезе на терасата и видя как Дядо Коледа излита
към небето с шейната си. Възхитен, той се прибра вътре и
там го чакаше изненада. Дядо Коледа му беше оставил под
елхата много и красиво опаковани подаръци.
След този прекрасен ден дойде време за лягане. Пиер
сънува Дядо Коледа и всички подаръци, които беше
получил. Тази Коледа беше най-хубавата и запомнящата се
за него благодарение на господин Жан и неговите
вълшебни моливи.
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