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     Една зима, когато всички птици заминаха за южните и по-топлите райони, едно
малко птиче беше счупило крилото си и бе принудено да остане. Скоро слана и сняг
покриха гората, а бедното птиче беше гладно и му беше студено. Птичето едвам долетя
до група горски дървета и ги помоли да му помогнат, като го приютят в клоните си.
Дърветата обаче не винаги са мили и любезни. 
      Брезата много се гордееше, че е красива и високомерно отхвърли молбите на
птичето, като каза, че не може да му помогне, защото първо трябва да се погрижи за
горските птици. Силният дъб също не беше склонен, защото се страхуваше, че птицата
ще трябва да живее там до пролетта и ще изяде голяма част от жълъдите му. Дори
върбата, която изглеждаше нежна, отказа да помогне и всъщност въобще не искаше да
разговаря с непознати. 
     Горкото малко птиче беше в много бедствено положение. То се опита да полети
нататък, но крилото му го болеше и не успя да излети. Виждайки го да се бори така,
елата го попита, защо изглежда толкова унило. Тогава малкото птиче разказа своята
история. Елата го съжали и му предложи своя най-дебел, мек и топъл клон на който да
остане. Малкото птиче толкова се зарадва, че е успяло да намери помощ. То се сгуши в
клоните на елата и сладко заспа.
     Кралят на Зимата, беше наблизо и наблюдаваше какво се случва и какво е
поведението на всички дървета. Тогава той издаде заповед - Северния вятър да не
докосва нито едно от листата на елата, докато в същото време има пълна свобода да
играе с листата на другите дървета. Северният вятър се развихри и беше много щастлив
да откъсва блестящите, зелени листа на върбата, дъба и брезата и да ги оставя голи за
зимата без нищо, което да ги предпазва от сняг, дъжд и скреж. Но заради доброта си,
елата беше защитена и нейните листа останаха зелени през цялата зима. 
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      Един ден трима мъже, облечени в странни дрехи, почукали на вратата на малка
възрастна жена. Те обяснили, че търсят новородено дете, за което знаят че е чудно
дете и за което носят богати и пребогати подаръци. Помолили възрастната жена да
ги упъти, но тя не знаела нищо за това. Тримата мъже я поканили да се присъедини
към тях по време на пътуването, но тя отказала, заявявайки, че не е завършила още с
метенето си.
      Малко по-късно жената се замислила и променила решението си. Тя решила все
пак да занесе подарък за малкото дете и си помисла: „Злато, смирна и сребро са
много хубави подаръци, но истината е, че едно дете се нуждае от топло одеяло“. Тя
взела бебешко одеяло от стария си сандък и продължила да си мисли: „Може би и
малка играчка“.... "Ами, ако детето има по-големи братя или сестри. Обзалагам се, че
мъжете не са взели нищо за тях." Тя пъхнала още няколко играчки в големия си
чувал - избрала няколко различни, защото не знаела на каква възраст може да са
другите деца.   
        Навън вече било тъмно, когато тя най-после тръгнала. Опитала се да настигне
тримата мъже, но така и не ги открила. Нито тях, нито детето за което говорили. Но
тъй като чувалът й бил пълен с играчки, тя решила да оставя малки подаръци за
всички деца, които намери. С времето полата и престилката й се разкъсали.
Обувките й се износили. Но тя продължила да посещава домовете на децата и да
оставя лакомства и играчки за добрите деца и бучка въглища или сноп пръчки - за
лошите. 
        Това е историята на Бефана, известна още като Коледната вещица в Италия.
Както всички вещици, тя има магически сили и по-специално, тя може да лети с
помощта, както може би се досещате, на стара метла.
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          Коледа беше само след няколко дни. Работилницата на Северният полюс кипеше от активност.
Северните елени тренираха своето излитане, а елфите довършваха играчките с много помощ от госпожа
Коледа. Дядо Коледа изглеждаше уморен. 
-  Имаме нужда от малко почивка, каза той. 
- Какво ще кажете за малко песни и танци? - попита госпожа Коледа. Музиката и смехът разтърсиха
работилницата, но нещо не беше както трябва. Нещо липсваше. Дядо Коледа беше много тих.
- Какво има, скъпи? - попита госпожа Коледа. 
- Загубили ли сте нещо, сър? - попита един елф. 
Дядо Коледа се почеса по главата. Закашля се и погледна тъжно.
- Мисля, че съм изгубил смеха си! - каза той. Всички ахнаха. О, не! Дядо Коледа беше загубил своето Хо-
Хо-Хо! 
           Това беше наистина сериозно. Как може да има Коледа без дядоколедовото Хо-Хо-Хо? Дядо Коледа
опита някои домашни средства, но те не подействаха. Отиде при д-р Диги. Лекарят предписа забавни
филми и голяма доза шеги. Всички бяха нетърпеливи да узнаят дали това ще помогне. Но най-доброто,
което Дядо Коледа можа да се направи, беше малко Ха-Ха, и слабо Хи-Хи! Но изобщо не беше Хо-Хо-Хо!
Местният вестник съобщи новината. Репортери и фотографи се събраха пред работилницата на Дядо
Коледа, за да отразят събитието. По целия свят хората чуха тази голяма новина. 
      През това време, елфите и госпожа Коледа продължаваха да се опитват да помогнат за
дядоколедовото Хо-Хо-Хо. Нищо не проработи. Северните елени дори предложиха сигурно лекарство -
горещ шоколад! Това решение донесе много радост на Дядо Коледа, но смехът му отново не се появи.
Дядо Коледа реши да провери пощата си. Винаги сам четеше всяко едно писмо. Но беше толкова зает да
се опитва да върне своето Хо-Хо-Хо, че пощата наистина се беше натрупала. Госпожа Коледа забеляза, че
съпруга й изглежда уморен - дори малко капризен и му предложи да подремне, а тя заедно с елфите да
прегледа пощата през това време. Дядо Коледа се съгласи и се настани за кратка зимна дрямка. Госпожа
Коледа и елфите се заеха. Те отвориха писмата и се зачетоха. Всички писма бяха прекрасни, но някои бяха
толкова смешни и забавни, че госпожа Коледа и елфите започнаха да се смеят с пълен глас. Смехът им
беше толкова силен, че събуди Дядо Коледа и той стана, като се насочи към работилницата. Като го видя,
госпожа Коледа му подаде писмото което тъкмо четеше. Мина една минута, после две. Беше толкова тихо,
че се чуваше падането на снежинките. "Не чувам нищо", помисли си госпожа Коледа. "И това ли не
работи?", помисли си главният майстор елф. Но след малко се чу слаб тътен, после далечен смях и накрая
могъщо, бумтящо, много познато и толкова весело Хо-Хо-Хо! 
       Дядоколедовото Хо-Хо-Хо се върна. Репортерите и фотографите го чуха. Хората в града го чуха.
Всички навсякъде по света го чуха! Дядо Коледа скочи от радост. Елфите извикаха с възторг. Еленчетата
скачаха и танцуваха. Дядо Коледа благодари на всички за прекрасните писма. Той обеща, че това ще бъде
най-веселата и радостна Коледа от всички. 

Когато Дядо коледа 
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            Веднъж, отдавна — и то на Бъдни вечер, измежду всички други благочестиви дни на годината,
— старият Скрудж седеше в кантората си, зает с работа. Беше студено, мрачно, люто време, на всичко
отгоре мъгливо, и той чуваше как хората навън жужеха като пчели нагоре-надолу по тясната уличка.
Скрудж мразеше Коледа, не обичаше хората и единственото, което го интересуваше бяха
собствените му пари. Но тази вечер беше Бъдни вечер и на него му предстоеше да преживее нещо,
което щеше да го промени завинаги. 
                 Изморен от дългия работен ден и досадните хора, които идваха при него, за да му искат
пари за коледните празници, той заспа. И тогава изведнъж, призракът на отминалите Коледи се
появи пред господин Скрудж. Призракът го отведе в миналото и му показа малкия Скрудж, който
беше самотен и тъжен. Показа му самотните Коледи от ранното му детство и щастливите Коледи,
които е имал в ранната си зряла възраст. Призракът му показа също къде е започнал да губи своя
даряващ дух и е станал твърде алчен, за да помага на бедните. След малко всичко изчезна, Скрудж
извика и се събуди, но малко по-късно се унесе отново. 
                Изведнъж призракът на коледното настояще се появи на прозореца на господин Скрудж.
Беше дошъл да му покаже щастието на Коледа. Призракът отведе Скрудж в къщата на бедно
семейство. И двамата надникнаха през прозореца. На масата нямаше специално ястие, но всички
изглеждаха много щастливи. Всички весело пееха и танцуваха. Мистър Скрудж си помисли: „Как
могат да бъдат толкова щастливи, когато са бедни?“ Призракът на настоящето му отговори просто:
„Коледа е!“ и изчезна. 
                В този миг, пред господин Скрудж се появи призракът на бъдещите Коледи. Скрудж и
призракът пристигнаха на погребение. Някакви хора стояха пред гроба и критикуваха покойника.
„Знаех си, че това ще се случи“, каза един от тях. „Каква полза има да притежаваш толкова много
пари?“ - каза една дама. Третият мъж каза: „Никой не идва да отдаде почит на този скъперник
Скрудж!“ Тогава Скрудж осъзна, че това е собственото му погребение и никой не идва на него.
Призракът го накара да осъзнае, че никой не се интересува от него, защото той не се интересува от
никого, освен от себе си. Господин Скрудж се разплака и започна да моли призрака да му даде шанс
да промени бъдещето си. Но призракът изчезна.
                   Коледната сутрин най-накрая беше дошла. Стария Скрудж си обеща, че отсега нататък ще
помага на хората и ще се грижи за тях. Той покани всички на коледно тържество в дома си с
подаръци и вкусна вечеря. Макар всички да бяха с шок от поканата, все пак отидоха на най-голямото
коледно парти. Оттогава Скрудж стана най-обичаният мъж в града.
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             Светлината на пълнолунието осветяваше ярко цялата шир. На покрита със сняг поляна,
в студената нощ, стоеше едно малко, куцо магаренце. Беше пристигнало с пътуващия панаир
през пролетта, но тъй като още от тогава понакуцваше, собственикът го остави и не го взе
нататък със себе си. Магарето нямаше нищо против да остане, тъй като сега не му се налагаше
да тегли количка, пълна с деца около арената на панаира. Сега разполагаше с много трева за
ядене, а и фермерите в околията от време на време му даваха зеле, ряпа и моркови. Бяха се
погрижили също така, винаги да има достатъчно вода за пиене. Но въпреки всичко
магаренцето беше самотно. Особено тази вечер, тъй като беше Бъдни вечер. А за всички
магарета това беше специална вечер. В крайна сметка неговите предци са пренесли Дева
Мария във Витлеем. 
        Точно когато часовникът удари полунощ, от далечно село се чу странен шум.
Магаренцето се заслуша в дрънчащия звук, който ставаше все по-силен. То така се
развълнува, че скочи да види кой е, тъй като все пак беше Бъдни вечер. Навън стоеше
грамаден мъж, облечен в кожух и носеше голям чувал със себе си. Той имаше гъста бяла
брада. Въпреки, че магаренцето знаеше отговора на въпроса си, то все го зададе, „Кой си ти?“
Мъжът отговори: „Навсякъде съм известен с различни имена, по-често ме познават като Свети
Никола, на аз предпочитам - Дядо Коледа! ” 
               След това Дядо Коледа обясни, че трябва да отиде до Зелената поляна, която беше
на дванайсет километра от тук. Малкото куцо магаренце му предложи да му помогне, тъй като
мъжът не можеше да пътува сам с толкова огромен чувал. Тръгнаха заедно, бъбреха си по
пътя и така времето минаваше бързо. Спряха се пред четири къщи, където Дядо Коледа остави
мистериозни подаръци на прага. Накрая стигнаха до дома на стария мистър Джоунс. Дядо
Коледа остави кутия с подаръци на прага и каза на магаренцето: „Довиждане добро момче!
Пази се - ще се видим пак догодина!” Магаренцето се огледа, но Дядо Коледа беше изчезнал.
                  Мистър Джоунс се появи на прага, погледна кутията с подаръци и възкликна: „Дядо
Коледа е бил тук!“ Трите момчета на мистър Джоунс се втурнаха към прага и скочиха
развълнувани право при магарето, без да обръщат внимание на кутията пълна с подаръци.
"Виж татко!" - възкликна един от тях, - на врата му има етикет. Когато мистър Джоунс погледна
врата на магаренцето, там прочете: „Това е специален подарък за вас, той куца. Моля, грижете
се добре за него. Весела Коледа!" Така и направиха. Цялото семейство много го обичаха и
малкото куцо магаренце вече никога не беше само.
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         Един долар и осемдесет и седем цента. Това беше всичко. И от тях шестдесет цента бяха в монети по
един цент. Монети, икономисвани по една, по две. Дела ги преброи три пъти. Един долар и осемдесет и седем
цента. А утре е Коледа. Дела искаше да намери специален подарък за своят любим съпруг Джим. Тук трябва
да кажем, че семейство Йънг имаше две съкровища, с които страшно се гордееше. Едното от тях беше
златният часовник на Джим, оставен от дядо му на баща му и от баща му на него. Другото съкровище бяха
косите на Дела. Великолепните коси на Дела се разляха около нея вълнисти и лъскави, подобно на кафяв
водопад. Те се спускаха чак под коленете й и я обгръщаха като мантия. Изведнъж тя започна да ги прибира с
бързи, припрени движения, излетя от стаята и хукна по стълбите към улицата. Фирмата, пред която се спря,
гласеше: „Мадам Софрония. Всякакви изделия от коси". Дела отвори вратата:
— Бихте ли купили косите ми? — попита Дела.
— Двадесет долара — отсече мадам Софрония.
— Давайте ги по-бързо — каза Дела.
        Следващите два часа прелетяха на розови криле. Дела тичаше от магазин на магазин да търси подарък
за Джим. Най-после намери. Това нещо несъмнено бе създадено за Джим и само за Джим. Беше платинена
верижка за джобен часовник, семпла и строга, която привличаше вниманието с истинските си качества, а не с
показен блясък. Взеха й двадесет и един долара и Дела забърза към къщи с осемдесет и седем цента в джоба.
Когато Дела се прибра в къщи, тя извади машата за къдрене и се зае да поправи опустошенията, причинени
от благородство, съчетано с любов.
        Джим никога не закъсняваше. Дела сви платинената верижка в ръка, когато чу стъпките му по стълбите.
Той застина неподвижен до вратата. Погледът му се спря на Дела, с изражение, което тя не можа да разбере,
но което я уплаши.
— Джим, мили — извика тя, — не ме гледай така! Отрязах си косите и ги продадох, защото Коледата щеше да
ми е черна, ако не ти подарях нещо. Те пак ще пораснат. Не ми се сърдиш, нали?
       Джим бързо се съвзе от вцепенението. Той взе Дела в прегръдките си. Извади от джоба на палтото си
някакъв пакет и го остави на масата. Тънките подвижни пръсти на Дела разкъсаха канапа и хартията.
Погледна с възторжено възклицание, което — уви бе сменено със сълзи и хлипания, защото на масата лежаха
Гребените, същият онзи комплект гребени — два за отстрани и един за отзад, на които Дела толкова пъти се
бе любувала пред една витрина на Бродуей.
Джим още не беше видял своя красив подарък. Тя бързо му го поднесе на отворената си длан. 
— Кажи, не е ли чудесна, Джим? Обиколих целия град, докато я намеря. Сега ще можеш и по сто пъти на ден
да си поглеждаш часовника. Я ми го подай. Искам да видя как ще му стои. Но вместо да й даде часовника,
Джим легна на кушетката, подложи ръце под главата си и се усмихна.
— Дела — каза той, — нека приберем някъде подаръците и ги оставим на мира известно време. Прекалено
хубави са, за да ги използуваме още сега. Аз продадох часовника си, за да мога да ти купя гребените.

        Това е една съвсем незабележителна история за две глупави деца, живеещи в квартира за осем долара,
които без капчица мъдрост пожертвуваха един за друг своите най-скъпи съкровища. Но нека кажем на
мъдреците в наши дни, че от всички, които поднасят подаръци, тези двама са най-мъдрите. От всички, които
правят и приемат подаръци, такива като тях са истински мъдрите.

Коледените подаръци 
по разказ на О. Хенри
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             Оливър беше елф. Той живееше със семейството си на Северния полюс. В селото на Дядо Коледа
имаше много елфи, но Оливър беше най-малкият. Коледа наближаваше и Оливър беше много
развълнуван. Тази година той щеше да започне специалната си работа в една от работилниците на Дядо
Коледа. За целта трябваше да посети всички работилници, за да прецени коя е най-подходящата за него. 
          В работилницата за играчки, където работeше майка му, Оливър се опита да направи пухкави
мечета. Но когато започна, се изгуби в огромните купчини от пух за пълнене. Майката на Оливър каза:
„Мисля, че си твърде малък за работилницата за играчки. Защо не опиташ да помогнеш на баща си в
велосипедната работилница? Оливър отиде в велосипедната работилница на Дядо Коледа. "Готов съм да
помогна", каза той, докато наблюдаваше как елфите сглобяват колела, седалки, кормила и звънци.
Оливър опита да сглоби една гума, но инструментите бяха много големи за малките му ръце. „Може би
пекарната е подходяща за твоята специална работа“, каза баща му. „Отиди при брат си и опитай там!“
Оливър отиде в пекарната. Там елфите приготвяха бисквитки с парченца шоколад и захарни бастунчета!
Но когато Оливър се опита да разбърка бисквитеното тесто, той падна в гигантската купа за бъркане.
"Оливър, внимавай!" - извика един от елфите. "Извинявай, Оли - каза брат му - твърде малък си за
пекарната. Може би твоята специална работа е в пощенската станция“. Оливър отиде в последната от
работилниците на Дядо Коледа, където работеше неговата сестра. Елфите там пишеха отговори на
безбройните писма от деца до Дядо Коледа. "Мога ли да помогна?" - попита Оливър. "Разбира се!" -
отговориха елфите. Но мастилницата се оказа твърде дълбока и купчината с пликове и хартия беше
много висока. "О, Оли - каза сестра му. Работата в пощенската станция е много по-трудна и тежка,
отколкото изглежда". Оливър се натъжи. Знаеше, че трябва да има една специална работа, която да може
да прави, колкото и да е малък. 
            Тогава чу звук от тропот на копита в конюшните. Вътре заедно със стадото северни елени,
смешно подскачаше малкото еленче Дот. То беше малко също като Оливър и много искаше да помогне
за приготвянето на летящите шейни на Дядо Коледа. Тренираше за голямата Коледна нощ, скачайки и
подскачайки напред-назад, но не можеше да лети. Беше още твърде малко. Дот се натъжи. Оливър
искаше да го развесели. Разрови се из джобовете си, за да намери почерпка за Дот, но вместо това
намери малки дрънкулки от всяка работилница, която беше посетил. Точно тогава на Оливър му хрумна
идея! Заедно с Дот направиха малки изненади, картички и забавни декорации за всички трудолюбиви
елфи в селото. Най-малкият елф и най-малкото еленче, доставиха подаръците до всички работилници.
Елфите бяха толкова щастливи от специалните си дарове. 
               Скоро Дядо Коледа дойде да види за какво е цялата тази суматоха. Гледаше как Оливър и Дот
карат всички да се усмихват. Тогава Дядо Коледа каза: „Оливър и Дот, с вашите големи сърца и
страхотно коледно настроение, вие ще сте моите най-важни помощници тази година!“ 
            Оливър и Дот се прегърнаха. Бяха намерили своята специалната работа. Но по-важното е, че
всеки един от тях си беше намерил специален приятел!

Най-малкият елф 
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       Пет дни преди Бъдни вечер, Дядо Коледа тренираше във фитнеса си, практикувайки техниката
си да се спуска през комини, без да падне. Изведнъж, един от неговите северни елени, Донър се
втурна в залата. Той изглеждаше доста уплашен и притеснен: 
- Дядо Коледа, Хари, снежният човек избяга! - Каза Донър. 
- Успокой се Донър, няма от какво да се притесняваш! Аз лично ще разреша проблемите на Хари и
ще го върна у дома, жив и здрав - каза Дядо Коледа. 
       Дядо Коледа нареди на Донър да предупреди елфите, че ще отсъства и се отправи към шейната
си. Литна нависоко в небето, за да търси Хари. Летеше и се оглеждаше от високо, докато най-после
забеляза Хари сам в снега. Спусна се надолу с шейната, кацна до Хари и му каза да се качи в нея.
Хари не обърна никакво внимание на Дядо Коледа и продължи да върви. „Скачай на борда, Хари! -
каза Дядо Коледа. Но Хари продължи да се отдалечава. Дядо Коледа отново извика: „Хари, моля те,
изслушай ме, говори с мен.“ 
        Хари бавно се обърна, погледна Дядо Коледа със сълзи на очи и каза: 
- Няма никаква полза от мен! Никой никога не ме чува, никой няма време за мен! Аз съм просто един
глупав, безполезен, снежен човек. Никой не ме обича!" - извика Хари. Дядо Коледа се приближи до
него, прегърна го и му каза: „
- Хари, момчето ми, не си безполезен! Избърши очите си, подсуши лицето си! Ела, искам да ти
покажа колко си важен! Дядо Коледа дръпна юздите на Рудолф и каза: "Хайде Рудолф, лети в небето.
Нека докажем на Хари колко е важен той всъщност! Рудолф се усмихна и полетя високо, високо.
Докато пътуваха по света, Дядо Коледа показа на Хари милиони снежни човеци, всички построени
от деца с помощта на семейството и приятелите им. Децата играеха щастливо, радваха се и се
забавляваха. 
- Виж Хари, изграждането на снежни човеци събира хората. Представи си Коледа без снежен човек.
Ще бъде непълна. Децата няма да се забавляват. Представи си нашето семейство без теб! “. Хари се
усмихна. Сега вече беше щастлив. "Рудолф, заведи ни у дома!" - заповяда Дядо Коледа. Докато
настроението се променяше в шейната и всички бяха доволни, те се приближиха до Северния полюс.
Погледнаха от шейната и видяха надпис в снега с огромни букви: „ДОБРЕ ДОШЪЛ У ДОМА ХАРИ!
ОБИЧАМЕ ТЕ!"
      Всички в селото на Дядо Коледа бяха там, за да посрещнат Хари у дома. Това направи Хари
толкова щастлив. И докато ръкопляскаха на Дядо Коледа, той каза: „Хм ... Хари можеше да направи
голяма грешка, като избяга! Но това не е начинът. Когато сте тъжни, просто говорете с някого и
винаги ще намерите тези, които имат време за вас и които наистина ги е грижа “, каза Дядо Коледа.

Снежният човек Хари 
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          Беше красив декемврийски ден, с ясно синьо небе и покрити със сняг върхове на дърветата.
Коледа се усещаше във въздуха, но в къщата на Дядо Коледа, всичко беше тихо. Обичайната
суматоха при приготвянето на коледни подаръци липсваше, защото Дядо Коледа се беше
разболял.
- О, какво ще кажат децата, когато не получат подаръци тази година - мислеше си тъжно Дядо
Коледа, докато лежеше в леглото си. Изведнъж се чу шум отвън. Той погледна през прозореца и
видя четирите си северни елени, които чакаха търпеливо, както обикновено, но този път
изглеждаха доста задъхани, сякаш току-що са приключили дълго пътуване. Когато Дядо Коледа
погледна по-внимателно, не можа да повярва на очите си. В шейната зад северните елени имаше
цял куп малки деца, облечени във всякакви цветове. Едно по едно те скочиха на снега и се
насочиха към къщата на Дядо Коледа. И ето че почукаха на вратата. „Влез“, извика Дядо Коледа,
тъй като беше изключително любопитен. Влезе малко момиченце, прегърнало нещо меко в ръцете
си. 
- Чух, че сте болен, господин Дядо Коледа - започна то. Затова ти подарявам моето мече, за да ти
прави компания. 
-  Благодаря ти, малка Ема. - каза Дядо Коледа, тъй като познаваше всяко дете по име.
След това влезе момченце с червен пакет в ръцете. 
-  Знаехме, че си болен, мили Дядо Коледа.-  каза то. Затова семейството ми изплете за теб тази
завивка, за да те топли през зимните дни. 
- Каква прекрасна мисъл, Пол, - усмихна се Дядо Коледа и го потупа по главата.
          И след това децата влизаха през вратата му, всеки със специален подарък, за да пожелае на
Дядо Коледа скорошно оздравяване. Имаше бисквитки, пайове, чорапи, ръкавици без пръсти,
книги, пъзели и дори едно малко коледно дърво. „Коледа е доставена до прага ми!“ - възкликна
Дядо Коледа. „Елате, нека всички споделим тези прекрасни подаръци.“ И събра децата около себе
си в голям кръг.
-  Дядо Коледа, кой подарък ти хареса най-много? - попита Ема с нетърпение да научи отговора.
- Скъпи мои деца, това са любовта и добротата, които всеки от вас ми показа днес. Това е най-
прекрасният подарък от всички! ”- каза Дядо Коледа усмихнат. Той погледна с умиление всички
нетърпеливи лица около себе си и добави - Това всъщност, мили мои, е истинското значение на
Коледа! Дядо Коледа благодари на децата и даде на всяко едно от тях, топла празнична
прегръдка. 

Дядо коледа и подаръцете 
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     Къщата беше притихнала мълчалива, дори мишката вече беше заспала. Беше Бъдни вечер!
Чорапите бяха внимателно закачени на камината, всичко беше приготвено в очакване на
посещението на Дядо Коледа. Деца бяха сгушени в топлите си легла и сънуваха захарни
бастунчета. Майката спеше с коси прибрани в бонето, а бащата тъкмо се унасяше. 
    Внезапно силен шум събуди бащата. Той стана от леглото си и с бързи стъпки се приближи
към прозорците. Дръпна пердето и отвори прозореца, за да провери какъв шум го е събудил.
Луната беше изгряла, блестеше ярко и караше всичко наоколо да грее. Обзет от почуда бащата
погледна надолу, очите му търсеха причината за шума. И ето, че я видя - на поляната беше
паркирана малка шейна с осем северни елена. До тях стоеше техният водач, който изглеждаше
доста стар и пълничък, но беше весел и усмихнат. 
     В този момент бащата разбра, че това е самият Дядо Коледа, който е дошъл при тях. О,
колко беше щастлив той! Дядо Коледа извика имената на елените: „Дашър, Денсър, Пренсър и
Виксен!“ подвика им той. - Хайде, Комета, Купидон, Донър и Блиц - подсвирна отново. „Летете
нагоре!“ - дърпайки юздите им заповяда Дядо Коледа. Като есенни листа носени от урагана,
литнаха елените, а след тях шейната. Тогава бащата чу копитата на елените на покрива. Вече
бяха на покрива! 
    По комина на камината Дядо Коледа се спусна с въже. Носеше кожух, който целият беше
изцапан с пепел и сажди, както и торба пълна с играчки - небрежно преметната през раменете
му. Очите му блещукаха, имаше весели трапчинки. Бузите му бяха с розов цвят, а носът беше
като череша. Имаше широко лице и закръглен корем, който се разтресе като купа с желе,
когато се засмя. Брадата му беше бяла, като сняг. Пушеше лула, димът от която го обгръщаше
целия, като венец. Дядо Коледа не проговори нито дума, а направо се захвана за работа. С
огромна любов и сръчност, той напълни всеки един от чорапите, закачени на камината с
подаръци. Когато приключи се обърна, сложи пръст на носа си в знак за тишина и се шмугна
обратно в комина. Качвайки се на покрива, Дядо Коледа подсвиркна на спътниците си и скочи
в шейната, за да отпътува в коледната нощ. 
    „Весела Коледа на всички и на всички щастлива нощ!“ - чу го бащата да казва, докато
изчезваше в нощта.

нощта преди коледа 
по стихотворението наКлемънт Мур
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        Много отдавна, преди повече от 2000 години, на място наречено Назарет, живеела
жена на име Мария. Тя била много трудолюбива и винаги добра към другите. Мария била
сгодена за мъж на име Йосиф, който също бил много добър по душа. Един ден Бог
изпратил ангел на име Габриел при Мария. Ангелът й казал, че Бог изпраща своят син на
Земята, за да помага на хората - тази душа ще се роди като дете на Мария и тя ще го
кръсти Исус. 
        Мария много се тревожила как това ще бъде възможно, тъй като тя все още не била
омъжена, но ангелът я уверил, че това би било чудо от Бог. Като чула това, Мария се
съгласила с Божията воля. След три месеца младата жена вече била бременна. По това
време, Римският император издал закон, според който всеки трябвало да изплати
данъците си. Иосиф и Мария трябвало да пропътуват близо 100 километра до Витлеем,
откъдето било семейството на Йосиф, за да платят данъците си. Не било лесно за Мария да
пътува до Витлеем. Бебето й скоро щяло да се роди. Когато най-накрая стигнали там, не
могли да намерят място за нощуване, тъй като селото било претъпкано и всички стаи в
гостилниците били заети. Наложило се пренощуват в една плевня, заедно с животните,
които живеели там. Същата нощ се родило бебето. Мария го повила в одеяла и го
положила в ясла. Нарекли бебето Исус, както заръчал Бог. Раждането на Исус било
ознаменувано от ярка звезда в небето. Тя била толкова красива, голяма и ясна, че всички
останали небесни звезди изглеждали, като бяла мъгла. Мъдреците от различни части на
света разбрали значението на тази звезда и я последвали, за да стигнат до Витлеем. Те
носели подаръци за бебето и родителите му. В други части на Витлеем, където пастирите
пасели овцете си, ангели се появили, за да им съобщят добрата новина. Те пеели и се
веселяли, за да приветстват Божият син на Земята. 
         От тогава този ден се празнува като Коледа. Хората отиват на църква в полунощ, за
да отпразнуват раждането на Исус Христос. Те си разменят подаръци, пеят коледни песни
и се забавляват.

Раждането на Исус 
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     Имало едно време един човек, който с много труд изкарвал прехраната за
семейството си. Той имал специална опаковъчна хартия от истинско злато. Мъжът винаги
опаковал подаръците си в тази хартия. Един ден се случило нещо много тъжно, което
разстроило мъжа. Неговата малка дъщеря била изхабила цялата опаковъчна хартия и
нямало никаква останала. На всичкото отгоре било Бъдни вечер и сега бащата нямало с
какво да опакова всичките приготвени за Коледа подаръци. Разстроеният баща се скарал
на дъщеря си и дори я наказал.
           На следващата сутрин било Коледа. Под коледното дърво мъжът видял малка кутия
за обувки, увита в същата златна хартия, която била изхабена от дъщеря му. 
- Какво е това? - учудил се бащата. Тогава малкото момиче дотичало при баща си. 
- Това - усмихнала се тя на баща си, - е за теб! Ето, отвори го! 
         Усмихнат, бащата бързо отворил подаръка. Но за негова изненада подаръкът бил
празен. "Тук няма нищо!", помислил си той и казал на дъщеря си: 
- Знаеш ли, малка госпожице, никога не бива даваш празни подаръци на никого! Когато
дъщеря му чула това, сълзи напълнили очите й. И тя казала: 
- Но татко, кутията не е празна. Напълних я с хиляди въздушни целувки и след това увих
подаръка с любимата ти златна опаковъчна хартия. 
      Тогава бащата осъзнал своята тежка грешка. През целия си живот той вярвал в
материалната ценност на подаръците и днес най-накрая получил истински подарък, при
това от собствената си дъщеря. 
- Това е най-добрият подарък, който някога съм получавал - казал той, прегръщайки
силно дъщеря си.

хартияТА за подаръци 
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          Беше студен зимен ден, когато къртицата намери ръкавица в снега. „А!Това е страхотно! Сега имам
уютен дом", помисли си къртицата. Миг по-късно, жаба подскочи до ръкавицата и каза: „Къртице, мога ли
да вляза? Краката ми замръзват". "Разбира се, влизай! Двете заедно ще направим дома още по-топъл."
Скоро заек подскочи до тях и извика: „Има ли някой вкъщи?“ „Да, къртицата и жабата сме тук!“ „Ушите ми
замръзват! Може ли да се присъединя към вас?" - попита заекът. "Разбира се, с нас двете тук ушите ти ще
се затоплят за нула време", каза къртицата. Не се мина много време и лисицата и вълкът също се
приближиха до ръкавицата. "Какво е това?" - учуди се лисицата. Изведнъж муцуните на къртицата и
лисицата се удариха една в друга. „Можем ли да влезем и ние?“ - попита лисицата. "Носът ми замръзва",
извика вълкът. - "Разбира се" - каза къртицата. Лисицата бързо влезе вътре, но вълкът трябваше да се
притисне малко, за да може да се побере и той вътре. Накрая все пак успя. Изведнъж се чу страшен шум.
"Чухте ли това?" - попита заекът приятелите си. Скоро пред ръкавицата се появи огромна мечка. „Това да
не би да е нова пещера?“ - помисли си тя. "Има ли някой там?" - извика мечката. "Ние сме тук!" - казаха
къртицата и приятелите. Мечката не успя да види нищо заради обилния сняг, но също пожела да влезе.
Само че беше толкова голяма, че нямаше как да се побере. Заекът каза: „Ти си твърде голяма! Няма
място за теб! ” Мечката се замоли: „Хайде, моля ви се! Толкова е студено навън." „Хм. Добре, влизай! Да
се   надяваме, че шестимата ще се поберем тук “, каза къртицата.
„Спри да ме натискаш!“ - извика лисицата. - Премести се тогава - извика вълкът. "О, ухото ми, ухото ми!" -
извика заекът. „Можеш ли да мърдаш опашката си?“ - извика жабата. Докато животните се наместваха,
пред ръкавицата се появи малка мишка и каза: „Опашката ми замръзна от студ. Мога ли да вляза и аз? “
Но ръкавицата вече се беше разтеглила твърде много. За щастие малката мишка намери едно малко
местенце в горната част на носа на мечката и се настани там. "О, тук е перфектно", каза малката мишка и
размаха опашка. Малката миша опашка погъделичка носа на мечката. Тя пое дълбоко дъх канейки се да
кихне, когато заекът закри устата и с ухото си. Това обаче още повече погъделичка мечката и тя не можа
да устои. Кихна толкова силно, че ръкавицата излетя високо в небето. "Помощ!, развикаха се всички. 
Но знаете ли на кой беше тази ръкавица? Това беше ръкавицата на Дядо Коледа, който я загуби, докато
раздаваше подаръците на добрите деца. Дядо Коледа видя всичко, разсмя се силно и каза: „Хо-Хо-Хо!
Весела Коледа!"

РЪкавичката 
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          На Северния полюс, където живееше Дядо Коледа, имаше много северни елени. За да достави играчки
и подаръци на децата на Бъдни вечер, той избра осемте най-добри северни елени, които да теглят шейната
му. Екипът му от елени включваше Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен, Комета, Купидон, Донър и Блиц. Дядо
Коледа ги хранеше с магически овес и моркови, за да могат да летят високо и бързо. Белобрадият старец
раздели своите северни елени на две по-малки групи, едната с мъжки северни елени, а другата с женски
северни елени. Всеки от тях имаше различен характер и интереси. Дядо Коледа имаше още един малък елен
на име Рудолф, синът на Донър и Блиц. Рудолф имаше голям, яркочервен нос, който изобщо не беше
обикновен нос. Другите северни елени се смееха на Рудолф, наричаха го с различни имена и никога не му
позволяваха да се присъединява към техните забавления и игри. Това правеше Рудолф много самотен и
тъжен.
         Един ден, точно ден преди Коледа, Рудолф отиде при Дядо Коледа и го попита дали може да бъде част
от екипа му за шейната. Дядо Коледа много обичаше Рудолф, но тегленето на шейната по целия свят беше
много трудна работа. Затова той посъветва малкото еленче да си стои вкъщи и да чака, докато порасне още
малко. Другите северни елени чуха това и започнаха да се кикотят, продължавайки да му се подиграват.
Казаха, че децата ще викат и ще плачат, ако видят яркочервения му, лъскав нос. Като чу това, Рудолф се
засрами. Той скри уникалния си нос от срам и тръгна обратно към дома си. 
          В навечерието на Коледа силна снежна буря се развихри само един час преди Дядо Коледа да потегли.
Небето притъмня, вятърът задуха силно и времето стана много мъгливо. "Какво ще стане с Коледа?" Дядо
Коледа беше доста притеснен. Страхуваше се, че не може да достави коледните подаръци на децата при
толкова лошо време. Той извика отбора си за шейната и издаде команда да потеглят по-рано. Но беше
толкова мъгливо, че не можеше да се види пътя. Шейната се заби в дърветата и след това се удари в скалите.
Коледа можеше да бъде отменена заради бурята и ако това се случи, децата ще бъдат много разочаровани.
Изведнъж Дядо Коледа си спомни Рудолф с ярко блестящия му нос. Смяташе, че носът му е толкова ярък, че
може да действа като силна светлина, която да води елените по пътя с шейната му. Белобрадият старец
изтича до Рудолф и го събуди. Малкото еленче беше много изненадано и възхитено, когато го видя. Носът му
дори грееше още по-ярко от обикновено. Дядо Коледа го помоли да поведе останалите елени, теглещи
шейната му. 
        Рудолф поведе отбора северни елени през онази тъмна нощ, през силния вятър и гъстата мъгла. Въпреки,
че беше малък, смелият елен се опитваше с всички сили да лети бързо. Останалите елени следваха големия
лъскав нос на Рудолф, за да не изгубят пътя. Възхищавайки се на смелостта на Рудолф, те се опитваха с
всички сили също да летят по-бързо. Когато слънцето изгря и мъглата започна да се вдига, Дядо Коледа вече
беше доставил всички коледни играчки на децата по целия свят. Той и екипът северни елени бяха
посрещнати възторжено от всички, когато се прибраха у дома. Коледа беше спасена и Рудолф беше героят на
деня. Дядо Коледа връчи на Рудолф медал на честта заради храбростта му. Той стана най-младият и най-
смелият елен, който някога се е присъединявал към отбора за шейната на Дядо Коледа. От този момент
нататък всички обичаха Рудолф. Останалите елени никога повече не му се присмиваха и не го наричаха със
смешни имена. А Рудолф стана горд със своя ярък, червен нос.

Рудолф с червеният нос 
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           Господин Пръчичко живееше в родословното дърво, заедно с госпожа Пръчица и трите им
дечица - пръчици. Един ден той се събуди рано и отиде на джогинг. Докато тичаше, едно куче го
видя и започна да го гони. "Я, пръчка! Ще я взема и ще си играя с нея през целия ден" - излая
кучето. „Не съм пръчка. Не вижда ли? Аз съм господин Пръчичко и искам да се прибера у дома в
родословното дърво“, извика Пръчичко. Кучето пусна господин Пръчичко и той вече беше
свободен. Тръгна обратно към дома си с подскачане и премятане. Ненадейно едно момиченце го
видя. "Я, пръчка!" - извика момичето с усмивка на лице. „Идеален стик за победа в състезанието
по хвърляне на пръчки! Имате ли всички пръчка? Пригответе се за хвърляне! 
1 ... 2 ... 3 ... Йеее, чак до реката отиде!" „Не съм стик! Защо не виждат? Аз съм господин Пръчичко
и за съжаление се отдалечавам от своя дома в родословното дърво “, извика той. 
            Господин Пръчичко се носеше нататък по реката. Скоро лебед го видял и помисли, че е
клонка. „Тази клонка е чудесна. Ще я използвам, за да свия гнездото си “, каза лебедът. „Не съм
клонка! Защо не вижда? Аз съм господин Пръчичко и копнея да се върна у дома в родословното
дърво“, извика той. Скоро лебедът излетя от гнездото и господин Пръчичко отново беше
свободен. Той се понесе по реката. 
             Какви ли още приключения не му се случиха на господин Пръчичко. Вземаха го за какво
ли не - за мачта на дървено корабче, за меч на рицар,  за лък, за бухалка, за бумеранг... Горкият
господин Пръчичко се отдалечаваше от своя дом на родословното дърво все повече и повече.
            Дойде зимата. Момче с топъл, вълнен шал взе господин Пръчичко от заснежената земя. „Я,
ръка за моя снежен човек!“ - каза то през смях. „Аз не съм ръка! Никой ли не вижда? Аз съм
господин Пръчичко! Ще стигна ли някога до дома си в родословното дърво?” - въздъхна той.
Господин Пръчичко беше тъжен и самотен. Той беше изгубен, замръзнал и покрит със сняг. Беше
уморен и очите му започнаха да се затварят. Той се протегна и прозя и скоро заспа. Беше Бъдни
вечер! Сънуваше чуден сън за своят дом, госпожа Пръчица и трите си дечица - пръчици. Изведнъж
се чу шум, господин Пръчичко се събуди и чу някой да вика за помощ. "Помощ! Заклещен съм!
Може ли някой да ми помогне? - извика някакъв глас. „Заклещен човек! Кой може да бъде това?
Не се притеснявайте! Ще ви освободя!" - каза господин Пръчичко.  В голяма пряспа сняг, един
белобрад старец беше заклещен и не можеше да излезе. Господин Пръчичко му подаде единия си
край и с много дърпане и усилия успя да го измъкне. Да, старецът се оказа самият Дядо Коледа!
Той благодари от сърце на господин Пръчичко и го качи на шейната си. Заедно раздадоха всички
подаръци за децата в коледната нощ. Остава само още един комин! Хо-хо-хо!", каза Дядо Коледа.
Последният комин беше на родословното дърво. Там госпожа Пръчица и трите малки пръчици
бяха тъжни, защото им липсваше господин Пръчичко. Ех, каква радост настана, когато господин
Пръчичко тупна право при тях. Това беше най-щастливата Коледа на господин Пръчичко, госпожа
Пръчица и трите малки пръчици. 

господин Пръчичко 
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         Когато Дядо Коледа беше млад мъж, той тръгна да си търси работа. Не искаше в никакъв случай да работи
нещо свързано с бюра или офиси. Той обичаше да бъде в движение. 
         Първата му работа беше коминочистач. Качваше се по най-стръмните покриви и минаваше през най-
тесните пространства. Но с тази работа имаше проблем. Дядо Коледа беше винаги толкова чист и спретнат,
никога не се покриваше със сажди, че никой не му вярваше, когато казваше, че е свършил. Това налагаше всеки
път, да убеждава и обяснява, че е върши работата си добре. Затова напусна и потърси друга работа.
            Започна работа в пощата. Това беше място, където всеки можеше да види, че си върши добре работата.
Любимата част от работата на Дядо Коледа, беше да носи пакети на хората от целия град. За да ускори нещата,
той започна да прави доставки посред нощ. Но и тук имаше проблем. В този час никой не се радваше да го
види. Директорът на пощата получи толкова много жалби, че се наложи да освободи от работа Дядо Коледа.
        Ето, че се намери място в местния зоопарк. Там той се справяше чудесно, защото много обичаше
животните. Но имаше проблем. Дядо Коледа стана много близък приятел с елените и всички останали животни
започнаха да ревнуват. За съжаление, пазачът на зоопарка трябваше да го освободи. В този момент Дядо
Коледа започна да се обезсърчава. Елените обаче толкова се бяха привързали към него, че го последваха, за да
не бъде толкова тъжен. 
            Заедно се присъединиха към цирка. Там имаха специален номер, в който елените дърпаха летяща
шейна. Всички бяха много щастливи да изпълняват този номер. Но и тук имаше проблем. „Трябва да изглеждаш
уплашен“, каза ръководителят на цирка на Дядо Коледа. „Искаме тълпата да се тревожи за теб.“ Но Дядо
Коледа се забавляваше толкова много от номера си, че винаги се смееше с "Хо-хо-хо!" докато летеше във
въздуха. Разгневеният ръководител на цирка скоро уволни Дядо Коледа и елените. 
          Докато събираше нещата си, няколко елфи дойдоха при Дядо Коледа за автограф. Когато разбраха
новината, че е уволнен, го те поканиха вкъщи за вечеря. Елфите живееха далеч извън града. Те бяха
производители на играчки и домът им беше тяхната работилница. Дядо Коледа беше изумен. „Децата трябва
много да обичат тези играчки“, каза той. Елфите се смутиха. Те правеха играчки само за собствено удоволствие.
Продажбата им беше твърде голям проблем за тях. "Ами, ако ги подарите?" - попита Дядо Коледа. Елфите не
бяха се сетили за това. 
- Бих могъл да ви ги доставям - предложи Дядо Коледа. Тук имаше достатъчно играчки за децата по целия свят.
Елфите се усмихнаха и го наеха на работа при тях. Направиха му специален чувал, който винаги беше
достатъчно голям, независимо колко играчки имаше в него. След това му построиха шейна. Дядо Коледа и
елените тренираха летене с шейната всеки ден. Отначало правиха много грешки, но скоро се научиха да
работят в екип. 
         В най-тъмната част на зимата, когато хората имат нужда от повдигане на настроението, Дядо Коледа се
приготви да тръгне на път. Докато елфите го изпращаха, те му дадоха за из път спешен комплект. В него имаше
компас, ски очила, сироп за кашлица и други неща. Дядо Коледа им благодари много. Всичките му работни
места до сега го бяха научили, че е добре да бъде подготвен. След това Дядо Коледа и елените му излетяха.
Тази първа вечер беше малко тежка, защото Дядо Коледа все още учеше къде са преките пътища и как да се
справя със силния вятър. Но с времето свикна.
          От тогава елфите правят играчки и Дядо Коледа ги раздава за една нощ на всички добри деца. Той много
обича работата си и се справя прекрасно с нея през всичките тези години.

Как дядо коледа 
си намери работа 
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            Епископ Никола беше известен в цялата страна със своята доброта и щедрост. Той
много обичаше децата и често даваше подаръци на децата в родния си град. Пътуваше из
цялата страна, помагайки на хората, дарявайки им пари и други подаръци. Винаги обаче,
даваше подаръците си късно през нощта, за да може да остане в тайна неговата
самоличност.
         В неговият град, наречен Мира,  живеел наскоро овдовял мъж и баща на три
момичета, който трудно свързвал двата края. Въпреки, че дъщерите му били красиви,
мъжът се притеснявал, че бедният им статус ще им попречи да се омъжат. По онова време
бащата на всяко младо момиче, трябвало да предложи на бъдещите съпрузи нещо ценно
наречено зестра. Без зестра, дъщерите на този беден човек едва ли щели да успеят да се
омъжат. Безпомощният баща отчаяно търсел някакво решение, докато дъщерите му сами
готвели, шиели и почиствали малката им къща. Епископ Никола се скитал из града, когато
чул селяни, да обсъждат тежкото положение на това семейство. Той много искал да им
помогне, но знаел, че мъжът ще откаже директно всякакъв вид благотворителност. Затова
една нощ, когато цялото семейство вече било заспало,  той тайно се вмъкнал в семейната
къща и напълнил със златни монети изпраните чорапи на момичетата, които били
оставени да съхнат край огъня. След което си тръгнал крадешком, както бил дошъл. На
сутринта, когато момичетата се събудили, не могли да повярват на очите си. А най-
щастлив от всички бил баща им, защото се успокоил, че най-накрая ще може да омъжи
любимите си дъщери. 
         Това е легендата за коледните чорапи. Според нея така било поставено началото на
традицията, популярна в цял свят, да се оставят чорапи на Коледа, в които добрия старец
Дядо Коледа да оставя своите подаръци.

Легенда за 
Коледните чорапи 
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        Едно време в малка къщурка живееше стара вдовица, заедно със своите деца. Старата
вдовица беше трудолюбива, но въпреки това бяха много бедни. Един летен ден децата
донесоха в двора на къщата една шишарка. От шишарката паднаха семенца и не след дълго от
почвата се показа малко иглолистно дръвче. Децата бяха много щастливи и развълнувани.
"Тази година ще имаме коледно дърво", възкликнаха те. Веднага децата започнаха да се грижат
за дървото. Те го поливаха редовно и го обгрижваха. Когато настъпи зимата, дървото беше
станало достатъчно голямо, за да бъде тяхната коледна елха. Но когато настъпи Бъдни вечер,
семейството нямаше пари, за да купи играчки и гирлянди и да украси коледната си елха. 
        Малко натъжени децата си легнаха и заспаха. На следващата сутрин, семейството се
събуди много рано. Когато погледнаха навън през прозореца, в двора ги чакаше красива
изненада. Цялата им елха беше покрита с паяжини. Паяжините бяха красиво разположени по
клоните на цялото дърво. Тези паяжини бяха най-прекрасната украса, която семейството би
могло да поиска. Старата вдовица и нейните деца бяха изумени при вида на тяхното коледно
дърво. Децата сложиха своите обувки и излязоха на двора. Слънцето вече беше изгряло.
Слънчевите лъчи падаха, върху коледното дърво и изведнъж нежните нишки на паяжините се
оцветиха в блестящ златен и сребърен цвят. Те блестяха ярко и правиха дървото да изглежда
изключително красиво. Децата изтичаха бързо в гората и събраха, каквото намериха от
даровете на природата - жълъди, шишарки, шипки и орехчета. С тях украсиха своята елха и тя
стана още по-красива.

      От този ден нататък вдовицата никога повече не се чувстваше бедна. Тя се радваше на
живота с усмивка и оценяваше всичко, което имаше. А под стряхата на къщата едно малко
паяче беше радостно, че е направило семейството щастливо, с нещо толкова малко и
обикновено, като паяжината. 
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      Това е една история за богинята Фрига и нейния син Балдер. Някога Балдер
сънувал много лоши сънища, които сякаш предвещавали смъртта му. Неговата майка -
богиня Фрига много го обичаше и затова реши се погрижи за сина си и да направи
Балдер защитен срещу всяка опасност. Тя накарала всичко живо и неживо да положи
клетва, че няма да нарани Балдер. Огънят и водата, желязото и всички метали, камъни и
пръст, дърветата, болестите и отровите, всички четириноги зверове, птици и пълзящи
неща. След като това беше сторено, Балдер се смяташе от всички за неуязвим. Боговете
се забавляваха, като го поставяха пред себе си и стреляха по него с различни неща -
някои го целиха с пръчки, други с желязо, а трети хвърляха камъни по него. Но каквото
и да правиха, нищо не можеше да му навреди.
       Само Локи, който вършеше пакости, беше недоволен от всичко това и реши да
разбере, дали Фрига е накарала абсолютно всички неща да обещаят, че няма да
навредят на сина й. Той научил, че има едно растение, което Фрига е пренебрегнала.
Растението живеело върху ябълкови и дъбови дървета и било известно като имел. Локи
намерил това растение, направил стрела и поставил клонче от имел на върха му. След
това подмамил Ходер, слепият брат на Балдер и бог на зимата, да изстреля тази стрела
към Балдер. Имелът уцелил Балдер, пронизал го и той паднал мъртъв. Богиня Фрига
коленичила над сина си и горчиво заплакала. Сълзите й падали върху растението и се
превръщали в перлено бели плодове. Любовта и била толкова силна, че съживила
Балдер. След като той се събудил, Фрига накарала имела да обещае, че никога повече
няма да направи нито едно лошо дело и завинаги ще се посвети само на щастие и
радост за хората. Тя го благословила така, че всеки път, когато някой застанел под
имела, няма да бъде наранен и ще има право на целувка в знак на любов. 
    От тогава въпреки, че растението не изглежда като най-романтичното, имелът се
превърнал в олицетворение на любовта и привързаността по време на коледните
празници. 

Легенда за имела 
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            Има едно чудно хубаво растение, което краси всички къщи по време на коледните
празници. Хората вярват, че красивото растение носи благословия, която ще продължи през
цялата година. Традицията за Коледната звезда съществува от много отдавна, когато в малко
селце някъде по света, се случило истинско чудо. 
         В една студена зимна нощ, когато се родил Исус, ангел се спуснал от небето и
оповестил на овчарите на хълма, че Божият син се е родил. Щастливи, овчарите оставили
стадата си и тръгнали, за да посетят новородения син, като му взели такива подаръци,
каквито можели да си позволят - мед, плодове и снежнобели гълъби. Овчарите не били
единствените на хълма, които пасяли стадата си. Малка овчарка, наречена Маделин, също се
грижила за стадото на семейството си и станала свидетел на пристигането на ангела и чула
какво казал той на овчарите. Малката Маделин била бедно, селско момиче. Тя нямала нищо
за подарък, но много искала да посети бебето Исус и да го види как спи в креватчето си. Тя
стояла отвън и наблюдавала другите, когато влизали при него, носейки своите дарове. Някои
носели храна, други - дантела, а трети носели цветя. Но малката Маделин нямала нищо. Една
дама минала покрай нея с огромен сноп цветя в ръце. Докато минавала, от огромния куп
паднало едно стръкче зелени листа, точно върху краката на Маделин. Тя го взела и си
помислила: „Ще взема това стръкче, по-добре е от нищо“. Всички наоколо видели,
простоватото зелено растение в ръцете й. Тогава, стиснала мъничкия си подарък, Маделин
влязла при бебето Исус. Тя заела своето място в края на опашката от хора, чакащи да
поднесат своите подаръци. Когато най-накрая дошъл нейния ред, тя протегнала ръка и
внимателно отворила пръсти, за да постави стръкчето върху креватчето на бебето. Какво
било изумлението на всички, които видели, че вместо простоватото зелено растение,
Маделин държи красиво цвете. Чудодейното цвете било с формата на звезда, с блестящи
алени листа. Слухът за чудото бързо се разпространил из цялата околия, а дарът на
Коледната звезда станал известен като „Цветето на Светата нощ“.

Чудото на 
коледната звезда 
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      Валеше много силен сняг. Ралф и Едуард, които бяха на гости при баба си на село,
трябваше да си останат в къщи през целият ден. Продължи да вали, дори когато си легнаха и
всеки път, когато се събуждаха през нощта, те чуваха как вятърът свири и блъска около къщата
и през клоните на старите борови дървета. На следващата сутрин слънцето вече грееше ярко.
Беше чуден зимен ден! Клоните на боровите дървета искряха от снега, под топлите слънчеви
лъчи. „Изглежда, сякаш са поръсени със златен прах и диаманти“, помисли си Ралф. 
- О, бабо! Моля те, давай по-бързо закуската. Искаме да излезем и да построим снежна
крепост навън" - извикаха момчетата и нахлуха в трапезарията. 
        Баба се усмихна и им каза да закусят добре, тъй като строежът на крепост беше трудна
работа. Скоро двете момчета излязоха в снега и се заловиха със стоежа. Крепостта не
напредваше много бързо, тъй като им се налагаше да спират от време на време и да си
почиват. Когато баба им ги повика за вечеря, те се зачудиха къде е отишло цялото това време
след закуската до сега. След като се навечеря, Ралф застана на прозореца, за да погледа
снежния двор пред къщата. И тогава забеляза две малки птички, които се бяха сгушили в
клоните на стария бор в двора. 
- О, Едуард! Ела тук" - извика той. Виж тези бедни, малки птички. Изглеждат полузамръзнали и
толкова гладни.
- Бедните, дребни създания - отговори Едуард. Не те ли кара това да се чувстваш зле, Ралф?
Ние цял ден се наслаждавахме и си прекарахме толкова весело от сутринта на този сняг, който
сега е покрил местата от където птичките си набавят храна?
- Нека вземем малко храна от баба и им оставим навън! - каза Ралф. Може би няма да им е
трудно да я намерят. 
          Двете братчета напълниха една купичка със семена от скрина на баба и я оставиха в
средата на двора. Не след дълго малките, снежни птички започнаха да чуруликат и да летят
весело около купичката.
- Звучат така, сякаш непрекъснато повтарят „Благодаря!“ - каза Ралф. 
- Хайде да им оставяме всеки ден по една купичка със семена. - усмихнато възкликна Едуард.
Така ще им е по-лесно да преживеят зимата, а ние винаги ще си имаме чуруликаща компания.
           Двете братчета се прегърнаха, а баба им, която пиеше топъл чай на люлеещият се стол
зад тях, тихо се усмихна щастлива, че има такива добри деца като Ралф и Едуард.

снежните птички 
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         Руската зима на 1910 г. беше най-тежката в историята. Беше толкова студена, че остана в
историята, като „Желязната зима“. Заради местонахождението си, проспериращ и популярен хотел на
около двадесет километра от Москва, търпеше големи финансови загуби. Никой не беше стъпвал там от
седмици и собственикът беше съкратил по-голямата част от персонала си. 
          Една вечер, той беше изненадан да чуе почукване на входната врата. Когато отвори вратата, пред
него стоеше брадат, дрипав старец. Старецът каза, че обикаля навън в снега от няколко дни. Беше
премръзнал и умираше от глад. Помоли хотелиерът да му даде храна и легло за през нощта.
- Със сигурност мога да го направя - каза хотелиерът. Нощувка за една и нощ плюс храна ... таксата е
три рубли. Можете ли да платите? Старецът призна, че няма пари, но ако го изгони, със сигурност ще
умре в студа. Хотелиерът съжали стареца и му каза да влезе вътре. Заведе го в кухнята, където на
печката къкреше гърне с борш (супа от цвекло). Хотелиерът сипа в една голяма, дълбока чиния от
борша, добави заквасена сметана и за още по-добро засищане, даде на посетителя си половин питка
ръжен хляб. Дрипавият старец очевидно беше много гладен и бързо се нахвърли на хляба и супата.
Хотелиерът се засмя, като видя червеното петно   от цвекло върху мустаците на стареца. Дрипавият
старец благодари на хотелиера за храната и каза: 
- Няма да ме видите сутринта, но въпреки че сега нямам пари, ще ви платя трите рубли, когато ги имам
възможност. Хотелиерът не каза нищо, но не очакваше отново да види нито трите рубли, нито стареца. 
         Само след няколко седмици снегът се изчисти и бизнесът започна да се възобновява. Дори хотелът
стана по-оживен от всякога. През пролетта, хотелиерът реши да отиде до голямата катедрала в града, за
да благодари на Бог за възстановяването на работата си и продължаващия успех. След пристигането си
в столицата, той отиде направо в катедралата. Влезе вътре и огледа вътрешността на старата църква.
Погледът му беше привлечен от многото икони, които украсяваха стените и по-специално от една икона
в далечния ъгъл на църквата. Беше нарисуван старец, с брада и мустаци, който му изглеждаше странно
познат. Докато се приближаваше, забеляза тъмно петно, като от цвекло   върху мустаците му. Хотелиерът
погледна името, изписано под изображението. Пишеше „Свети Никола“. Точно в този момент нещо
блесна на земята под иконата. Когато погледна видя, че това беше монета, рубла. До имаше имаше още
две. Той ги вдигна и отново погледна към иконата. Петното от цвекло беше изчезнало и лицето се
усмихваше.

Дрипавият старец 
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            Група бивши студенти се бяха събрали на традиционната си годишна среща. Те шумно
разговаряха за времето в което са били студенти, както и за настоящето, когато всички вече
работиха и при това добре се справяха с кариерите си. Тогава решиха да посетят своят
любим професор от университета, който вече се беше пенсионирал. По време на
посещението им, разговорът се насочи към оплакванията на някои от студентите от стреса в
работата и живота им. 
            Старият професор стана и предложи на гостите си горещ шоколад. Той влезе в кухнята
и се върна с голяма тенджера с горещ шоколад и асортимент от чаши - порцеланови,
стъклени, кристални, някои съвсем обикновени на вид, други скъпи, а някои много изискани.
Професорът подаде таблата и всеки от гостите му си взе по една чаша. 
             Когато вече всички имаха чаша горещ шоколад в ръката си, професорът каза: 
- Забележете, че всички хубави и скъпи чаши бяха взети, за разлика от обикновените и
евтините. Макар, че е нормално да искате само най-доброто за себе си, това е източникът на
вашите проблеми и стрес. Чашата, от която пиете, не добавя нищо към качеството на горещия
шоколад. В повечето случаи той просто само изглежда по-скъп и в някои случаи дори крие
това, което пием. Истината е, че вие искахте горещ шоколад, а не красива чаша, но
подсъзнателно избрахте най-хубавите чаши. И тогава започнахте да си гледате чашите, да ги
сравнявате с вашата и да си мислите дали не трябваше да вземете, някоя друга чаша. 
Сега помислете върху това: Животът е като горещият шоколад, вашата работа, пари и
позиции в обществото са чашите. Те са просто инструменти за задържане и пълнене на
живота. Чашата, която имате не определя, нито променя качеството на живот, който имате.
Понякога, концентрирайки се само върху чашата, не успяваме да се насладим на горещия
шоколад, който Вселената ни е предоставила. Вселената прави горещия шоколад, човекът
избира чашите. Най-щастливите хора нямат най-доброто от всичко. Те просто правят най-
доброто от това, което имат. 
Живейте просто! 
Обичайте щедро! 
Грижете се всеотдайно!
Говорете любезно!
И се наслаждавайте на горещия си шоколад!

чаша горещ шоколад 
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           През 1897 г. осемгодишната дъщеря на Филип О'Ханлън, Вирджиния, пита баща си дали наистина има
Дядо Коледа. Тя започва да се съмнява в неговото съществуване, когато нейните приятели ѝ казват, че той не
съществува. Баща ѝ предлага на дъщеря си да пише до известния по онова време в Ню Йорк вестник „The Sun“,
като ѝ казва: „Ако видиш нещо в „Сън“, значи е истина.“  Малкото момиче последва съвета на баща си и
изпраща писмо с въпроса си до редакцията на вестник "Сън". Отговорът, който получава става най-известната
вестникарска публикация на всички времена.

Скъпи редакторе! 
Аз съм на 8 години.
Някои от моите малки приятели казват, че няма дядо Коледа.
Татко казва: „Ако видиш нещо в „Сън“, значи е истина.“
Моля ви, кажете ми истината: има ли дядо Коледа?
ВИРДЖИНИЯ О'ХАНЛЪН
115 ЗАПАД ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТА УЛИЦА

Вирджиния, твоите малки приятели не са прави. 
Те са повлияни от скептицизма на една скептична епоха. Те вярват единствено на това, което виждат. Мислят,
че нищо, което малките им умове не разбират, не съществува. Всички умове, Вирджиния, независимо дали
принадлежат на възрастни или на деца, са малки. Във великата наша вселена човекът е просто едно насекомо,
мравка, по своя интелект в сравнение с безграничния свят около него и съзнанието, способно да разбере
цялата истина и цялото знание.Да, Вирджиния, има дядо Коледа. Че той съществува, е толкова сигурно, колкото
е сигурно, че съществуват любовта, щедростта и предаността, а ти знаеш, че тези неща изобилстват и дават на
живота ти най-голямата красота и радост. Уви, колко ужасен би бил светът, ако нямаше дядо Коледа. Би бил
толкова ужасен, колкото ако нямаше Вирджинии. Тогава нямаше да има детска вяра, поезия, романтика, които
да направят съществуването ни поносимо. Нямаше да имаме друга радост освен тази, изпитвана чрез зрението
и сетивата. Вечната светлина, с която детството изпълва света, би угаснала. Да не вярваш в дядо Коледа! Това е
като да не вярваш във феите! Може да накараш баща си да наеме хора, които да пазят всеки комин на Бъдни
вечер, за да хванат дядо Коледа, но дори и да не го видят да слиза, какво биха доказали? Никой не вижда дядо
Коледа, но това не означава, че той не съществува. Най-истинските неща на света са тези, които нито децата,
нито възрастните могат да видят. Виждала ли си феи да танцуват на поляната? Разбира се, че не си, но това не
означава, че не съществуват. Никой не може да осъзнае или да си представи всички чудеса, които са невиждани
и невидими на този свят. Ти можеш да счупиш бебешката дрънкалка и да видиш какво издава звука вътре, но
има було, което покрива невидимия свят и което дори и най-силният човек, нито дори обединената сила на
всички най-силни хора, живели някога, не могат да разкъсат. Само вярата, фантазията, поезията, любовта,
романтиката могат да повдигнат завесата и да ни покажат божествената красота и величие, които са там.
Истинско ли е всичко това? О, Вирджиния, в целия свят няма нищо по-истинско и трайно. Нямало дядо Коледа!
Слава Богу, той е жив и ще живее завинаги! След 1000 години, Вирджиния, не, след 10 пъти по 10 000 години
той ще продължава да носи радост на детското сърце.

има ли дядо Коледа?

Да, Вирджиния!
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