УЧЕНИЕ
Нашата песен
Във душите и сърцата
ние носим обич свята,
и със нея ний вървим
всяка скръб да победим;
и със нея ний се борим
всяка рана да затворим,
за да дойде най-подир
на земята вечен мир,
и да грейне пак света
в слънце и във чистота.
Във прозорчето прогнило
да огрей отново мило
загасената свещица,
жълта като мъченица.
И отвътре да обади,
и на стари и на млади,
че се ражда тук отново
с песен името Христово.
Григор Угаров

Ти, Боже! . . .
Ти ни даде хляб и вяра вечна,
братска обич чиста и сърдечна;
и дари ни радост и сполука,
за да учим родната наука.
И сега отново сбрани - ето,
със любов и бодрост във сърцето,
ний на Теб се молим, Боже мили:
дай ни здраве, дай ни крепки сили!
Да расте ме силни и свободни
сред поля и ниви хлебородни,
и да греем като цвят в градина,
както грее нашата Родина. . . .
Йордан Стубел

На училище
Ето пак настъпи време
ум и разум да береме.
Днес със книги във ръце,
от душа и от сърце
ний зовеме в тоя час
Божата ръка над нас здраве пак да ни дари,
да сме мирни и добри,
пак успешно да се учим,
та вратите да отключим
към живот честит и нов
на човечност и любов.
А пък нашата държава
щедро да я надарява
с радост, слънце, добрини
и със светли Божи дни;
да са всички хора живи,
здрави, бодри и щастливи.
Григор Угаров
Песен на труда
Запейте, слънчеви дечица,
светата песен на труда,
и като бръмнали пчелици,
на разум сбирайте меда! . . .
Над вас ведреят небосклони,
и Бог Всевишний грижно бди;
отмерно ясен звън се рони
в школото както по-преди! . . .
Вий днес пристъпяте отново
на светлината в чистий храм:
на труд, дечица! - В дух и слово
търсете Истината там! . . .
Трудът ви пази от хомота
на всяка гибелна мечта, трудът е царят на живота,
единствен път към вечността!
Помнете: горко ономува,
чиято воля се лени а този, който труд жадува,
блаженство ще го осени! . . .
Васил Димов

Дядо Господи!
Дай ми здраве, дай ми сила,
мъдрост, радост и закрила,
та да мога да премина
пак учебната година.
Че успехът е награда
и на мама, дето страда,
и на татка уморен,
що работи по цял ден:
що събира по паричка
да ме храни като птичка.
Твойта дума е могъща,
бди и пази нашта къща;
бди над татка и над мама,
запази ги живи двама, да порастна аз голям,
малко радост да им дам,
че за мен са се трудили
и са дали сетни сили.
Григор Угаров
Към учителя
Скъпи учителю,
ти ни отвори очите,
ти ни отвори сърцата
и ни научи да бъдем
като роднини и братя.
Даде ни ти обичта си,
радостна, светла, честита,
ний ще я носим дълбоко
там, във сърцето ни, скрита.
Като останем самички,
в пътя без твойта закрила,
тя да ни бъде водача твоята обич най-мила.
Сбогом, учителю скъпи,
и лудините прости ни!
Ний ще се молим на Бога
здрав да си дълги години.
Дора Габе

Книга
Нашироко по земята
ти разнасяш светлината,
и със своя благослов
ти ни учиш на любов,
да се трудиме безспир,
да живееме във мир,
с много обич във сърцата,
да обичаме земята,
с равнините зеленили,
дето ний сме се родили.
Затова си дар богат
и на царския палат,
и на бедния селяк
със кожух и със калпак.
Всеки в твойте листи срича,
и те пази, и обича.
Григор Угаров
Празник на азбуката
Чак додето стига
българската книга
и звъни прекрасна
нашта песен ясна,
в къщи и палати,
бедни и богати
шепнат с обич свята
днеска имената
Кирил и Методий.
Няколко народи,
като братя родни,
мирни и свободни,
днес празнуват също
в свойте бедни къщи,
с азбука в ръката –
ден на светлината.
А децата всички,
като ято птички,
с техните портрети,
весели, напети,
стигат с чудна песен
покрива небесен.
Григор Угаров

Свети Клименте!
Свети Клименте, Божий светителю,
моли Бога за нази ти там!
Свети Клименте, наш покровителю,
на колене стоим в твоя храм.
Свети Клименте, ний те обичаме,
ти си славянин, ти наш си светец;
в скръб, неволи към теб само тичаме,
свещи палим пред твоя венец.
На теб само надежда възлагаме,
еднородче, закрилниче благ,
в тез въздишки душата си влагаме;
ти любил си ни много, люби ни ти пак!
Иван Вазов
На Свети Кирил и Методий
Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви!
С книжовност, тая сила нова,
ти чест и слава поднови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада там,
дето знането живей!
Тъй солунските двама братя
зовяха нашите деди.
О, минало незабравимо!
О, пресвещени старини!
България остана вярна
на техния свещен завет,
във тържествуване и мъка
извърши подвизи безчет.
Бъдете преблагословени,
о, вий. Методий и Кирил,
отци на българското писмо,
творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
във всенародната любов!
Речта ви мощна да се пее
в славянството во век веков!
Стоян Михайловски

Св. св. Кирил и Методий
Днес е празник! Ден тържествен! ден на Кирил и Методий пратеници с глас божествен
за славянските народи.
Те оръдие могъщо
изковаха от езика наш,
що като пламък същи
из духа народен блика.
Словото им свето, чисто,
като лъч през вековете,
с бисерните тез мъниста азбуката тяхна - свети!
Днес е празник! Ден тържествен! ден на Кирил и Методий пратеници - дар божествен
за славянските народи.
Асен Калоянов
Кирил и Методий
Мрак духовен бе обхванал
нявга Родината свята,
но изпрати Бог тогава
солунските двама братя.
С родна книга, с родно слово
и със вярата Христова
те посяха семе ново
във душата на народа.
Буйно семето поникна
и огря ни лъч най-светъл:
Златен век на родна книга,
мощна българска просвета.
О, учители славянски,
наши братя родни, святи,
вий ни първи просветихте,
вий ни писменост дарихте.
Днес народът се прекланя
пред делата ви чудесни
и ви слави и възхваля
със слова, игри и песни.
Нек духът ви да пребъде

над славянските народи!
Слава, слава, вечна слава
вам, о, Кирил и Методий!
Васил П. Нешев
На народните будители
Поклон, будители народни,
на българския дух творци.
На вас дължиме дни свободни,
на вас, апостоли-светци!
В нерадост, в мъка вий живяхте,
под ужас вражески, в тегла,
и първи знамето развяхте,
и първи вдигнахте чела!
На вас дължиме реч и вяра,
просвета, слава, светлина,
че вий рушихте робство черно,
вековен гнет и тъмнина.
Поклон, будители, достойни
учители на цял народ, над ваште жертви многобройни
цъфти сегашният живот.
Нето Савов
Будители
Из тъмнината вий изскочихте,
като звезди в предутрен час;
на роба пътя прав посочихте
и чу той чистия ви глас.
Будители на непробудена
народна свяст! За правдини
вий шепнехте му - и учудена
душата робска чу: Стани!
И стана чудото! Потисната,
душата робска в тия дни,
като вълна биде отплисната
към светли, сяйни бъднини.
И грейна лъч върху Родината,
надежден лъч - и навсегда
тъмата робска беше срината
от зова свят за свобода.
Асен Калоянов

БОЖА МАЙКА
Иисусовата Майка
Във ъгълчето, над кревата,
от стария наш иконостас,
Иисусовата Майка свята
денем и нощем бди над нас.
Тя ни дарява здраве, сила,
смиреност, кротост, доброта,
от злото черно ни закриля а в зло потънал е света.
Най чиста радост ний изпитваме,
щом всяка привечер със глас
шептиме Божията молитва
пред стария иконостас.
Димитър Пакталеев
Божа Майка
Кой кого не слуша,
кой кого обижда,
Божията Майка
от небето вижда.
Всяка лоша дума,
малка и голяма,
на сърце й пада
като тежък камък.
А пък щом ударят
някое сираче,
Божията Майка
на небето плаче.
Майчице, отгоре,
Майчице на всички
хора и детенца,
и треви и птички!
Тъй ли все при Тебе
злото ни отива?
Тъй ли ще го носиш,
кротка, търпелива?
Дора Габе

Ден Господен
Щедро Божата десница
с плод земята наспори,
днес над родната пшеница
слънце весело гори . . .
Клас навежда богомолно
и, окъпана в роса,
слуша: пее, пее волно
птичка в модри небеса,
и трепти далеч в полята
като радост песента.
Там по жътва сред житата
в утро Майката Света
ще премине да погали
всеки труд благословен,
та в сърцата да запали
с обич жътвения ден.
Йордан Стубел
Към Божията Майка
Майко мила, под закрила
имай всички нас;
с радост чиста и лъчиста
ние всички като птички
да сме всеки час!
Ний Ти пеем и копнеем
в Твойта чистота;
дай ни сили, вихрокрили,
да вървиме и твориме
мир и доброта! . . .
Че край нази зли талази
сеят смърт и грях;
много люде, като луди,
красотата на душата
хвърлят в тлен и прах! ...
Дла нека Бог в човека
пак да заживей;
ний радеем да успеем:
чрез децата на земята
слънце да огрей!
Васил Димов

Вечерна молитва
О, Майко Богородице,
закрилнице пресвята,
тръбят призивните тръби,
във кръв гори земята . . .
Прати покой, прати ни сън,
благослови с десница
трудът и мирната любов,
и хлебната пшеница.
Когато тъмната злина
навее нашта стреха,
прати ни сила и любов,
бъди ни ти утеха.
О, Майко Богородице,
закрилнице пресвята,
с молитви, с песни напълни
на хората сърцата. . . .
Йордан Стубел
Молитва
Майчице, Ти свята,
слизай от небето,
когато в сън сладък
заспи ми детето.
Бди над него, Майко,
моля Те сърдечно,
пази го от злото,
закриляй го вечно.
И кога порастне
юначе голямо,
аз ще го науча
на доброто само.
Да е милосърдно честно да се труди,
а най-вече, Майко,
правдата да люби.
Станчица Слънчева

Майчина молитва
От ден на ден линееше детето,
а как бе бодро, весело преди! във трескав плам гореше му лицето,
и хрипаха детинските гърди.
И ден след ден отлитаха безшумно,
топеше се, горкото, като свещ,
и устните нашепваха безумно:
-о, мамичко, дали ще стана днес?
-Потрай, детенце, зима нека мине,
да дойде пролет и от дълъг сън
пробудят ли се сънните градини,
ще литнеш като птичка ти навън.
Над тебе бди божествена, пречиста
Светата Майка с поглед тих и свет,
и сълзите Й - бисерни мъниста се ронят върху твоя образ блед . . .
Щом грейна пролет, зашумя играта
на палавците - и помежду тях
засвети пак усмивката благата
на малкия, сред весел глъч и смях.
Асен Калоянов
Майка
Колко ли честита е била!
Имала е синове соколи,
бедната - сега е тя дошла
чак на Божи гроб да се помоли.
Богоматер да я утеши,
да запали пред светите двери
свещи за умрелите души
и за старост сили да намери.
Нощем туй е мислила дома,
кътала петаче по петаче,
та да дойде някога сама
на светото място да поплаче.
И във самотията си пак
де се върне с жалбите еднички,
за да спре в село от праг на праг
кръстчета да раздаде на всички.
Йордан Стубел

Аз помня ...
Аз помня спалнята, кандило,
креватчето, играчки мили
и твоя шепот тих и мил:
"Над теб е Ангел лекокрил"."
И случваше се, мойта наня
да ме съблича с кротък глас
и в сладък сън унесен,
скланям глава на рамото й аз.
Ти ме прекръстиш и целуваш,
и спомняш ми, че Той е с мен,
и аз във щастие заплувам о, помня твоя глас свещен.
Яз помня нощ, креватче мило,
кандило в ъгъла трепти
и сенките край туй кандило не бе ли Ангела ми ти?
Иван Бунин
БОГ
Кой?
-Кой пали звездите през тъмните нощи,
кой, мамо, ги духа щом Слънчо изгрей?
Кой праща зората пурпурна, свенлива,
що утрин приветно на изток се смей?
-Бог пали звездите, невръстний ми сине,
щом бавно се спусне вечерния мрак
и духа ги утрин, щом грейне зората,
в която Бог се усмихва, и кротък, и благ.
-Кой прави кат бисер да грее росата,
под нежната ласка на слънчевий ден?
Кой, мамо, направи лазурите сини,
що трепкат тъй нежно в простора засмен?
-Лазурите сини и слънцето ясно,
зефира, що гали узрялата ръж, все Бог ги направи, обичний ми сине,
и всичко що виждаш нашир и надлъж.
Георги Костакев

Детска молитва
Ти, о Боже, Който гледаш
най-високо от небето,
дай на татка, дай на мама,
само радост във сърцето!
Всички хора на земята направи
да са щастливи, направи да
зреят рано
наште благодатни ниви!
И тогава чудна пролет
ще настъпи, ще ни грее,
а пък птичка във душите
Твойта песен ще ни пее.
Йордан Стубел
Звезди
Тез звездички, тез сестрички,
дето гледат, дето мигат,
Дядо Господ ги направи
да не могат да се стигат.
Всякое дете си има
на небето по звездичка,
но не бива да я пипне
ни със пръстче, ни с ръчичка.
Нека гледат да се радват
отдалече на земята
и на Господа да казват:
"Таз земя е най-добрата!"
Дора Габе
Молитва
Дядо Господи, прости ме,
моля ти се от душа!
С ум и радост надари ме
да не мога да греша.
Запази ми Ти сърцето
от зли мисли и неща;
всичко виждаш от небето,
зло на мен недей праща!
Дай на мама, дай на татя
здраве, сила и живот;

мир, любов - на всички братя,
и добро на наш народ!
Иван Вазов
Бог
В зората нежно се усмихваш,
в зефира тих въздишаш Ти,
на слънцето в очите златни
златистий поглед Твой трепти.
Във силний рев на урагана,
в дъждеца, кротко що ръми,
в неспирний шум на океана все Твоя мощен глас гърми.
В цвета на розата красива
Ти ръсиш сладък аромат,
в лазура син на небесата
сияй ликът Ти кротък, свят.
Звездите, наниз от рубини,
са Твоите хиляди очи навред в просторите безкрайни,
навред си, Боже, само Ти! . . .
Георги Костакев
Молитва
Дядо Господи, пази ни
от неволи, от беди!
Над земята на деди ни
с нас и Ти безспирно бди.
В нея българин живее
с вяра в Твойта доброта
и чрез Тебе се надее
да пребъде на света.
Нас пък, малките дечица,
в път на майки и бащи
молим с Твоята десница
вечно да ни водиш Ти.
И където е доброто,
с Теб да бъдеме и ний.
Дядо Боже от небето,
дай ни светли бъднини!
Стилиян Чилингиров

Молитва
Ти, Който можеш всичко
и грижиш се безспир
за мъничките птички,
за целий земен мир,
о, Боже, бди над мене!
От Своя слънчев свод
прати благословение
над моя млад живот!
Да растна в Твойта благост,
под Твойта светла шир,
да се събуждам с радост
и да заспивам в мир!
Елисавета Багряна
Боже, колко сме сами!
През гори, поля, балкани,
лятото си бяга веч,
а към нази, като лани,
иде есен отдалеч.
Над полето пожълтяло,
жерави-синджир летят,
ширинето запустяло,
, съхне, цвят до цвят.
Мрачно тегнат небесата,
тихо дъжд ръми, ръми . . .
Как е пусто по земята,
Боже, колко сме сами!
Людмил С. Дринов
Молитва
Създателю небесен
на радост и на песен,
под Твоята десница
живее всяка птица,
че Ти си господар
на всяка жива твар.
През всичките врати

невидим влизаш Ти.
И всеки светъл ден
от Теб е сътворен.
Под Твойта свята власт
безгрижен раста аз.
Във радост и беди
със мене Ти бъди!
Григор Угаров
Вечер
Що ми греят тъй звездичките,
толкоз ясни, толкоз бели,
накъде отиват всичките,
в пътя на почивка спрели?
Нещо ли при нас са видели,
че тъй гледат, гледат всички,
за молитва са издигнали
малките деца ръчички.
И сърцата им отворени
греят като ясни свещи,
казват думи непристорени,
най-обични, най-горещи.
Нека ги издумат всичките,
златни думи на сърцето;
те отиват при звездичките
и при Господа в небето.
Дора Габе
Вечната песен
Пося Ти зрънце във тъмница,
и то поникна Божий раб;
ожъна чудната пшеница,
и Твойта нива даде хляб.
В деня и труден и нелесен,
Ти вярата у нас роди,
и стана утрото на песен,
която всичко победи.
Заля на живите сърцата,
дари земята ни със плод,
и спря високо в небесата
до Теб и вечният живот.

Какво са наште мъки, битви?
Нали Ти даде на светът и вяра,
радост и молитви,
а в тъмнината светъл път . , .
Йордан Стубел
Към Бога
Не виждам Те, о Боже мили,
но тихо шепне ми душата,
че извор си на всички сили,
и Теб се кланят небесата.
Вред чудеса неизброими
разказват Твойта слава сяйна,
и величаят Твойто име
и Твойта добрина безкрайна.
Звездата, коя нощем грее,
за Теб ми, Боже, наумява,
и птичката, що денем пее,
Теб, Боже, хвали и възпява.
Константин Величков
Дядо Господи
С Твойта сила всемогъща,
що закриляш всяка къща,
в тия зимни хали ледни
бди над голи и над бедни!
Запази зърната живи
в наште хлебородни ниви;
щом се вдигнат снеговете
и настъпи бяло цвете,
да израстнат на редици
вредом весели пшеници,
да напълнят с песен свята
всяка къща на земята,
гдето с труд благословен
преминава всеки ден.
Григор Угаров

Сиромашка песничка
Капят, капят листата,
прецъфтяват цветята.
Бягат, бягат птичките ще си идат всичките.
Ще останат еднички
врабченцата, горкички да се гушат в стрехите,
да обират трохите.
Па ще духнат ветрове,
ще захванат студове,
ще се спуснат и мъгли,
дъжд и сняг ще завали.
Блазе тогаз томува,
който добре зимува с топли дрехи облечен,
край огъня припечен.
А в нашата печица
няма дръвце клечица.
Дрехите ни изтрити,
обущата пробити. Затуй, Боже, Ти кажи
лятото да продължи.
А зимата прогони
нейде в топлите страни.
Елисавета Багряна
Молитва
Дядо Господи небесен,
дай ми здраве, ум и мощ,
та сред радост и сред песен
да се трудя ден и нощ.
Дай на татка и на мама
дълги, дълги старини,
да дочакат живи двама
тих покой при своя син.
Бди под всяка низка стреха,
сиромаха да живей,
дай му радост и утеха
и с надежди Ти го сгрей.
От зърната ни зарити
дай обилен златен плод,

и щастливи дни честити
дай на целия народ.
Да живеем всички тука
все във радост и във мир,
да вървиме към сполука
и към светли дни безспир.
Григор Угаров
В деня на християнската младеж
В изгрева на слънцето, което
буди сутрина от сън полето
и разлива злато по тревите,
с дребна бисерна роса покрити,
виждам Твоята усмивка, Боже,
и сърцето ми пламти от радост.
С тръпките на непозната сладост
коленича в Твоето подноже
и се моля:
-Нека бъде Твойта воля!
Вятърът в разперените клони,
който тези дни листата рони
и на есента постила пътя,
тръгнала насам от планината,
с Твоя таен глас ми шъпне, Боже,
и душата ми обземат тръпки.
Чувам около тревожни стъпки,
коленича в Твоето подноже
и се моля:
-Нека бъде Твойта воля!
Скоро сняг земята ще застели Твоята ръка с покривки бели,
ще загърне семената в нея
да дочакат пролет да изгрее.
Под закрилата си мощна, Боже,
приюти и своя син послушен!
Отче наш, всеблаг, великодушен,
коленича в Твоето подноже
и се моля:
-Нека бъде Твойта воля!
Христо Ц. Борина

Вечерна молитва
Вън беснее страшна хапа,
и снегът вали, вали ...
Над душа осиротяла,
Вишний Боже, се смили! . . .
Над скиталеца незнаен
бащинско крило простри,
на бедняка, в скръб отчаян,
светла радост подари! . . .
Слез над бранните полета,
дето братска кръв дими там е в смърт душа обзета;
Ти от смърт я отнеми . . .
А Родината ни свидна
запази я от война,
та със устрем да премине
тя напред към светлина . . .
Нека слънце да огрее
над изстрадалия свят,
всичко в мир да заживее в Твоя мир, о Боже свят! . . .
Васил Димов
Към небето
Дядо Господи на всички,
дай ни сила, дай ни мощ,
като малки кротки птички
да се трудим ден и нощ.
Та на наште майки нежни,
що не мигат до зори,
да сме умни и прилежни,
да сме тихи и добри.
С Твойта сила всемогъща
с Твоята безсмъртна власт,
бди над всяка бедна къща
и закриляй всички нас!
С Твойта чиста обич свята
всички хора надари,
та отново на земята
труд и мир да зацари.
Григор Угаров

Сирашка песен
Плискайте, вълни от мрак,
в злобна декемврийска вечер,
съскай хищен, нощен вятър
и пронизвай моя праг!
Яз съм бедния сирак, блед,
измръзнал, без покривка,
но над мене бди с усмивка
образ нежен, образ благ.
Туй е Милостта Му, да! Тя ми е наследство скъпо
от любов, тегло и мъка,
спътници на вечността;
с нея братята си уча
на добро, и сам, злочест от гръдта й сочна суча
млякото на будна свяст.
Плискайте, вълни от мрак,
в злобна декемврийска вечер,
съскай хищен нощен вятър
и пронизвай моя праг!
Асен Калоянов
България
Страна на китните балкани,
страна на слънце и цветя,
страна, която ни отхрани една си ти за нас в света! . . .
Пред твойте хубости нетленни,
духът блажено е пиян,
пред твоите тайни съкровени,
поклон, Родино, свиден блян! . ..
Бъди под Божия закрила,
расти във правда и любов;
и Бог да бъде твойта сила,
сега и в вечни векове! . . .
Васил Димов

Новогодишна молитва
Застанал пред иконата смирен,
със светла вяра във душата,
о Господи, бъди добър към мен
и чуй молитвата ми свята.
През новата година подари
на всички ни живот и здраве,
та щастие в дома ни да цари
и радост да ни озарява.
Носи на татко в службата успех,
на мама - радост във очите,
а мене ме пази от зло и грех,
за да дочакам дни честити.
О, Господи велик, благословен,
Ти, Който бдиш от небесата,
бъди тъй щедър и добър към мен
и чуй молитвата ми свята!
Любомир Дойчев
Молитва
Във тази вечер дивно свята
пред Твоя лъчезарен лик
свенливо трепка ми душата
о, Творче, светъл и велик!
И шепне кротко към звездите,
към Твоите ведри висини
молитва нежна кат лъчите
на злато-звездните страни:
-Кажи навред да спре теглото,
да няма сълзи и печал;
да цъфне в всеки брат доброто,
самин със него заживял!
Дари с божествена милувка
народът ни, що с пот живей:
да ляга вечер със усмивка,
а сутрин песен да Ти пей!
Във тази вечер дивно свята
молитва шепна, Татко мой:
-Вдъхни ми и на мен в душата
свещена вяра и покой!
Н. Тинчев

Молитва на орача
Моля Ти се, Боже мили,
дай ми мишци здрави,
в морни гърди нови сили
и ръце корави.
Моля Ти се, помогни ми,
ралото да стегна,
и воловците любими
в него да запрегна!
Да кръстосам нашироко
угари безмерни,
да разрия надълбоко
тия бразди черни.
Моля Ти се, Боже мили,
дай ми мишци здрави,
в морни гърди нови сили и ръце корави!
С. Дринов
Пред кандилото
Боже, дай ми ум и сила,
от небето бди над мен,
бди над мойта майка мила
всеки час и всеки ден.
И над бедната ни стреха,
дето аз съм се родил,
пращай радост и утеха,
и на моя татко мил!
Дай ни здраве, дай ни воля
да се трудиме безспир,
та в беда и в неволя
да живеем пак във мир.
Дай на всички братя родни
радост, сили, благодат,
плод във ниви хлебородни,
плод обилен и богат!
И над нашата Родина
бди от слънчевия свод,
да цъфти като градина,
да живей честит народ!
Григор Угаров

Благодарствена молитва
Ти ни прати лято благодатно,
много плод и много жито златно,
и трева на паши и ливади,
по кошари все овчари млади.
Ти ни прати песен на нивята,
здраве, още радост на децата,
затова под всяка родна стряха
весело отдъхна сиромаха.
Днес Те славим, Боже, със молитва,
та да няма кръв, да няма битва,
мир да грейне вредом по земята,
и любов небесна във сърцата.
Йордан Стубел
Към небето
Дядо Господи небесен,
дай ни радост, дай ни песен!
Понеси ни на крилата
пак на Твойта обич свята!
Направи ни, Боже вечни,
по-добри и по-човечни,
че земята се окъпа
в кръв човешка, млада, скъпа.
По морета и земи
нова рана пак дими.
Нека грейне пак над щика
Твойта истина велика,
като светъл благослов мир, и правда, и любов,
та да няма мъст и злоби,
нито гладни, нито роби;
на земята ние всички
да живеем като птички,
и под покрива небесен
да се пее само песен.
А войната де бушува,
мир и правда да царува.
Направи ни, Боже вечни,
по-добри и по-човечни!
Григор Угаров

Детска молитва
Дядо Господи, кажи
мир да бъде на земята
и От всяко зло пази
моята Родина свята.
Не оставяй сред злини
българският род да гине;
нека бурята отмине,
нека дойдат светли дни.
Та ний, малките, когато
израстем под Твойта мощ,
да шептиме ден и нощ:
името Ти да е свято.
Димитър Бабев
Моето щастие
Мойто щастие е скромно.
То ме чака сутрин там,
гдето светло и огромно
вдига слънце своя храм.
Там люлей се цвет до цвета,
Божи кравички пълзят,
пръпкат птици из дървета,
пеперуди се въртят.
С тях във чиста, вярна дружба,
всеки с химн на свой език,
вършим благодарна служба
на Твореца си велик.
Николай В. Ракитин
КОЛЕДА
Рождество Христово
Зимата дойде отгоре,
там от чистото поле
на небесните простори.
С бели вихрени криле
цяла нощ тя бе лудяла
над земята - най-подир
със една покривка бяла
я обви на длъж и шир.
А под снежните качулки
на къщята в тая нощ,

херувими в златни люлки
пееха със чудна мощ.
Светлото Христово чудо
те вестяваха безспир
и зовеха всички люде
към любов и вечен мир.
Асен Калоянов
Коледна нощ
Нощта селото ни загръща
във ямурлуци от мъгли;
над дядовата родна къща
сняг едър трупа и вали.
Макар от роден край далече,
макар и в чуждите земи,
аз виждам как на Бъдни вечер
там никой тая нощ не спи.
В огнището стар бъдник тлее
и плиска ясна светлина,
по детските лица се лее
като усмивка радостта.
Ще тръгнат малките ми братя
да коледуват тая нощ;
дружината навън ги чака
и песен пей за Рождество.
О, песен весела и жива,
теб пее цялата земя,
но мама светото кандило
поглежда с майчина тъга.
И мисли си - къде ли скитам,
когато едър сняг вали и рони мъката си скрита:
-Исусе, моя син пази!
Нощта селото ни загръща
във ямурлуци от мъгли.
Аз виждам дядовата къща:
там никой тая нощ не спи.
Яла дълбоките пъртини
не спират младите момци,
там пеят коледни дружини:
-Исус се тая нощ роди!
Богдан Овесянин

Рождество Христово
В превара снежинки крилати
се гонят, лудуват, летят.
Във ранната утрин камбани
тържествено бият, звънят:
-Бим, бам, бум . . .
От звездния купол небесен
приглася им ангелски хор, и сладко неземната песен
отеква в широкий простор:
-Бим, бам, бум . . .
И вред по земята се носи
таз сладка и радостна вест:
във скромните ясли овчарски
роди се Син Божи нощес:
-Бим, бам, бум . . .
Във хижи и царски палати
ликувайте, пейте безспир, с любов всеотдайна в сърцата,
в душите със радост и мир:
-Бим, бам, бум . . .
Георги Костакев
Рождество
Днес черковната камбана
ни събуди отзарана
и припомни във зори
тя на хората добри
за онази проста, стара
и разкривена кошара,
с плетения покрив гнил,
дето Бог се е родил.
Тя ни спомни за звездата,
що огряла в тишината
и от чудни светлини
Му оплела пелени.
Затова и толкоз мило
свети малкото кандило,
а от куната със глас
сякаш Той ни вика нас да погали със десница
всички български дечица.
Григор Угаров

Витлеемска звезда
Във ясната вечер, когато трептяха
по свода небесен безбройни звезди,
яви се звездата най светла и чудна
предвестник на правда и край на беди.
И ангели бели летяха в простора,
възпяваха с радост щастливия миг,
когато роди се във пещера проста
на вечната истина Царя велик.
Със дарове скъпи тръгнаха тогава
мъдреци стари от далечни страни,
почит да сторят, поклон да направят
на Тоз, що с доброто света победи.
Радка Станимирова
Коледа
Днес от всеки поглед блика
радост светла и велика;
чудна песен е запяла
вред земята побеляла.
А във всяка къща мило
свети мъничко кандило,
сякаш пламъка му ален
от звездата е запален.
Нашта обич го опасва
никога да не угасва,
като вечните зори
в златен пламък да гори,
та във студ и бури бесни
да живеем пак със песни,
всеки ден що иде нов
да го срещаме с любов.
Григор Угаров

Коледна утрин
Светят коледни свещички,
грее чудната елха.
Пеят огнените птички,
пеят благославят всички
Рождеството на Христа.
Майчина целувка буди
мили рожбички от сън.
Бели ангелчета пеят
и камбанките люлеят
в снежна утрина навън . . .
Дин-дан . . . зън . . .
Беса Паспалеева
Коледа
До където поглед види,
и поля и керемиди,
круши, сливи, дрян и плет всичко трепне в сняг и лед.
А небето чисто грей,
като светъл полюлей;
и звездици златокрили,
като детски взори мили,
над земята кротко греят,
сякаш песни сладки пеят.
През прозорците надничат
на децата сякаш сричат
с глас вълшебен, чуден,
мил, че Христос се е родил!
И над покривите бели
ангели са долетели,
като снежните звездички,
мигали са със очички; трепнали са със крила сред безбройни светила.
А една звезда незнайна,
като месеца сияйна
и огромна като пита,
над кошарата пробита
тая нощ е тихо спряла
и е гряла, гряла, гряла!
Григор Угаров

Бъдни вечер
Ненадейно на небето в тази съща нощ,
огряла чудната звезда комета, хубава, лъчисто-бяла.
И оставили книжата
учените вълхви стари,
и на път подир звездата
тръгнали със скъпи дари.
И звездата чудно бяла,
както Господ Бог й казал без и денем да залязва,
над -една кошара спряла.
Влезли вътре мъдреците,
и сред агънцата бели,
с ореол над къдърците,
малкия Христос видели . ..
Елисавета Багряна
Коледа
-Ти елхице позлатена,
расла весела засмена,
и клонила най-високо,
най-далече и широко.
Ти ли позлати гората,
и пътеките, полята?
-Аз съм всичко позлатила,
клони, птички посребрила,
че от белите кошари
идат Божи коледари.
С тях ще хвалим Боже чедо,
ой Коледо, мой Коледо! . . .
Иван Бунин
Коледна молитва
Във тази светла нощ се моля
на Тебе, Господи всеблаг,
за всички братя, що се трудят
от ранна утрина до мрак.
Над тез що страдат мълчаливо,
десница мощна Ти простри, вдъхни им Господи, надежда

и крепка вяра във гърди.
Да бъде светло във душите,
божествен огън да гори във бедни хижи и палати,
любов и мир да зацари!
Смекчи на хората сърцата,
лъжата, злобата срази, да няма гладни и бездомни,
да няма горест и сълзи!
И всички братя и сестрички
със крепко здраве надари,
прати им, Боже, дни благати
и радост в тежките беди.
Георги Костакев
ВЕЛИКДЕН
Пролетна песен
След зимните неволи и злини
небето синьо в пролетните дни
поглежда днеска кротко над света,
като с очите сини на Христа.
От изток Слънчо грейнал мил и драг,
целува с весела усмивка пак:
дървета, хора, птици и пръстта,
като с устата блага на Христа.
Пробудени от зимния си сън,
капчуците на стрехите отвън,
напевно, в хор, приветстват пролетта,
като с гласа сърдечен на Христа.
А тихият ветрец, пристигнал тук
от топлия и слънчев юг,
възторжно крачи с песен на уста,
като с нозете боси на Христа.
Царкиня Пролет в родния ни край
щастлива и усмихната сияй,
затуй от всичко блика радостта,
с усмивката всеблага на Христа.
Любомир Дойчев

Връбница
Набраха китки зелени
с росица росна росени,
набраха млада върбица венци да вият дечица.
На всяка къща дариха
и пътя с шума покриха,
да бъде чисто пред храма,
прашинка утре да няма.
Нали на свята ослица
Христос ще мине, дечица;
на клонка желта и бяла,
затуй е птичка запяла.
Затуй е роса росила
и всичко, всичко измила,
затуй са клони и листи
отрано ясни и чисти.
Йордан Стубел
Великденска свещица
Грижи се за всички
мойта баба мила,
восъчни свещички
всекиму е свила.
Пред икона свята
свещите нарежда
чувам в тишината
нежно да нашепва:
- Таз свещица малка,
на охлюв навита,
за моята Лалка,
нека стои скрита.
Че пролетта идва
със птички и песни,
а след нея бърза
Великден чудесни.
Срешу този празник,
с мъничка ръчица,
Лалка ще прихване
жълтата свещица.
С своя светъл пламък
ще прогонва злото

и ще й показва
пътя към доброто.
Радка Станимирова
На Разпети Петък
Едно по едно
веч всичките деца
занесоха цветя
на милия Исус . . .
-А що да нося аз?!
Ний нямаме у нас
ни мънинка градинка ни шибой с латинка там около стената . . .
-Тогава занеси ти нас!...
Чух лайкучките мили,
всред пътя, във тревата,
главичките си скрили.
О, мили! ... па ги взех,
с водичка ги омих към черквата поех.
И там - навел глава
над одъра Христов сложих ги със любов.
- Не ще се сърдиш Ти,
мой мил Исус, нали,
че не Ти нося рози,
ни чудни карамфили?
Аз имам само тез,
тез бедни, но добри
маргаритки мили!
Ел. Бриса

Великден
Великденчето разцъфна,
и щъркелите дойдоха; Великден иде от далеч,
Великден чука на прага:
-Изпекохте ли краваи?
Нашарихте ли яйцата?
-Ето ги там под месаля,
лъхат на топло и сладко.
-Ей ги, в онази кошничка,
кимат ни и се подсмиват . .
По-скоро, Божке, да мръкне,
и камбаните да бият.
Да станем, да се пременим,
да идем всички на черква,
да викнат: "Христос възкресе",
та да запалим свещите
и да се чукнем за здраве
и за весела година.
Елисавета Багряна
Великденски звън
Пеят медните клепела,
над колиби, над села,
а над къщите заспали
със невидими крила
хвърка сладка, звучна песен:
-Христос възкресе!
Дядо, баба, мама, татко,
бъбрят весело навън.
Буди тая песен сладка
всеки дремнал сладък сън.
Всеки дом гърми от песен:
-Христос възкресе!
Колко радост, колко сила
носи тоя звучен зов,
и надежди и закрила,
и изпълня ме с любов.
И повтарям аз, унесен:
-Христос възкресе!
Григор Угаров

Великден
Ти слизаш с пролетната песен,
велик и весел, ден Възкресен,
и звън след звън сега се рони
по дървеса и цветни клони.
Там в ранна утрин лекокрили
в небето всички подранили,
полето, хижите люлеят,
и тихо, богомолно пеят.
Там църквицата ранобудна
блести като зорница чудна,
и бият радостни камбани,
в сребро и злато обковани,
разнасят Твойта дивна песен велик и светъл, ден Възкресен.
Йордан Стубел
Христос възкресе!
Камбаните се люшкат
под купола небесен невидим хор приглася,
ехти: Христос възкресе!
Редят се богомолци,
безкрайна върволица.
Блещукат в тъмнината
запалени свешици.
И тиха радост свети
на всички във сърцата.
Какво са враговете
всред милиони братя?
Камбаните се люшкат
под купола небесен мълви се на земята
навред - Христос възкресе!
Беса Паспалеев

Великден
Над родната земя заспала
звънят камбани и клепала.
Посрещат те със чудна песен
великденския ден възкресен.
И също като златна птица
във всяка къща грей свещица.
И тя от вечер до зори
със ален пламък там гори,
за да напомня тя на всеки,
че тъй ще греят чак до веки
по всички пътища и друми
безсмъртните Христови думи.
Григор Угаров
Великденска свещица
Ти свети, свети, свещице,
грей ми, восъчна звездице! . . .
Бог те прати от небето
да те нося във сърцето,
та със тебе да порасти а
светла, хубава и ясна.
Няма радост по-голяма,
и за татка и за мама,
твойта вяра да ме грее,
Божа птичка да ми пее,
както пеят тез камбани
и дечицата засмяни,
и разнасят благовест:
- Бог Исус възкръсна днес!
Йордан Стубел
Великден
Настъпва ден, когато по-високо
от всякога е светлото небе,
очите на децата са дълбоки,
усмихнато е всякое лице.
Сега е ден такъв -цъфтят полята,
по клонищата грее златен цвят.
Разтворена е като храм душата,
готова да прегърни целий свят.
Сега гърмят тържествено камбани.
Христос възкресе, Господ е над нас,
земята е от светлина заляна,

и пее нежно всеки детски глас.
И птиците - и те летят по-низко,
блестят във слънце техните крилца,
небето ни е толкоз много близко,
и ний сега сме негови деца.
Никола Фурнаджиев
Христос възкресе!
Априлска нощ се спусна над земята,
а в тая нощ тържествена и свята
над нашето градче спокойно се понесе
отмерен, тих камбанен звън:
Христос възкресе!
Дано да стигне тая блага вест
и до последния бедняк злочест,
и в неговия дом да бликне песен
на радост, на честит живот:
Христос възкресе!
Дано и в нашата измъчена страна
да светне, Боже, Твойта светлина народа ни, далеч от глад и кърви,
между народите да бъде първи:
Христос възкресе!
Димитър Панталеев
Великден
Тиха нощ, априлска нощ,
нощ на свято възкресение,
колко радост будиш в мене,
колко вяра, колко мощ!
Тръпнат сини небеса,
в звън камбанен разлюлени.
По полета и балкани
сякаш стават чудеса.
Божий храм ли кани нас,
ний ли храм в гърди сградихме?
Или кротостта сдобихме
на Исуса в тоя час?
Всеки всекиму е драг,
срещат се с "Христос възкресе!"
Братство тая нощ донесе няма чужд и няма враг.

Тиха нощ, априлска нощ,
нощ на свято възкресение,
колко радост будиш в мене,
колко вяра, колко мощ!
Стилиян Чилингиров
Възкресение
Как иска ми се в дните, що живея
да не помислям, че земята ври,
че ураганни бури я люлеят
до своите динамитени гърди.
Да бъда пак дете, което срича
с невинни устни първите слова,
и мама да е тая, що обичам "най-хубавата мама" на света.
Щом екваха великденски камбани,
ний тръгвахме от църква за дома
и гледахме в нощта да не изгасне
свещта, що нежно носехме в ръка.
Да бъде свещ сърцето, що светлее,
над пропасти да бие и гори.
О, вяра, гдето в него още грееш,
през гръм и кръв - води ме ти, води!
Богдан Овесянин
Великден
Разискрен ден над малкий град
раздига белите завеси.
Камбани празнични звънят,
и сякаш ангели вестят:
-Христос възкресе!
И всеки цвят, и всеки клон
чело на слънцето поднесе.
Поле и лес, и небосклон
се сляха във молитвен стон:
-Христос възкресе!
Кънти съзвучен благослов,
и дух пробуден се унесе,
за правда, жаден и любов,
във светлий на живота зов:
-Христос възкресе!
Николай В. Ракитин

Напред след знамето Христово
Напред след знамето Христово,
напред с Христа ний да вървим!
Със Неговото свето слово
ний целий свят ще победим.
С криле орлови ний летиме
над грозната житейска кал,
със Божието свето име напред,
към светлий идеал!
Със злото трябва до се борим,
със злото, тоя страшен враг,
с дела и думи най-сърдечни
ще сеем чисти Божий зрак.
Проф. прот. Ив. Гошев

