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Благослов 
Асен Разцветников  

 
Сняг се сипе, Коледо ле, 

над поля и над гори, 

във огнище, Коледо ле, 

бъдник весело гори, 

  

както свети, Коледо ле, 

във огнище пламък злат, 

тъй да свети, Коледо ле, 

любовта по целий свят. 

  

Както сипе, Коледо ле, 

бог снежинките безспир, 

тъй да сипе, Коледо ле, 

вкъщи добрини и мир, 

  

както рони, Коледо ле, 

господ снег от сивий свод, 

тъй да сипе, Коледо ле, 

вкъщи той имот и плод. 

 

Източник: http://kolednistihove.zazz.info/?cat=1414  

 

          

КОЛЕДА 
 Дора Габе 

 

 

        Разтвори се тъмно небе 

        със сребърна месечина, 

        с облачета и звездици, 

        разтвори се нашироко, 

        нашироко, надълбоко, 

        че се спусна златна стълба 

        от небето до земята, 

        а по нея Бога 

        слезе доле при децата. 

        Кое дете сън заспало, 

        млада Бога не видяло, 

        кое дете лошо било, 

        млада Бога натъжило, 

        само дете коледарче 

        млада Бога веселило 

        и звездата Витлеемска 

        люлката му осветила! 

 

 

 

 

http://kolednistihove.zazz.info/?cat=1414%20
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Рождество Христово 
Елин Пелин 

 

 

Полунощ, камбани бият,  

звън в студена нощ ехти. 

Ангел с радост от небето: 

"Бог роди се!" – възвести. 

Свети храмове се пълнят 

с тържество и благочест 

и сърцата тихо слушат 

тая мила, блага вест. 

Коледари песни пеят: 

"Божи син роди се днес!" – 

и по целий свят се носи 

тая мила, блага вест. 

 

 

 

 

 

 

Срещу Нова година 
Леда Милева  

 

 

Спи, моя палава сестричке, 

спят зайчета, щурци и птички. 

След малко тихо през комина 

ще дойде Новата година. 

И кой каквото си сънува 

наяве тя ще му дарува: 

на катеричката – бадеми, 

на Зайо – моркови големи, 

на тебе – кукла за другарче, 

на мене – шарено букварче. 

Спи, някой идва през комина. 

Дали е Новата година? 
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ЗИМА 
Младен Исаев  

 

 

Сняг се сипе на звездички 

над полета и горички — 

и земята става цяла 

като в приказките бяла. 

  

Всяка къща е с калпак 

от чудесен пухкав сняг. 

В нашата страна любима 

гостенка е Баба Зима. 

  

Слушай как звънчета вън 

пеят ясно: зън, зън, зън… — 

бягат весели шейни 

по широки равнини. 

  

Хора, зверове и птици 

гледат снежните звездици. 

Само в планината бяла 

баба Меца е заспала. 

 

 

 

 

 

Две сестри 
Георги Райчев  

 

В нощта преди идването на Новата година земята е покрита с бяла 

снежна покривка. Горе на небето трепкат звезди, а долу блести снегът. 

Светло е като ден. Надалече се виждат черните сенки на дърветата. Сегиз-

тогиз от близкото село се чува кучешки лай. Там хората спят и сънуват 

утрешния радостен празник. 

Към полунощ, малко преди да звънне дванадесетия час, накрай 

селото излезе стара жена. Тя беше висока, суха и прегърбена. За да не 

падне от слабост, се подпираше с патеричка. Облечена беше в дрипи. От 

главата ѝ се спущаха бели коси. 

Тя крачеше, спираше се от време на време и гледаше напред, сякаш 

чакаше някого. След миг нещо профуча пред нея. На близкото дърво кацна 

бухал. 

– Буху! Буху! – рече бухалът. – Какво? Заминаваш ли? Заминаваш 

ли? 

– Заминавам – отвърна бабичката. И после попита: – А къде е сестра 

ми? Иде ли вече? 

– Иде! – избуха бухалът. – Погледни напред. Ей там, хе-е-е! 

Бабичката погледна. Далеч по равния сняг се мяркаше светлина. 

Светлината идеше все по-близо и по-близо. 
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Бабичката се спря. Срещу нея профуча шейна, возена от два елена. В 

шейната седеше млада, хубава жена. На главата ѝ светеше корона. 

Златошита шуба подкрепяше русите ѝ коси. Жената съзря бабичката и 

дръпна юздите на елените. Шейната спря. 

– Коя си ти? – попита младата жена. 

– Аз съм тази, която ти ще бъдеш след дванадесет месеца – тихо 

отвърна бабичката. 

– Ах, сестро, мила! – извика младата жена – Ти ли си? Колко си 

остаряла, сестрице! 

– Не се чуди: и ти ще остарееш като мене – отвърна бабичката. – 

Така ни е отсъдено – само дванадесет месеца да живеем. Лани и аз бях като 

тебе. Помниш ли? Но тук има много нещастни хора. Трябваше да им 

помогна. С короната си купих хляб за гладните. Затова главата ми е 

открита. Облякох голите с царската си дреха – и ето ме в дрипи. Изтрих 

сълзите им с русите си коси – и косите ми от скръб побеляха. Сега съм 

бедна и стара. Безсилна съм вече. Върви, сестрице, бързай! Отнеси радост 

на хората – те те чакат. Дано благослови Господ пътя ти. 

Бабичката млъкна. 

– Буху! Буху! – обади се пак бухалът. – Да вървим ли? 

– Да вървим! – повтори бабичката и закрета из дълбокия сняг. 

А младата жена вдигна юздата, припнаха пак елените и шейната се 

понесе напред. 

Скоро откъм селото екнаха радостни викове. Децата със сурвакници 

в ръце посрещнаха светлата гостенка – Новата година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://chitanka.info 

Изготвиха: Петя Маринова и Десислава Бейска 

Провери: Диляна Гаджева 

https://chitanka.info/

