
Коледна книжка 
за малки 
дечица



Иван Вазов * Коледа

Ой, Коледо, мой Коледо, 
роди ми се Боже чедо. 
Кравай скача от полица, 
ври в котлето кървавица. 
 
Запей, бабо, като лани, 
весело на нас да стане: 
ой, Коледо, мой Коледо, 
роди ми се Боже чедо!



Петко Р. Славейков * Зима

Зима дойде, сняг захвана,  
няма птиче да запей,  
вред студено вече стана,  
всякой тича да се сгрей.  
 
Няма никой по полето,  
всякой в къщи се прибрал,  
седнал, сврял се до кюмбето,  
я пък огън е наклал.  
 
А по пътя, виж, треперят  
и с невесели лица  
ходят хлебец да намерят  
сиромашките деца.



Кирил Христов * Зима иде 

Всеки ден редей гората, 
рони сух листец. 
Скоро ще покрий земята 
пухкав бял снежец. 
 
И комини ще запушат 
над къщята вред. 
Ще замлъкнат, ще се сгушат 
ручеи под лед. 
 
И пързалките тогава 
ще намерим пак. 
Весел вик ще се раздава 
вън до тъмно чак...



Стоян Дринов * Зимна песничка 

Мили хубави снежинки, 
леко се ронете, 
ниви, дворища, градинки - 
всичко побелете, 
че след малко зимни хали 
лудо ще завеят, 
а без вази семената 
как ще оцелеят?...  



Дора Габе * Звезда Витлеемска 

Звезда Витлеемска 
на света обажда: 
Бъдни вечер днес е, 
бог Исус се ражда. 
 
Ангелите пеят 
горе на небето, 
песните им влизат 
право във сърцето. 
 
И сърцето става 
кротко и добричко, 
и само� прощава 
на всички за всичко!



Елин Пелин * Дядо Мраз 

Знаете ли кой съм аз –
дядо ви Мраз?… 
Тежък лед ми е брадата, 
от бял сняг ми е косата. 
Ледни дишам ветрове, 
страшни трупам снегове. 
Дето щипна – почервее, 
дето хапна, посинее. 
Бягай вкъщи и се сгрей, 
гледай вънка и се смей! 



Гео Милев * Дядо Коледа 

Сняг на облаци се вдига. 
Дядо Коледа пристига 
в златна хубава шейна 
чак от Стара планина. 
Дзън, дзън, дзън. Звънци звънят. 
В сладък сън децата спят. 
Но да знаят той що носи, 
ще наскачат голи, боси 
и ще вдигнат шум безкрай. 
„Дай на мене, дядо, дай! 
На мене кукла, на Стоян 
топка или барабан!“



Веса Паспалеева * Дядо Коледа

Горе, там, където свети 
най-лазурната звезда - 
Дядо Коледа ще дойде 
на двурогата шейна. 
 
Ах, какви ли чудни дари 
носи той във тази нощ! 
Не бави се, дядо стари, 
шибай, шибай с всичка мощ. 
 
Ний те чакаме безсънни 
всеки миг и всеки час - 
ах, кога ли веч ще звънне 
златната шейна пред нас! 
 
Бързай, бързай, дядо стари, 
ти през облаци и лед. 
И развързвай чудни дари 
от големия пакет.



Асен Разцветников * Зимен сън 

Зимна вечер губер бял размята, 
спи ми, малко зрънце, под земята, 
 
спи и слушай как незнайни хали 
свирят в мрака с ледени кавали! 
 
Не тъгувай ти за ясно лято, 
ни за ниви със коси от злато, 
 
не тъгувай, че е заледено 
твойто стръкче свежо и зелено! 
 
Спи и слушай, спи и чакай в мрака 
да пристигне с блага вест южняка 
 
и да видиш как ще пръпнат луди 
пак пчелици, птички, пеперуди; 
 
и ще видиш как на кон от злато 
пак ще дойде огненото лято.



Асен Разцветников * Дядо Коледа 

Цял потънал в сняг и скреж, 
той дошъл със тих вървеж, 
поогледал се на прага, 
па заудрял със тояга: 
- Чук-чук-чук! 
Чук-чук-чук! 
Абе, кой живее тук? 
Спели всички кротък сън. 
Никой нямало навън – 
тежки порти да отвори, 
да го срещне в равни двори 
и да викне с весел глас: 
- Ха, добре дошъл при нас! 

И в среднощния покой 
сам вратите бутнал той. 
Казват, нямало ключалка - 
ни голяма, нито малка - 
що без много „щрак“ и „щрик“ 
той да не отвори в миг. 
Шарко млъкнал изведнъж - 
той познал светия мъж. 
Влязъл тихом вкъщи госта, 
най-напред при бати Коста, 
и без много шум да вдига, 
сложил блок, бои и книга. 
После, благ и зачервен, 
той пристъпил къмто мен 
и ми турил до кревата 
таз писалка и шейната, 
кимнал леко след това, 
па прибавил и халва. 
Спрял при Лалка той тогаз 
в тихия среднощен час 
и си рекъл: 
- Тая Лалка за писалка ми е малка, 
а защо са й шейни, 
щом е още в пелени? 
Рекъл, сложил дар богат - 
кукличка и шоколад - 
и накрай с усмивка блага 
пак прекрачил той през прага 
и изчезнал с своя кош 
в снежната заспала нощ. 



 Стар е, бял е като сняг, 
но на гости иде пак. 
Подранил е като лани, 
носи цял кош армагани. 
 
Хвърляй, дядо, таз лула - 
да го срещнем с мен ела! 
Твоята лула е лоша, 
има новичка във коша. 
 
Хурката ти не преде, 
бабо, остави я, де! 
Дядо Коледа у нас е, 
нова хурка ти донася. 
 
А на мене, кой ли знай, 
може би ще е кравай, 
или носи питка сладка, 
или молив и тетрадка. 
 
Път пътува от зори - 
бързай, бабо, отвори! 
Иде много от далече 
и отколе чака вече!…

Калина Малина * Дядо Коледа дойде

Чук… чук… чук, чук, чук. 
Дядо Коледа е тук - 
до вратата ей го, чака 
и с тояга трака, трака. 



Елисавета Багряна * Бъдни вечер 

Ненадейно на небето - 
в тази съща нощ, огряла 
чудната звезда - комета, 
хубава, лъчисто-бяла. 

И оставили книжата 
учените влъхви стари, 
и на път подир звездата 
тръгнали със скъпи дари. 
 
И звездата чудно бяла, 
както Господ Бог й казал - 
без и денем да залязва - 
над една кошара спряла. 
 
Влезли вътре мъдреците, 
и сред агънцата бели, 
с ореол над къдриците, 
малкият Христос видели… 



Яна Язова * Коледна нощ

Свещена, тиха нощ – дълбоко в бяло 
потънали са къщи, дървеса. 
И само гарванът – таз птица смела, 
чернее се под звездни небеса.

Ни дъх, ни лъх, звездиците не мигат. 
Ах, иде вече оня светъл час, 
кога небесният капак се вдига 
и слиза Дядо Коледа при нас.



Яна Язова * Дядо Мраз

От долини, от баири 
леден вятър свири:
– Дето има вън тревичка 
и без покрив птичка –
в сняг тревичка да изчезне, 
пиле в някой двор да влезне, 
а реката да замлъкне 
под леда, доде се мръкне! 
Че след мене иде този, 
що по лед се вози, 
все се смее, но де пипне,
до червено щипне.



Лъчезар Станчев * Край елхата

Дядо Коледа, къде се бавиш 
в тази бяла зимна нощ? 
Гледай да не ме забравиш 
да не дойдеш с празен кош. 
 
Мило птиче от елхата 
разпер£ крилца, хвръкни,
доведи го със шейната 
през поля и планини. 
 
Грей по-силно ти, звездичке, 
ярко, ярко заблести -  
от високата елхичка 
пътя му насочвай ти. 
 
Дядо Коледа, къде се бавиш, 
нищо, че си доста стар, 
бързай да не ме забравиш, 
книжка искам – хубав дар. 



Йордан Стубел * Чудна звезда 

Що така си заблестяла, 
ой, звездице ясна, бяла, 
и с лъчи прозрачни, меки 
къпеш снежните пътеки? 
 
Грея, ой, детенце будно, 
грея тази вечер чудно, 
че ви нося радост свята, 
радост вечна на земята. 
 
Затова съм заблестяла, 
затова съм ясна, бяла – 
грея с туй дърво елхово, 
че е Рождество Христово! 

Съставител Петър Величков
Дизайн Калоян Томов


