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Cele mai frumoase scrisori primite de Moş Crăciun de la copiii participanţi la 
Concursul „Cea mai frumoasă scrisoare către Moş Crăciun” 

 
 

Scrisoare către Moş Crăciun 
Dragă Moş Crăciun, 

 
 A mai trecut un an de când  ţi-am scris ultima scrisoare, dar să ştii că a fost un an foarte 
lung şi foarte frumos şi am făcut multe lucruri bune, dar şi prostioare, ca toţi copiii, că sunt 
doar un copil şi eu şi am doar nouă ani. La şcoală mă străduiesc să învăţ cât mai bine şi cred 
că reuşesc, deoarece am numai note bune. Acasă, când nu mă joc, îi dau o mână de ajutor 
mamei. Aşadar sunt un copil cuminte. Nu ? 

Ce-mi doresc eu ? 
Adu-mi un brad fermecat, te rog, să-mi îndeplinească o dorinţă: aceea de a avea „casa 

noastră”,  în care să stau împreună cu părinţii mei. Printre cadourile de sub brad poţi să-mi 
strecori şi mie un căţeluş adevărat, pentru că îmi doresc un prieten credincios, şi vezi tu ce 
mai găseşti prin sac. 

Acum ce să-ţi mai spun ? 
Să ştii Moş Crăciun că, deşi unii copii spun că nu exişti, eu cred în tine cu tot sufletul 

meu ăsta mic, pentru că în fiecare an mi-ai lăsat câte ceva sub brad din ce ţi-am cerut. Şi mai 
cred că ei vor doar să mă necăjească, deoarece sunt invidioşi pe mine, că eu am primit daruri 
de la tine, iar ei nu. Poate pentru că nu au fost suficient de cuminţi. Cine ştie ? 

Ca să n-o mai lungim, sper, ca din milioanele de scrisori pe care le primeşti, să ai timp 
să citeşti scrisoarea mea şi de data aceasta, aşa cum ai făcut-o în fiecare an, şi să treci şi pe la 
mine. 

Cam asta ar fi ce-mi doresc eu, în afară de faptul că vreau să ne întâlnim. 
TE IUBESC MOŞ CRĂCIUN ŞI TE AŞTEPT! 

 
                                                                                        Cu mult drag, 
                                                                                    Micu Raul Adrian 
                                                                                        (cls. a III-a A) 
                                                                 Şcoala „Horea. Cloşca şi Crişan” Turda 
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Dragă Moş Crăciun, 

 
 A venit timpul să-ţi scriu din nou. Sunt Radu, doar mă cunoşti de anii trecuţi. 

Apropo, îţi mulţumesc pentru toate cadourile pe care  mi le-ai lăsat până acum. Anul acesta 
aş vrea să-mi aduci jocurile „Te-am prins”, „Comoara piraţilor” şi nişte dulciuri. 

Vreau să-ţi spun că hornul casei mele este înfundat, aşa că o să-ţi las un geam deschis 
ca să intri pe acolo. Te rog să ai grijă la căţelul din curte să nu te muşte şi să te grăbeşti puţin 
că mama zice că-i îngheaţă florile. Mama a zis că anul acesta o să-ţi lase lîngă brad biscuiţi şi o 
cană cu vin fiert, ca să te mai încălzeşti. 

Te aştept cu drag, 
Radu Belea 
Clasa a III-a A 
Şcoala „Andrei Şaguna” 
 
 

 
Dragă Moş Crăciun, 

 
 

 Îţi scriu să-ţi spun că eu nu vreau nimic. Bunica zice că nu-s prea harnică şi nici 
nu învăţ cât aş putea, zice doamna învăţătoare. Dacă vrei tu, moşule, să îi aduci medicamente 
la bunica. Tare o mai dor picioarele. Plânge în toată dimineaţa când ne pregăteşte de şcoală pe 
mine şi pe Casandra. 

Auzi, moşule ? Anul trecut mi-ai adus un pachet cât masa. Unul mie şi unul la sora 
mea. Cred că ţi-au fost tare grele. M-am  gândit că, dacă eşti aşa de puternic, să îi aduci pe 
părinţii mei acasă. Sunt micuţi şi slăbuţi şi stau în Spania. Cred că sunt în drumul tău. Am 
văzut eu pe hartă. Sau mai bine, când te duci acasă, du-ne pe noi acolo. Suntem şi mai uşoare. 
Ce-o să se mai bucure tata,  că a zis că ne-ar duce la ei dar nu au bani de drum. Vezi tu, 
moşule, ce faci. Eu cred că ar fi mai bine să îi aduci pe ei. Bunica e bătrână şi cine o îngrijeşte 
cînd va fi şi mai bătrână ? 

Eu nu i-am spus nimic lui buni şi nici lui Casi. E secretul meu cu tine. Şi te aştept la 
poartă. Şi dacă vine mama acasă o să fiu harnică şi o să învăţ bine, că mama ştie să mă ajute la 
lecţii, nu ca bunica. Şi nici nu o să-ţi mai cer nimic niciodată. Numai felicitare o să îţi pun şi o 
să-ţi mulţumesc. 

                                                                                          
                                                                           Cu drag, Diandra 
                                                Te iubesc moşule şi ţi-am împodobit scrisoarea ! 
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Dragă Moş Crăciun, 
 

 Nu ţi-am scris când eram mai mică. Ştiu că tu eşti bun şi că ai putea să mă 
ajuţi. Fapte rele am făcut doar trei anul acesta: 

 am tras-o pe căţeluşa Lisa de coadă, iar ea m-a muşcat pentru că nu m-am jucat 
cu ea; 

 la ţară, la bunica, am aruncat cu bulgări de pământ după puii care au intrat în 
grădină; 

 într-o zi i-am minţit pe părinţi şi în loc să îmi cumpăr banane mi-am cumpărat 
ou de ciocolată. 

Învăţ bine şi mă străduiesc. Am uitat să spun că învăţ la Şcoala „T. Mureşanu” 
Turda, cea mai frumoasă. Îmi place să citesc, să mă uit la televizor, la desene şi să merg cu 
bicicleta. 

Te aştept cu cadouri, te rog nu-i uita nici pe copiii cărora nu are cine să le aducă 
daruri. 

                                                       
                                                                                             Şcoarşte Ana-Maria 
                                                                                             Clasa a II-a C 
                                                                                      Şcoala „Teodor Murăşanu” 
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Scrisoare către Moş Crăciun, 

 
Dragă Moşule, să ştii că am un frate pe nume Sergiu, şcolar în clasa I şi mi-aş dori să 

îi aduci un stilou cu care să scrie mai uşor şi multă sănătate, iar părinţilor mei vreau să le 
aduci şi multă sănătate dar şi bucurie să ne crească pe noi! Şi dacă se mai poate, îmi doresc 
să avem un Crăciun în famile cu toţii! 

Poate îţi cer prea multe Moş Crăciun, dar dacă mai pot adăuga să ştii că ador 
animalele, în special câinii, şi tare mult mi-aş dori să îmi aduci un căţel de Crăciun cu care 
să mă joc când fratele meu e plecat, şi am scris o poezie despre cât mi-aş dori un câine: 

Vreau şi eu un căţeluş 
Frumuşel şi jucăuş, 
Dar să nu fie din pluş, 
Că nu mai sunt bebeluş. 
 
      Să fie nici mic, nici mare, 
      Dar să latre foarte tare. 
      Singură-l voi invita 
      Să doarmă pe perna mea.  
 
O să-l plimb, o să-i fac baie, 
O să-l las chiar şi-n odaie 
Să mai roadă pe covor 
Câte un galben osişor. 
 
      Foarte mult o să-l iubesc. 
      Deloc n-o să-l necăjesc. 
      Prieten bun el îmi va fi. 
      Moşule cât mi-aş dori ! 

 
 Să ştii, Moş Crăciun, că orice copil care crede în Dumnezeu crede şi în dumneata, şi 
să mai ştii că mie şi fratelui meu ne aduci doar sentimente de bucurie şi fericire în fiecare 
an ! 
 
 
                                                                                                            Mureşan Sonia-Maria 
                                                                                                                 clasa a III-a A 

              Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan” 
  


