
С влака, чак до Северния полюс

пратих аз писмо

на добрия старец.

Кукла, влак и колело

за мене, кака и Любо.

                                      Симона Лазарова



Коледа е вече тук,

но дали ще дойде 

старецът с чувала?

Или пък на пук,

ще хване влака остарял…

Пак ще дойде,

макар и закъснял.

                                     Рая Кирилива

      



Сняг се сипе на парцали,

децата чакат своите чували!

Дядо Коледа изненада носи!

Децата вземат своите чували,

да започнат весели игри засмяни!

                                          Антонио Ангелов



Идва Коледа чудесна,

всеки чака вълшебство!

Дядо Коледа донеси 

радост, смях и тържество!

                                   Елизабетта Майданец



     Дядо Коледа

Червената шапка носи я

добрият старец,

обича децата,

този белобрадец.

Пътува със своята весела шейна

и носи голямата торба.

От нея ще извади

кукла, влак или кола

да зарадва милите деца!

                          Лия Филипова



    Коледна бързия

Дрънкат мънички звънчета

тичат палави деца.

Дядо Коледа с джуджета

пали нашите сърца.

Книжки, пушки, самолети

пълни се със тях чувала.

Греят лампичките свети,

чакаме си карнавала.

Бързай Коледо, не спирай,

тръгвай Старецо засмян.

Рождество е, не унивай

дар ще имаш най-голям!

                                Александър Асенов



      Коледен стих

Дядо Коледа ти не спи,

а нашите желания чети!

Ние малките деца

пишем своите писма.

Цяла година бяхме добри,

торбата с подаръци за нас отвори!

Някой ще иска шарен влак,

друг пък е вече първолак.

Аз за всички приятели и у дома

искам здраве и щастие сега!

                               Габриела К. Димитрова



       До Дядо Коледа

В тази бяла нощ

чакаме те с пълен кош.

До елхата поседни

и сладичко си похапни.

Топло мляко си пийни,

за да имаш сили,

да зарадваш всички-

и големи и мънички!

                      Валентин Христов



     Коледен влак

В празничната нощ

Дядо Коледа пристига с чуден влак.

Но къде са помощниците верни-

елените Рудолф и Комета?

Дядо Коледа до мене спря

и ми каза със усмивка на уста:

- Моите елени мили

със сладолед са прекалили

и сега пият чайче у дома.

А аз вместо със шейна,

с влака съм тръгнал 

да нося радост на всички деца по света!

                               Даниъл Велинов



     Коледа

Коледата наближава

коледният дух ни завладява.

И добри сме и смирени

над семейното огнище по-смирени!

Весело е и е пълно

със любими хора и вълшебство

Коледата всеки път ме връща

с топъл спомен в мойто детство

И елхата пъстра свети

със безброй красиви светлини

Всеки тайно се надява да усети

чувството на изненада, което предстои

Коледа е пъстра и вълшебна

прави всеки по-сияещ

Вяра във доброто ни нашепва

и започваш да мечтаеш!

                         Денислав Вучков



       Зима 

Зимата покани

всички малчугани.

Хей, дечица малки,

чакат ви пързалки!

С радост от баира

вечер се прибират.

В топлото се гушкат,

приказките слушат!



                           Никол Христова

Вали, вали снежец,

тихичко се сипе

и нослето щипе. 

Мънички снежинки

във въздуха танцуват

и с вятъра лудуват!

                              Даниел Маринов



          Коледна доброта

Нека всеки чуе, нека всеки знае,

доброта край нас витае!

Нека сбъдват се мечтите

на смирените и добрите!

Нека всеки да празнува

и доброта да дарува!

Нека бъдем по-добри

не само в коледните дни!...



                                Цветелина Димитрова

Дядо Коледа, ела

от далечна планина!

На дечицата добри

много радост подари!

Под елхата украсена

нека има дар за всеки!

Здраве, радост и късмет

да ни чака занапред!

                      Алекс Флоров



Гледам аз в небето 

как нежно сипят се снежинки бели.

Гледам аз полето

побеляло кат небето.

Чувам в далечината бяла:

- пуф-паф пуф-паф!

Коледното влакче идва,

пълно с игривите джуджета.

Ето, виждам аз, свети 

и се чува чудна песен:



„Над смълчаните полета,

пеят медени звънчета“…

Калоян Занев


