
                                      СЕРЕНАДА В КОЛЕДНАТА НОЩ   
Настъпваше святата нощ на Рождество. Тази година беше по-различна. Мъглата се 

спускаше и заместваше снежните кристали, които правеха земята бяла и чиста. Тя сгъстяваше 
още повече тъмнината. Стелеше се над блоковете наоколо и сякаш те  се  смаляваха. Малките 
езерца на електрическите лампи се губеха в нощта, без да я докосват. Пространство между 
високите постройки беше почти запълнено от паркиралите коли, подредени като войници. 
Цветната леха, така красива през другите сезони, сега изглеждаше посърнала. Не се чуваха 
почти никакви звуци. Мина само един човек в широко палто и износена шапка. Приближи се 
до контейнера за смет, който с нищо не привлече вниманието му, и продължи бавно към 
булеварда. Не бързаше за никъде, а навярно нямаше и при кого да отиде. 
 Прозорците светваха един след друг. Коледа е семеен празник. Около трапезата, 
отрупана с нечетен брой постни блюда, се подреждаха близките. Децата бяха, както винаги, 
най-шумните. Празничното настроение постепенно обземаше всички. 
 Изведнаж в този тайствен мрак плисна песен. Най-обикновена песен – „Тръгнат ли 
двама на дълъг път“ и така нататък, по пътя, който минаваше край Коледа, продължаваше в 
студа, но онези двамата вървяха. 
 Пееше  момиче с ясен глас. Беше потънало толкова дълбоко в мрака, че не се 
забелязваше. Чуваше се само гласът й, силен и дълбок, приканващ. Песента се изкачи до 
последния прозорец на многотажните блокове, блъсна се в покрива на единствената ниска 
къща. В мелодията имаше място само за двама. Прозорци се отвоваряха и се подаваха  глави. 
По балконите забързаха стъпки, наизлизаха хора,  надничащи в тъмнината, но тя не пускаше 
очите им да влязат в нощта. Някои извадиха електрически фенерчета и се опитваха да 
проникнат в мрака, но не се получаваше. Песента продължаваше, както и пътят на двамата 
млади. По едно време мелодията се обърна и големият глас на момичето изпя: „Миша, Миша, 
Миша...“ 
 Тогава заваляха стотинки, навярно жълти. Монетите тупваха съвсем леко върху 
тротоара отдолу, върху колите и малкото пространство между тях. А от тях започна да се 
излъчва, макар и слаба, светлина. Светлината на човешката съпричастност. Гласът продължи -
мракът добре  скриваше дребния силует. Един толкова голям глас на младото момиче, който 
накара прозорците да се отворят и хората, които живееха в големите и малки блокове, да 
хвърлят стотинки: Туп-туп-туп! – като едно щастливо сърце, което не се боеше от мрака. Кръвта 
му навярна знаше, че навън е Коледа, а когато на Коледа тръгнат двама като в песента, ще има: 
Туп, туп! – един щастлив час за всеки. 

 Песента отново се изви „Миша,Миша!“ Дали хората от балконите видяха, че от ниския 
блок излезе момче с тъмно яке, дънки и черна плетена шапка. Изтича между паркиралите на 

гъсто коли, но никого не намери. Объркана, черната му шапка остана да стърчи межу тях, 
после му хрумна нещо и изтича към най-тъмния кът. Песента притихна, сви се в  сянката на 

облаците, превърна се в скреж, после два силуета – единият в тъмно яке, черна шапка и дънки, 
и другият, и по-дребен, също в тъмно яке, тъмна плетена шапка и дънки – два силуета, хванати 

здраво за ръце, побягнаха в нощта попътя, който никой не виждаше. Той беше само за тях 
двамата. 

 Някой от балконите изръкопляска, после от другите го последваха, а стотинките 
продължаваха да тупат. И тогава човекът, който за никъде не бързаше, се върна, привлечен от 
песента. Извика „А! А!“ и започна да събира между колите жълтите стотинки, които светлееха. 
 Коледа беше дошла. Хората се прибраха край масите. Последваха пожелания за здраве 
и сполука  в живота, а по-възрастните си спомнеха своята младост и щастливите Коледи. 
 Двамата с черните якета, с плетените шапки  и дънките, хванати за ръка крачеха. Бяха 
излезли на булеварда, където лампите светеха по-ярко. Мракът остана зад тях.  А Коледа, 



притихнала, вървеше след двамата със здраво стисналите ръце. 
Навярно щяха да имат красиви Коледи до края на дните си. 
 На сутринта децата бяха най-очудени. Слаба жълта 
светлинка пробиваше мъглата. Спусаха се да събира дребните 
монетит, защото мислеха, че са златни. И повярваха в чудото на  
Коледната  нощ. 
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