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Стихотворения за есента 
 

       Наричаме есента златна заради изобилието от плодове, мекото 

есенно слънце и пъстрите багри, с които рисува дърветата като 

художник. Тази красота вдъхновява много поети да описват сезона в 

куплети. 

Така врабчето чурулика… 

На градинската врата  

чукна жълта есента.  

И Септември ѝ отвори,  

па ѝ весело говори:  

— Гостенко, добре дошла!  

Заповядай, влез, ела!…  

Плодовете пожълтяха  

и къпините узряха,  

и ще има да ядем,  

живо-здраво да растем,  

та след зимата, когато  

дойде веселото лято,  

рано още от зори  

да сме годни за игри! 

 

Йордан Стубел 

 

Източник: https://chitanka.info/text/30836-taka-vrabcheto-churulika  

 

 

Сбогом, лято 

Лятото отмина  

с ален мак в косата,  

с тежък сноп на рамо,  

с огнен сърп в ръката.  

  

https://chitanka.info/text/30836-taka-vrabcheto-churulika
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Слязоха в полето  

стада руйни, гойни.  

Сбогом, жарко лято,  

сбогом, птички пойни!  

  

Никне по ливади  

минзухарът бледен —  

той е сред цветята  

тъжен цвят последен.  

  

Ето, есен иде  

в дреха златошита,  

на глава с корона,  

от лозини вита.  

  

Кошница тя носи  

в ръцете си бели —  

с ябълки червени  

с гроздове узрели. 

 

Емануил Попдимитров 

 

Източник: https://chitanka.info/text/12397-sbogom-ljato 

 

 

Есен 
 
Глъхнат вред полята, 
хълмове, горички. 
Няма ги да пеят 
веселите птички. 
 
Към предели южни – 
някъде далече – 
зад морето бяло 
отлетяха вече. 
 
Капят и листата 
от унили клони, 

https://chitanka.info/text/12397-sbogom-ljato
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златошита есен 
златни сълзи рони. 
 
Трайко Симеонов 

 

Чадър  
 
Черен и прашен, 
тих и добър, 
стои като дядо в кьошето 
чадър. 
 
Но щом зазвъни по капчуците дъжд, 
чадърът се втурва навън изведнъж, 
започва да тича над хорските шапки, 
бърбори си нещо с дъждовните капки. 
Наперен и весел – 
същинско момче – 
той скача, 
макар и с един само крак, 
додето небето изчисти се пак. 
Черен и скромен, 
забравен от нас, 
чадърът се свива 
в кьошето тогаз. 
Стои мълчалив и прилича на дядо, 
но сърцето му, 
в дръжката скрито, е младо 
и щом се обади капчукът „зън-зън“ – 
като малко момче 
пак ще хукне навън. 
 
Леда Милева 
 
 
Дъжд 
 
Капят капчици отвън, 
зън, зън, зън! 
По стъклата, по вратите 
и се леят по стените. 
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Само Петльо вън стои, 
той от дъжд не се бои - 
сгушил човка под крилата, 
таз беда му е позната. 
 
Капят капчици отвън, 
зън, зън, зън! 
Всички птички отлетяха, 
дори сбогом не вземаха! 
 
Дора Габе 

 

Есен 
 
Бързо лятото отлитна. 
Тънка хладина повя 
над лъки, градини китни, 
над пожънати нивя. 
Сутрин по полята равни 
ходят сребърни мъгли 
и из пътя скърцат бавни 
с плод препълнени коли. 
 
Слънчогледи се люлеят, 
царевици шумолят, 
сочни ябълки златеят - 
откъсни, тръгни на път, 
гдето знаците крайпътни 
надалеч-далеч зоват, 
гдето в далнините смътни 
чисти ветрове текат... 
 
Плодородна е земята, 
а стопаните – добри. 
За труда им тя богато 
с тежък плод ги надари. 
Сяха, жънаха, ораха 
ден и нощ в полето там 
и сега под всяка стряха 
срещат тоя плод голям. 
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И си спомнят дните жежки 
с пълно, весело сърце 
и почиват тия тежки 
и попукани ръце, 
гдето с мъдър труд създават 
красотата на света, 
гдето на човека дават 
хляба бял и радостта. 
 
Андрей Германов  

 
 

Към училището  
 
Ученичка вече 
се записа Лалка, 
а пък мен не щяха, 
че била съм малка! 
 
Днес, кога ми каза: 
„Сбогом, моя сладка!“ 
и тръгна в ръцете 
с молив и тетрадка, 
 
толкоз домъчня ми, 
чак ми се доплака! 
Що и мен не взеха 
заедно със кака? 
 
Чичо Стоян 

 

Листата на брезата 
Карнавал в гората  
 
Как започна? 
Есента боядиса листата 
на брезата. 
После ветровете – 
през лятото спали – 
се разбудиха 
и надуха кавали. 
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Те свиреха тъй весело, 
че листата се засмяха 
и заиграха. 
 
Песента на кавалите беше звънка, 
а дръжката на всяко листо е тънка! 
Листата се отрониха 
и политнаха с ветровете. 
– Какво ще правим, кажете? – 
питаха листата 
на брезата. 
– Ду-ду-ду-у-у! – пищяха ветровете 
с кавали. – 
Не сте ли разбрали? 
Днес ще има голям карнавал. 
Вижте върбите – 
позлатили са си косите. 
Вижте младия бук – 
облякъл червен ямурлук. 
Дори шипката си е наметнала шал. 
Да вървим! Карнавал, карнавал! 
Тъй свиреха ветровете. 
 
А листата 
на брезата 
се въртяха, 
танцуваха, 
летяха. 
И кой би ги спрял? 
Бяха канени на карнавал. 

Леда Милева 

 

Източник: http://zaednosmama.blogspot.bg/p/blog-page.html 

 

Златна есен 

Ти не чули?  

Свири, брули  

вятърът листа.  

http://zaednosmama.blogspot.bg/p/blog-page.html
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Значи, вече  

в път далечен  

тръгна есента.  

 

По балкани,  

по поляни  

тих дъждец вали.  

Слизат бели,  

на къдели,  

влажните мъгли.  

 

Златна есен!  

Тя донесе  

едри плодове.  

С тях напълни  

и препълни  

всички домове.  

 

Ти не чули?  

Вятър брули  

горския шумак.  

Значи, вече  

отдалече  

тук ще дойде сняг.  

Методи Христов 

 

Източник: https://chitanka.info/text/12792-zlatna-esen 

 

https://chitanka.info/text/12792-zlatna-esen
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Източник:  

http://iliada.blog.bg/hobi/2014/10/22/hudojnikyt-koito-risuva-esenta-leonid-afremov 

 

 

 

Източник: http://mariadryanovska.com/124-есенна-гора.php 

 

http://iliada.blog.bg/hobi/2014/10/22/hudojnikyt-koito-risuva-esenta-leonid-afremov.1306863?reply=4665941
http://mariadryanovska.com/124-есенна-гора.php
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Източник: https://atelie33.wordpress.com/2014/11/ 
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