Дали ще дойде през комина?
Автор на творбата: Димитър Христов Димитров - VII в клас
Всички се бяхме събрали до камината. Аз, моите приятели и родителите ни
гостувахме на баба и дядо в Трявна и както всички деца правят, чакахме Дядо Коледа.
Възрастните се нахраниха и тръгвайки да си лягат, ни посъветваха и също да си легнем,
но ние имахме други планове. Миналата година не успяхме, но тази година чувствах че
ще успеем - да видим Дядо Коледа.
След час, час и половина вече всички спяха и започнахме да планираме как да
преодолеем единствената пречка – съня. Предишни пъти все някак заспивахме и не
успявахме да осъществим идеята си. Мислихме, мислихме и го измислихме. На всеки
десет минути и двайсет секунди се пускаше вибрация на телефона, достатъчна, за да ни
разсъни. След час звънна старият часовник с махалото – дванайсет часът е. До този
момент стояхме в трапезарията, но на моя приятел Влади му хрумна идея:
- Защо да не се качим на тавана и да не хванем Дядо Коледа в крачка, докато той
слиза по комина? – каза Влади. Таванът не беше обикновен селски таван, а просторна
стая с множество игри и забавления за деца и възрастни. Обичахме в студените зимни
вечери, когато няма какво да се прави, да се качваме там и да играем на „Не се сърди
човече“, на въздушен хокей, на джаги или просто на карти.
- Какво имаш предвид? – отвърнах му аз.
- Ако се качим на тавана ще видим кога се промъква по комина – отговори ми
той. Така и направихме, но преди да изпълним плана оставихме аларма (няколко
празни кутии), ако случайно Дядо Коледа реши да влезе през врата, която се намира
точно пред елхата, а не през комина.
Качихме се на тавана и започнахме да правим това, което явно щяхме да правим
цяла нощ – да чакаме. След още час и половина, беше около два часа през нощта,
започна да става все по-трудно. Вече дори и телефоните не вършеха работа. Пак щяхме
да заспим. Ако искахме да останем будни, трябваше да се оборудваме. Приготвихме си
телефоните и бяхме сигурни, че ще успеем да останем будни, но се спънахме в друга
пречка – скуката. Дори започнахме да се чудим дали си заслужава да чакаме още три
часа и половина. Обмисляхме и спорихме и решихме да не се отказваме. Макар и да
беше скучно, ние се заговорихме по много интересни теми и неусетно се сплотихме.
Дори и тогава да не го осъзнавахме, това беше най-ценният ни подарък от Дядо Коледа.
Изведнъж времето започна да лети по-бързо от всякога. На тавана имаше и билярдна
маса. Тази вечер се научих как да играя билярд и се оказах много добър, но не играхме
на другите игри, защото бяха много шумни. Освен игрите имаше три прозореца,
наредени един до друг, точно над билярдната маса. Когато се наиграхме, застанахме
под тях, легнали на масата, да гледаме звездите. И така стана пет часа сутринта. Небето
като че ли побеляваше, а ние започнахме да изглеждаме и да се чувстваме като
разпльокани желета. Ослушвахме се за всеки звук. Отнякъде навън май пропя и петел.
И изведнъж чухме шум от долния етаж. Сигурно беше алармата, която оставихме. Но
след малко ни изненада и един спотаен смях, който ние оприличихме на „ХО-ХО-ХО“.
Бяхме убедени, че това е Дядо Коледа. Тръгнахме надолу с всички сили, но уви!
Единственото нещо, което видяхме е как Дядо Коледа излита със своята шейна. Бяхме
се провалили.
Тъжно ми стана ,че не успяхме да изпълним целта си и стояхме будни шест часа
напразно, но в същото време изпитвах и радост, че следващата Коледа ще повторим
това неповторимо преживяване.

Вълшебството на Коледа
Коледа е празник, изпълнен с много силни чувства и прекрасни моменти. На Коледа
стават чудеса, защото красотата на природата, топлотата на семейството, радостта в очите
им, те карат да вярваш силно. Тогава сърцето се изпълва с радост, надежда и любов. Коледа
ни кара да мечтаем. Прави ни по-усмихнати, по-сърдечни, по-добри един към друг.
Отношенията с близките ми хора са един от тези вълшебни начини да се почувствам
специална или да накарам тях да се чувстват така. Коледа не е красива само вътрешно, тя е
красива и външно. Достатъчно е да се зарадваш като видиш как снегът вали, как децата се
целят със снежни топки или правят снежен човек, а градът е засипан с мека, но студена бяла
покривка. Обичам Коледа, защото те кара да помечтаеш за един друг свят, свят по-различен
от ежедневието ни. Всеки си мечтае за нещо. Един за богатство, друг за пари, любов, здраве.
Всеки вярва, че ще се сбъдне ...защо? Защото на Коледа стават чудеса, ако не вярваме, че
ще се сбъднат, защо тогава са мечтите? Аз лично тази година няма да мисля само за себе си.
Искам да се случи нещо. Нещо голямо, което ще помогне на целия свят. Всъщност не искам
да е само едно. Искам хората да са честни един към друг. Приятелствата да са истински,
любовта също, да няма самота, тъга и мъка. Да няма разбити семейства. Да няма изоставени,
болни и гладни деца. Светът трябва да бъде обгърнат от щастие, не от омраза.
С тази пандемия социалното общуване със семейство и приятели е в риск,
прехвърлихме работата и училището зад екрана. Това ни лишава от възможността да се
виждаме, да се прегръщаме, да се забавляваме, танцуваме, усмихваме... Коледа ни дава
шанс поне за малко да забравим проблемите и ежедневието и да се потопим в един приказен
свят.
Коледа не е само подаръци, тя е в малките неща!
Коледа е ... усмивка на дете!
Коледа е ... замръзнала снежинка!
Коледа е ... празнична украса!
Коледа е ... мирис на канелени сладки!
Коледа е ... смехът около масата!
Коледа е ... блясъкът на запалените свещи!
Коледа е ... смирението на света в тази тиха и свята нощ!

Дариела Барбова -7. д клас

Коледната магия
Коледата е яка. Пълна е с подаръци, веселие, срещи с приятели. Коледната трапеза
е богата и пищна, но едно от най-емблематичните неща на Коледа е Дядо Коледа.
Въпреки че не е истински, е някак си много приятно дебел, непознат дядо да влезе в дома
ти през комина, а ти даже да му приготвиш сладки. За мен е магично как никой не се
страхува от нещо такова, но предполагам си има причина. Явно имам още много да уча
за Коледа. Приятно е по време на този празник и защото има забавления със снега, като
бой със снежни топки, правене на снежни човеци, каране на ски и други. Въпреки че във
Варна не е валяло сняг от няколко години и ние не сме си казвали „Честит първи сняг!“
от много време се радвам, че поне някъде другаде из България вали сняг, а не само студен
дъжд. Имам надеждата тази година или следващата, защото тази свършва след около 20
дни, да завали СНЕЖЕН сняг, а не мокър. Но въпреки всичко това, си живея добре. Има
всичко освен сняг. Засега.
Прогнозите за времето се “счупиха”. На едно от устройствата показва, че е -1
градуса, а на друго - стига до 20 градуса, на трето - 14. Не знам това част от глобалното
затопляне ли е или някой е прецакал Варна. Знам само това, че надеждата не е
единственото нещо, което ни трябва. Аз обаче все пак си казвам: „Ок, следващата година
ще е по-добре“. И всяка година става така, че докато е зима, можем да ходим на море без
да ни е студено. Явно имам още много неща да уча за Коледа, но съм почти сигурен, че
тогава не е време за море. Тази сутрин на плажа беше пълно с хора. Някои бяха в морето,
а други се излежаваха на пясъка.
Хората вече забравят магията на Коледа. Например, някой като мен в момента си
мисли само за това колко пиксели има на телевизора, има ли Youtube на него, може ли
да се връща назад или колко инчов е. Сега, след като трябва да напиша това, си спомням
колко беше готино, когато не ме беше грижа за нищо, дори за Коледа. Мислех си само за
това, че искам още мляко.
Мисля, че всички имат нужда от хубава Коледа. Дори и най-лошите. Все пак
Коледата е магична и не бива да лишиш никого от това негово право. Разбира се има
хора, които не могат да се насладят на Коледата на максимум. Имам приятели, които
изгубиха усещането да мечтаят. Затова те не си прекарват добре на празниците.
Например - настъпва Коледа и те получават нещо много готино, но вместо да се зарадват,
не казват нищо и им е трудно да се усмихнат. Това означава, че коледната магия е
недостатъчна без да имаш сърце. Иска ми се всички да се наслаждават на Коледа,
независимо какви са, защото кой не харесва да прекарва този празник с приятели? Така,
че нека да се презаредим с малко коледна магия, която да повиши пулса, за да стартираме
с празнуването.

Калоян Томов – 7.г клас

Вълшебството на Коледа
Коледната ценност
Коледа е празникът, който чакаме с натърпение през цялата година. Но каква е
причината? Само заради подаръците ли?
Въпреки подаряването на подаръци, Коледа не е материалиален празник, а напълно
обратното! Това е денят, на който цялото семейство е заедно. Денят, в който мечтите се
сбъдват и дори невъзможното става възможно! Коледа не е просто, подаръци, светлини,
елха и украса. Тя е много повече! Тя е семейна ценност, превърната в красива
традиция.
Но, в какво всъщност се крие коледната нежност? Нежността се крие в добротата,
милата постъпка, помощта и обичта. Дори в малката джинджифиловата сладка, чието
ухание свързваме именно с празника. Не напразно го свързваме с уют, топлина,
прегръдка, топла ласка и мила дума от близък човек. Свързваме всичко това с този
празник, който е повече емоция, отколкото материализъм, повече енергия, отколкото
материя и най-вече повече любов.
А, какъв ли щеше да бъде света без Коледа? Коледа носи у себе си магия, чиято сила е
неворятно силна. Без нея светът не би бил същия. Представям си го не толкова
вълнуващ, не толкова интересен. Да, вярно че и без него животът продължава, но някак
по-различно, по-скучно. Би липсвала дори и малкото останала сплотеност и обич
между хората. Коледната магия, уют, топлина са важни за нас хората, не жизнено, но
душевно, а само с жизненоважните си потребности не сме същите.
Защо е важно да споделим празника? За да не бъде света скучен, сив, без хармония и
весели празници, нека да запазим Коледата, скъп празник, ценна традиция и найважното денят, на който загърбваме различията си, за да изживеем по-пълноценно
времето прекарано заедно. Защото тайната на Коледа се крие в отношението! Идеята е
да прекараме по-пълноценно времето си заедно! Да бъдем по-близки и да си помагаме!
Защото всеки е загубен без протегната ръка!

Радея Димитрова 6.а

Вълшебството на Коледа
Мари беше момиче на десет години, живеещо в бедния квартал на голям град. Беше
двадесет и пети декември- Коледа, но тя не получи подаръка, който искаше за разлика
от нейните приятели. Тя си мечтаеше за музикалната кутия, която видя на витрината на
любимия ѝ магазин. Семейството ѝ не можеше да си я позволи и Мари си представяше
как я намира под коледната елха, която също нямаше. Нямаше елха, която да украси
или подарък, който да отвори, нямаше сняг, който да докосне или топли медени сладки,
които да изяде с братята си.
Родителите ѝ излязоха на работа, а тя излезе на разходка. Града блестеше от всички
украси и светещи витрини с шарени лампички. Повечето хора също сякаш сияеха, но
по улиците видя много хора, едни се смееха и празнуваха, други вървяха сами с
наведени глави, а трети се бяха забързали нанякъде. След дългата ѝ разходка тя реши
да се прибире към дома си. Докато се прибираше забеляза, че едно слабо и
измършавяло куче я преследваше. Тя го погали и реши да се сбогува с него, но то не
спря. То продължи да я следва и сякаш очакваше нещо. Тя се досети, че в джоба на
якето си има хапка хляб. Мари я извади и подаде на животното, а то веднага я изяде.
Тогава то си замина, а Мари тъкмо бе стигнала до вратата на къщата. Когато тя влезе у
дома родителите ѝ се бяха прибрали. Мари беше изморена от дългото вървене и реши
да си легне за малко. Тя отиде до стаята и докато легна, тя потъна в дълбок сън.
Събуди се от лая на кучето. Погледна през прозореца и видя, че навън валеше сняг.
Снега се натрупваше, а снежинките падаха като танцуващи балерини. Мари веднага
стана, за да излезе навън и веднага с отварянето на вратата тя не позна дома си.
Прозорците бяха окичени с гирлянди, а голяма елха стоеше пред камината украсена и с
блестяща звезда на върха ѝ. Точно както си я представяше! Приближи до прага на
кухнята и усети аромата току-що приготвени медени сладки. Тя приближи и отхапа от
едната бисквита. „Дали още сънувам?‘‘ си помисли тя. След това излезе и видя всички
от семейството си с побелели якета от снега. Тя се пръсъедини към забавата. Беше като
в приказка! Тя не попита за всичко това, защото беше твърде заета със снежния човек,
който окичваше. Всички изморени се прибраха и ги завари голяма трапеза и подаръци
под елхата чакащи да бъдат отворени.
-Това за мен ли е? Музикалната кутия? Но как?- попита Мари.
Не получи отговор. Родителите ѝ само се усмихваха. Мари наистина не знаеше къде се
намира, защото беше толкова щастлива. След като приключиха с вкусната вечеря ,
Мари погледна през прозореца. Тя все още не можеше да повярва.
-Мамо, тате , как се случи всичко това? Точно като по приказките...-попита Мари.
-Вълшебството на Коледа.- казаха двамата и се подсмихнаха, а лая на кучето отекна в
нощта.

Александра Дуцева 6.А

Вълшебството на Коледа
Автор на творбата: Богдан Владимиров Иванов - VII б клас
Вече бе обед. Целият град бе побелял. Слънцето пускаше светлина, която се
отразяваше в кристално белия сняг. Малките деца, които тичаха безгрижно и се замеряха
със снежни топки, бяха облечени дебело, защото майките им все се притесняваха да не
изстинат.
Единствено Сърдитко си почиваше в голямата къща и пиеше топъл чай. Той
нямаше почти никакви приятели и затова винаги стоеше сам и не искаше да излиза навън.
Той мразеше снега, не го понасяше изобщо заради студа, мокрите обувки, ледените уши,
замръзналия нос. За него беше гадно чувството, когато отиде да напазарува навън, и
децата, които се забавляват в снега, случайно или не - да го улучат със снежна топка или
да го помолят да им помага за оформянето на снежен човек. Той не понасяше като цяло
усещането за Коледа, коледния дух и украсата й, която навсякъде бодеше очите със своите
ярки цветове и показност. Мразеше тези лампички, мразеше тези звънки песнички,
повтарящи рефрена за прекрасната зимна вечер, добрия Дядо Коледа и всякакви такива
неща! Сърдитко мразеше и елхите дори - изкуствени, накичени, едни и същи. Обаче най –
много мразеше измислиците за Дядо Коледа – как той се пъхал в комина и слагал
подаръци под елхата.
Когато бил дете, вярвал силно в Дядо Коледа. Харесвал го, очаквал го с нетърпение.
Като другите деца Сърдитко изпращал по пощата всяка година писмо с поръчение за
подаръка, който искал да му донесе. Проблемът бил, че при него никога не идвал и не
идвал. Така изгубил интерес към Дядо Коледа и започнал да се интересува от по-важните
неща в живота- реални, които сам можел да постигне, и знаел, че ще се случат!
Тази година обаче получи странно писмо, което беше от Дядо Коледа. Сърдитко
беше изненадан, защото рядко получаваше писма. В него пишеше, че добрият старец e
изгубил един елен около неговия дом и искрено го моли да го потърси, защото в противен
случай на децата нямаше да им се осъществят желанията.
Сърдитко беше богат човек и имаше имение, заобиколено от красива гора. Та там се
изгубил и еленът. Той първоначално се двоумеше много, защото все пак никога не беше
получавал подарък от Дядо Коледа. Дойде му наум, че някой си прави шеги с него, но
мисълта така и не го напусна и накрая се предаде. Беше решил да намери елена.
Сам тръгна да го търси, като нае и хора, които да му помогнат. След два дни
усърдно търсене нямаше и следа от животното. Наближаваше Коледа и всяко едно дете
очакваше с нетърпение подаръка си.
Коледа дойде, но Сърдитко и търсачите не успяха да намерят елена. Разочаровани,
всички се прибраха по домовете си. През вълшебната нощ всеки бе сред най – близките си.
Само Сърдитко стоеше сам и си мислеше за неуспеха с елена, нещо го ровичкаше
постоянно. В този момент някой потропа на вратата му и когато самотникът отвори не
повярва на очите си: пред него стои самият Дядо Коледа – в целия си блясък. Сега можеше
да го запита защо е пропускал да му изпълни желанията преди години. Старецът с усмивка
отвърна, че по онова време в главата на Сърдитко е бил само подаръкът, а не и идеята на
Коледата – да си с близките си, да направиш нещо за някого и заедно с някого, да
помогнеш другиму, да обичаш и да си загрижен. С постъпката си тези дни Сърдитко беше
показал, че може да мисли за другите и затова Дядо Коледа беше тук. Еленът бил тест,
който успешно бил проведен! Така Сърдитко на тази Коледа празнува с не кой да е, а с
Дядо Коледа!
Хо – хо, хо – хо, хо – хо!

Вълшебството на Коледа
Автор на творбата: Магдалина Светлинова Господинова - VII а клас
Във всяка една държава, във всеки един град съществуват хора, изпаднали в беда,
по една или друга причина, останали на улицата – те са сред обществото, но се чувстват
като в пустиня. Сигурна съм, че десетки пъти сте подминавали бездомните и сте
продължавали напред в забързаното си ежедневие. За жалост на всички ни се е
случвало, но трябва да се замислим, че тези хора нямат друг шанс за оцеляване, освен
милостинята на себеподобните.
Всяка година на 25 декември отбелязваме светлия празник Коледа. Купуваме си
подаръци, радваме се на семействата си, празнуваме в топлите си и уютни домове.
Всяка година на 25 декември бездомните отбелязват поредния ден от тежкия си
скитнически живот – нищо повече. Гладуват и мръзнат по улиците на големите
опушени градове, а ние ги подминаваме, държейки големи торби с подаръци.
Беше Коледа, навън валеше приказен сняг, а аз се прибирах на топло. Вървях по
улицата с красив аленочервен пакет. Минах през подлез, в центъра на който се
натъкнах на гледка, която спря дъха ми и прободе сърцето ми така внезапно, че дори не
можех да си обясня какво се случва. Малко момиченце, стоеше на студения каменен
под, трепереше от студ, но в същото време се усмихваше на плачещата до него жена,
вероятно майка му, която направи няколко неуспешни опита да отвърне на усмивката.
Начинът, по който ги гледах, явно привлече вниманието им и те ми отвърнаха с поглед.
Изглеждаха изплашени. Аз седнах до тях и подадох бавно и внимателно пакета на
нещастната жена. Тя го пое, но продължи да се взира в мен с красивите си сини очи.
Поиска да каже нещо, но се спря, сякаш нямаше сили дори да проговори. Посочих
червения пакет и я приканих да го отвори. През това време малкото момиченце
прегръщаше майка си и сякаш без думи ми помагаше, като я подканваше да надникне
вътре. Жената несигурно започна да го разопакова, а сълзите ѝ мокреха тънката хартия.
Тя изглеждаше толкова слаба и безпомощна, че нямаше сили да го държи. Изтърва го и
се чу трясък. Някои неща се разсипаха и тя ме погледна с толкова тъжен и извинителен
поглед, че и моите очи се напълниха със сълзи. Тя сякаш не ме разбра и помисли, че
плача заради разсипаните предмети и сломено погледна към пода. Веднага щом
осъзнавах това, станах и събрах всичко. Подредих два дебели чифта шарени чорапи
пред нея, две чинии с високи кули от домашни сладки, покрити с фолио, едно голямо
красиво одеяло на карета и малко пари. Тя се взря в сладките, а през ума ми мина
мисълта, че не е вкусвала нищичко от дни, предвид това, че има дете. Момиченцето се
радваше по детски на подаръците, като скочи два-три пъти от радост. Наблюдавах
жената, която плачеше безмълвно. Тя стана, взе парите и я видях да влиза в цветарския
магазин в подлеза. Изчаках търпеливо с детето, което се взираше в посоката, в която бе
тръгнала майка му. Видяхме я да се задава с огромен букет. Тя ми го връчи и бавно и
тихо каза:
- Вие сте добър човек! Вие заслужавате да имате най-прекрасния живот!
Тези думи проникнаха в душата ми. Не изпитвах гордост, чувствах някаква
необяснима енергия, някаква неизпитвана досега любов към живота и към тази жена!
Разделихме се с много сълзи от радост и никога не забравих това! На всяка Коледа
мисля за момиченцето и майка му!

Вълшебството на Коледа
Дойде зимата. Пушекът от комините отново се издигаше в небето. Къщата на
семейство Блажеви, беше украсена с гирлянди, играчки, сладки и невероятната елха,
която с всяка година ставаше все по-висока и по-висока. От вилата се разнасяше онзи
възхитителен аромат на коледни курабийки, който ще те накара да влезеш в нея и да
усетиш уюта и невероятното очакване за Коледните празници.
През нощта на Бъдни вечер, един човек усети този аромат. Прииска му се да
влезе в Блажевата къща и да вкуси курабийките, за които всички говореха. Той беше
много скромен, но потаен мъж, с бяла гъста брада, кръгли очила, леко едър, но висок.
Името му никой не знаеше. Той не създаваше проблеми и обичаше да прави добро.
Потайният господин реши да почука на вратата на семейството.
- Ъм, Добър ден! Усетих аромата на вашите курабийки, бих искал да ги опитам.-каза
той с леко засрамен дрезгав глас.
-Здравейте, господине! Вие откъде идвате?-попита господин Блажев.
-От Лаплан…-, а така де от Гърция.- отговори потайният господин.
-О, сигурно сте пътували тежко! Заповядайте вътре!-каза Блажев и му отвори широко
вратата.
Всички хвалеха колко подредена и скромна е била Блажевата вила. Истината
обаче изглеждаше по съвсем различен начин. Семейство Блажеви имаха пет много
палави деца, които не можеха да управляват, затова отвътре къщата съвсем не
изглеждаше, както си представяха хората. Имаше дрехи, играчки, дори памперси на
земята, но отново ароматът на курабийките те привличаше в огромната украсена кухня,
затова доста хора не забелязваха разхвърленото по пода. Потайният господин малко се
учуди, че семейството е с толкова много деца и седна на едно кресло в кухнята, чакайки
своите курабийки. Госпожа Блажева пристигна с цяла купа, препълнена с невероятните
сладкиши по домашна тайна рецепта.
- Много вкусно изглеждат, госпожо!-каза потайният господин.
-Ох, благодаря Ви!-отвърна госпожа Блажева.
След като въпросният господин опита курабиите се почувства странно. Сякаш
летеше в небето от невероятния вкус. Любовта и вкуса на курабийките го накараха да
стане и наистина да полети. Разбира се не го направи. Той обаче разгърна своето палто
и червеният му дебел костюм се показа. Семейството беше вкаменено. Нима това е
Дядо Коледа? Наистина ли този прекрасен човек е избрал точно тяхната къща, точно
техните сладки курабийки? Те не можеха да повярват. Дядо Коледа седеше усмихнат и
гледаше право в очите им. От джоба си беше извадил малка червена торбичка.
Семейството се учуди още повече. След миг торбичката се разгърна и се превърна в
голям чувал с подаръци. Дядо Коледа го отвори. Всички неща бяха само за
семейството. Той остави подаръците под елхата им и им каза:
-Вашето семейство е много добро! Благодаря, че ме приехте в дома си! Дори и за
малко. Вие бяхте единствените, които приеха един старец като мен в къщата си, без
дори да го познават. Даже ми дадохте да опитам от вашите невероятни курабийки!
Затова избрах вас. Тази година подаръците ви се увеличиха тройно. Догодина ще се
видим пак!
След тези думи той потегли с шейната си и отлетя обратно за Лапландия. Беше точно
дванайсет часа в полунощ. Коледните чудеса са истински! Вълшебството на Коледа е
истинско! Бъдете добри и те ще ви се случат! Весела Коледа!
Рая Вачкова – 6.д клас

„Вълшебството на Коледа“
За мен „Коледното вълшебство“ е нещо великолепно и магично, което трябва да бъде
разбрано и изживяно от всеки.
Под „Коледно вълшебство“ нямам предвид само подаръците, а това, че всички
очакваме с нетърпение Коледа и украсяваме заедно с прекрасна украса, която придава
коледен дух на всички в семейството, а навън вали ли, вали - сипе се сняг на парцали.
Сутринта, в която се събуждаш, отиваш на прозореца и виждаш снежна, бяла покривка,
зарупала всяка една тревичка и клонче. Това разбирам аз под „Коледно вълшебство“.
Така …, пет дни преди Коледа аз и моето семейство започнахме да украсяваме цялата
къща. Извадихме нашата украса. След това дойде ред и на елхата. Както всяка година
цялото семейство започна да спори в какъв цвят да е украсена елхата. Аз и мама бяхме за
лилави топки и играчки, а сестра ми и тати за сини. Накрая решихме да сложим и от
едните и от другите. Окачихме и лампички навсякъде и стана толкова красиво и коледно.
Започнахме да приготвяме джинджифилови сладки. Докато мама и баба слагаха масата, аз
и тати готвехме. Направихме сместа за бисквитките и тати каза да продължа да я бъркам,
докато той излезе за малко навън. Изведнъж телефонът ми звънна, аз се стреснах и се чу
силен шум. Мама, баба и тати се втурнаха към мен и видяха, че цялата смес за коледните
бисквитки е на земята. Аз си помислих, че ще ми се скарат, а те започнаха да се смеят.
Почнахме да чистим пода и след като приключихме, се захванхме с направата на нова
„вълшебната смес“. Този път тати ми каза, че няма и за секунда да ме изпуска от поглед.
Мама и баба бяха сложиха масата. Дядо и сестра ми дойдоха. Всички дружно седнахме на
празничната трапеза, отрупана с девет ястия. Похвалихме баба за страхотните й умения в
готварството, след това аз и сестра ми се оттеглихме от масaта. Отидохме си в стаята.
Дойде време за лягане. Ние искахме да си легнем по-рано, за да дойде по-бързо
следващият ден, а именно Коледа. Дойде дългоочакваният ден и на сутринта цялата елха
беше отрупана с подаръци. Ние отидохме до нея с голямо нетърпение и започнахме да ги
разопаковаме. Всички бяха доволни от подаръците си. Така весело, забавно и леко
шантово мина нашата Коледа.
Това разбирам аз под „Коледно вълшебство“. На Коледа всички стават по-задружни
от всякога, на Коледа стават „чудеса“. Дори и най-големият спор може да бъде разрешен
от вълшебството на коледната нощ. Всяка една беля се забравя, всяко едно зло се
превръща в добро, всеки прощава на всекиго за нещо лошо, което е сторил. Много ми се
иска всеки един от нас, който все още не е изпитал това неописуемо щастие, да го изпита.
Това е чувство, което всички някога трябва да изживеят. Не трябва да има човек, който не
го е изпитал. Когато завали сняг, украсиш коледно, ти усещаш едно странно и неописуемо
чувство, което те обзема и ти знаеш, че коледното вълшебство достига и до теб. Ще ти се
стори толкова хубаво, че никога няма да искаш да свърши. Това е едно от любимите
чувства за мен и за всеки един човек. Това ще остави спомен завинаги, вътре в сърцето ми.
Винаги ще помним това прекрасно, коледно чувство. В лоши моменти си спомни за това
вълшебно чувство и ще ти стане много хубаво и приятно.
Така в мен „влиза“ коледният дух и коледната магия, които очаквам с нетърпение
всяка година.
Савелия Александрова Панайотова 6а клас

Вълшебството на Коледа

Според мен Коледа не е материален празник. За мен той е свързан със семейството,
близките и вярата. Всеки един от нас вярва в нещо, може да е духовно или просто нещо
скъпо за него. Коледа е нещо свято, празник, който кара много хора да се усмихнат - от
малки до големи. За мен е важно хората да се събират с близките си, не само на Коледа, а
при всяка възможност да са заедно, но хубавото е, че този празник сближава, а скараните се
сдобряват.
Рождество Христово започва от 24 декември, Бъдни вечер, продължава и на 25. На
тези дати се празнува раждането на Иисус Христос. Всяка една държава по света я празнува
различно, но всички са с обща цел. Идеята на Коледата не е в подаряването на скъпи
подаръци, които после човек се чуди какво да прави. Няма смисъл да се влагат много пари,
за да направим човека отсреща щастлив. В днешно време повечето от нас са материалисти,
за които е важно само и единствено това, което могат да видят и докоснат. Хората трябва
да разберат, че и усещането за уют, топлина, любов също е много важно. Коледа прави
всеки един от нас поне малко по-щастлив. То е във вълнението, което човек изпитва, когато
мисли за хора, които не е виждал от много време.
Тази Коледа за мен е по-различна от предишните. Тази година не мисля за
подаръците, които ще получа. Не мисля за себе си толкова, колкото мисля за другите. Ще
се опитам да зарадвам хората, които зарадваха мен през най-трудните ми моменти. Тези,
които бяха до мен през всичко случващо се, които не се отказаха от нашето приятелство,
дори и в най-жестоките спорове.
Както казах, за мен всеки вярва в нещо. Аз вярвам в магията на Коледа. Вярвам, че
около този празник всичко се оправя. Тази година беше тежка. Покрай всичко случващо се
по света, през всеки един от нас е минала мисълта да се откаже, да спре да се бори за себе
си, за целите си, но не се е предал, заради своите вярвания. Магията на празника не е нещо,
което всеки забелязва. Някои не я усещат, други пък малко, а трети са опиянени от нейната
красота. А тя красотата е в малките неща – в камината, където огънят гори, в украсената с
разноцветни топки и гирлянди елха, в тихо сипещия се сняг навън, в топлината на семейния
уют. Дори украсените улици внасят красота и настроение. Понякога вали сняг, уличните
лампи светят по-нежно. По-често се чуват детски смехове по улиците. Очичките на малките
деца блещукат от вълнение. Радват се и най-големите, а родителите се чудят как да зарадват
малките пакостници.
Е, всичко това според мен прави Коледа един уникален и невероятен празник.
Празник на вярата и любовта между хората. Ако двама души се обичат, те биха направили
всичко да направят човека отсреща щастлив, но хората вече не оценяват това. Коледа става
все по-недооценена. Става празник на материалното - точно такъв, какъвто не трябва да
бъде. Всички трябва да се намерят обратно, ако са се загубили. Трябва да оправят
отношения с близките си, с други- да се сближат. Това е вълшебството на Коледа – събира
хората, радва ги и ги прави по-добри.
Габриела Станева – 7.г клас

