
Бяла, бяла зима. Като приказка 
бяла, идва Коледа тази година. 

Отиват си старата мъка, старите 
мисли, старите страсти… Отново 
и отново се подготвяме. И салонът, 
и Актовата зала са празнично укра-
сени – от всякъде ни гледат усмих-
нати детски рисунки, приказки, чу-
дотворни фантазии…

А сега, деца, кажете ни какво зна-
ете за Коледа и коледните обичаи? – 
Всичко знаем: Коледа е най-красиви-
ят празник, защото се е родил Иисус. 
Според народното вярване Божията 
майка се е замъчила още на Игнаж-
ден и е родила Младенеца на Малка 
Коледа, но съобщава за това на след-
ния ден. Рано сутринта …

Я  да видим сега кои от вас са 
измайсторили нещо за Коледния 
благотворителен базар? Браво, 
момичета, момчета! Ще опитаме 
от всичките ви вкуснотии. А  ти, 
Стефчо, какво направи? – Аз мисля 
нищо да не правя, защото миналата 
година донесох цяла баница, а  ня-
кои от другите класове се направи-
ха на тарикати и  предлагаха само 
купени неща. – А ти от кои искаш 
да бъдеш? – Ами не знам, донесох 
пак една баница и  вити сладки, 

а после ще боядисам класната стая, 
но да знаете, че нищо не искам да 
правя…

И  Дядо Коледа уж нищо особе-
но не прави, но през свободното си 
време все се преоблича, глади бра-
дата си – дали е  достатъчно дълга 
и благородно побеляла, и проверя-
ва дали още се пълни чувалът му. 
Че децата, и  малки, и  големи, него 
чакат! Пък са и  добри деца! Всяко 
да зарадваш с  подарък, с  надеж-
да, с  добра дума, не е  шега работа 
това…

Най-щастливи са веселите коле-
дарчета – от четвърти и пети клас. 
Учат, пеят и  играят. „Станенине 
господине, тебе пеем, домакине…“ 
Нищо не е по-хубаво от нашите не-
уморни палавници, от техните лица 
и  лъчезарни усмивки. Затова елате 
при нас да празнуваме заедно!

В една от миналите стари години 
абитуриентите ни припомниха ста-
ра притча. Знаем я, но като че все 
забравяме...

ДВАТА ВЪЛКА В НАС
Стар чероки разказвал на своя 

внук за борбата, която се води във 
всеки един от нас. И рекъл на мом-

чето, че в  душите ни се борят два 
вълка. Единият е зъл, той е гневът, 
завистта, недоволството, отрица-
нието, алчността, надменността, 
самосъжалението, чувството за 
малоценност или пък за превъзход-
ство, лъжата, фалшивата гордост 
и  егоцентризмът. Другият е  добър 
– той е  радостта, мирът, любовта, 
надеждата, благосклонността, вза-
имността, щедростта, искреността, 
състраданието и  вярата. Внукът се 
замислил за момент и след това по-
питал дядо си:

– И кой вълк побеждава?
– Този, когото нахраниш. – отго-

ворил старият чероки.
Тази Коледа е бяла и нека е раз-

лична от всичките минали. Христос 
се ражда в нас и идва Нова надежда. 
Нека друг да отглежда лошия вълк. 
Тази година ние ще подслоним само 
единия – добрия. А вие?!

Да е мирна, плодовита, 
весела и най-честита
Новата две хиляди и десета – 
като булка млада и напета! 
Да сме живи, да сме здрави 
до година, 
до амина! �

б К р а е б с е ббор
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