
 

Пъстрите яйца: 

Това са нашите цветя - 

зюмбюл, лале и перуника, 

роза, момина сълза иглика. 

Червен, червен Великден, 

пъстри яйца в кошница, 

събирайте дечица, 

да ви даря по яйце, 

който от вас превари 

най-първото ще вземе! 

В България традиция е яйцата да                      

се боядисват на Велики четвъртък,   

като броя им зависи от членовете     

на семейството и от броя на   

кокошките. Първото се оцветява   

винаги в червено от най-

възрастната жена, която прави с   

него, докато е още топло и прясно 

боядисано, кръстен знак на челата 

на децата. След този ритуал 

боядисването поемат младите   

жени в къщата. 

До появата на изкуствени 

оцветители са се използвали 

отвари от билки, ядки и др. С 

отвара от риган, се получавала 

червена багра, със смрадлика — 

оранжева, зелено — с коприва, 

жълто — с орехи и кори от ябълка 

или отвара от стар кромид лук. 

Яйце се дарявало на всеки гост, 

прекрачил прага. За допълнителна 

украса се ползвали отпечатъците 

на листенца от магданоз или 

фигурки, нарисувани с восък или с 

цветни моливи. Според поверието 

този, чието яйце остане здраво 

след чукането (борак), ще е най-        

здрав през годината. 
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“Празник днеска тука има 

на любимата градина, 

ще играем, ще се смеем, 

песни весели ще пеем.” 

Лазарчице дружке ле 

На ти перо позлатено 

сърмени чапрази 

и елече кадифено 

на цветя елмази. 

Дълги плитки да накитиш 

ще те чакам пред вратите. 

Лазарчице мила дружке 

с чехлички ковани 

ще те дарим двете с кака 

също като лани 

Млад Великден да причакаш 

с Великденски пъстри дари. 

             Веса Паспалеева 

 

- Хайде, почвайте дечица. 

И от клончета върбица 

колелца си изплетете. 

На дъсчица ги сложете 

и в реката ги хвърлете. 

Туй, що тръгне най-напред 

носи най-голям късмет! 

                       Ран Босилек 

“ Седнала е малка Цвета 

сред разцъфнала морава 

вие дъхави венчета 

да е весела и здрава. 

Цветна Цветница дошла е 

гиздава като момиче, 

обичая всеки знае 

с цвете днес да се закичи.” 

“Дядо Господи, прости ни 

моля ти се от душа. 

С ум и радост надари  ни 

да не мога да греша. 

Дай на мама, дай на тате 

здраве, сила и живот, 

мир, любов на всички братя.” 

 

 

 
 


