
БЮЛЕ ТИН   
УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ при СУ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  

Обичаме Коледа. Въпреки суетата и лудешкия бяг насам-натам. Обичаме я не 

заради подаръците. Обичаме и милата малка елха с червени и златисти гирлян-

ди, която радва очите всяка Коледа. Но най-много я обичаме, защото всяка 

Коледа ставаме по-добре и по-човечни Разбираме кое е важно за мен и заради 

кое си е струвало да се борим и да ни боли... за да сме щастливи. Обичаме да 

правим подаръци на любимите си същества, за да видим радостните пламъче-

та в очите им... Обичаме! 

Радваме се, че идват и такива светли празници като Коледа, да се спрем малко 

от лудешкия си бяг и да си кажем какво обичаме, защо ни е тъжно, от какво ни 

боли и за какво се молим. Защото какво друго е животът – обич, малко тъга и 

много надежда за утрешния ден! 
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На Коледа светът е много тих. 

Прегръдките се сливат с тишината. 

На глас да изрека това – не бих. 

В мълчание се случват чудесата... 

И всяка обич става споделена, 

а всеки миг – подписан със усмивка. 

На Коледа забързаното време 

се спира насред пътя. И притихва... 

И толкова е бяло, че светлее 

душата ни – облечена в снежинки. 

Човек е нов. И диша. И живее 

с една надежда, че вълшебства има, 

че бъдещето чака да го сбъднем 

по-хубаво, по-истинско, по-леко. 

На Коледа към себе си ще тръгнем. 

От тиха обич е роден Човекът! 

И пак ще се открием там навярно – 

сред пътя си по-бял и от снега. 

На Коледа светът е благодарност. 

И чака да го изречем. С Душа. 


