
Casa lui Moş Crăciun 
     Polul Nord 
7 decembrie 2009 
                             Pentru toţi copiii participanţi la concursul „Cea mai frumoasă 
scrisoare către Moş Crăciun” 
 

Dragi copii, 
 
 Iată că se apropie Crăciunul şi eu am mai îmbătrânit cu un an – la fel şi voi. 

Vă mulţumesc pentru minunatele scrisori şi desene pe care mi le-aţi trimis.  Ce 
multe sunt ! Încep să fiu teribil de aglomerat ! 

 Astăzi este foarte frig la mine, e întuneric, zăpadă şi stele şi îmi tremură mâna, 
poate şi pentru că sunt atât de bătrân. Anul acesta de Crăciun împlinesc 2009 ani, dar tot 
mai reuşesc să construiesc jucării şi să le duc copiilor cuminţi din toată lumea. Pentru că 
sunt îngrozitor de ocupat şi pentru că nici prea bogat nu sunt, va trebui să vă mulţumiţi 
cu darurile pe care voi putea să vi le aduc fiecăruia. Nu cred că vor fi prea multe, dar 
ceva tot veţi primi. Lucrăm la împachetare şi aproape am terminat Am ajutoare de 
nădejde: ursul polar, oamenii de zăpadă, spiriduşii şi secretarul meu, cu care lucrez la 
lumina lumânărilor, căci poate nu ştiţi că  aici la mine este întuneric şase luni pe an. E 
bine că nu este aceeaşi oră peste tot în lume, altfel nu aş putea să trec pe la fiecare, deşi, 
de Crăciun, când puterile mele magice sunt foarte mari, pot să intru într-o mie de case şi 
umplu o mie de ciorăpei pe minut, dacă am totul  bine planificat dinainte. 
 Mă bucur că vă place să citiţi, că sunteţi atât de curajoşi şi de sinceri, şi că  nu îi 
uitaţi  nici pe cei care nu se pot bucura de căldura unei familii. 
 Mulţi dintre voi ar vrea să mă întâlnească,  pentru asta trebuie doar să închideţi 
ochii şi să vă imaginaţi. Pentru a vă ajuta puţin am să vă descriu holul casei mele, unde 
adunăm cadourile pentru voi. Holul principal se află sub  o cupolă  mare. Aici aranjăm 
unul peste altul cadourile care sunt gata de încărcare în sania de la uşă. Împreună cu 
ursul polar am pus ţigle mov şi albastre pe casă, iar pe pereţi am desenat copaci, stele şi 
flori, căci la mine nu cresc,  şi o mulţime de sori, să pară cât mai cald. Am un covor 
verde cu reni şi un şemineu uriaş pe care ursul polar îl umple cu lemne în fiecare oră.   

Mi-au plăcut toate scrisorile voastre, chiar foarte mult, dragii mei. Foarte puţini 
copii îmi scriu atât de mult sau atât de frumos ca voi. Mi-ar plăcea să îmi scrieţi în 
fiecare an, chiar şi atunci şi când veţi fi mari, sau să vă gândiţi la mine atunci când 
aprindeţi luminiţele în pom, pentru că eu vă cunosc pe fiecare. 
Vă doresc un Crăciun fericit ! 
 
                                                                                                           
 
                                                                                                                   Cu drag,  
                                                                                               Bătrânul vostru  Moş Crăciun 

 
 
 
 


