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Елисавета БагрянаЕлисавета Багряна  

       „Лято”„Лято”

Няма облаче в небето -                                                                                                                                                                
ясно, топло лято.                                                                                                                                                                      
Нивите узрели светят,                                                                                                                                                           
сякаш чисто злато.
И сред тях жътварки жънат,                                                                                                                                                  
с кърпи забрадени,                                                                                                                                                                      
в житото до пояс тънат,                                                                                                                                                       
весели, засмени.
А отгоре във небето                                                                                                                                                                  
леко се издига                                                                                                                                                                                       
и трепти, трепти с крилете                                                                                                                                                
малка чучулига…

„„Радост”Радост”

Тръгвам в ранна утрин лятна                                                                                                                                             
през селото, през полето                                                                                                                                                                                  
и земята необятна                                                                                                                                                                  
с  радост пълни ми сърцето.
Колко род са народили                                                                                                                                                     
къдрави лозя, градини!                                                                                                                                                       
колко клас са изкласили                                                                                                                                                   
златни ниви по падини 



Слав Хр. Караславов  Слав Хр. Караславов  

„Радост”„Радост”

Лятото отседна вече                                                                                                                      
в слънчогледовата пита.                                                                                                               
И щурчето върху нея                                                                                                               
почна песен гласовита.
Със чадърче от цветенце                                                                                                           
на красива незабравка,                                                                                                          
до свирача спря се плахо                                                                                                  
кръшна тъмноока мравка.
И калинката пристигна                                                                                                              
в свойта аленя премяна,                                                                                                    
весел паяк спусна люлка                                                                                                       
над листо като поляна.
И олекна в тишината                                                                                                                                                 
смях и песен гласовита…                                                                                                    
лятото отседна вече                                                                                                                    
в слънчогледовата пита.



Ран Босилек Ран Босилек 

„Сиромашко лято”„Сиромашко лято”

Искам аз да ида                                                                                                                                                                                      
в слънчевите двори,                                                                                                                                                       

в приказките както                                                                                                                                                               
често се говори…..



Леда МилеваЛеда Милева

„На плажа”„На плажа”

Златни, златни песъчинки,                                                                                                        
ситни бели раковинки,                                                                                                                 
Парите ми босите петички,                                                                                                    
боцкате ми голите ръчички,                                                                                                         
аз не искам и да зная!                                                                                                            
Край морето ще играя,                                                                                                            
ще се пръскам с морска пяна                                                                                                  
цяло негърче ще стана!

Йоана-Мария Димчева Йорданова, 
завършен 4 клас, НУ ”Проф. П. Нойков” гр. Ямбол



Петя Дубарова Петя Дубарова 

 „Желание”„Желание” 
„На слънцето искам 
да бъда сестра,
с лъчите му аз да 
запявам,
със него да срещам 
добрата зора,
със него света да 
огрявам.”

Десислава Маринова - втори клас,  
СОУ „Максим Горки ” гр. Стара Загора
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Елин ПелинЕлин Пелин            
 По жътва /откъс/ По жътва /откъс/ 

„Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. От край 
до край, докъде ти око види, се люлеят златни ниви и 
морни работници се мяркат там от тъмни зори. Бог тия 
дни даде страшна жега. Свило се е синьо небе над земята 
и сипе огън и жар. Над широкото поле трепери адска 
мараня. Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и 
планини, и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в 
пожар. Птичките са забягнали далеч из хладните усои и 
не им се чуе гласът. Само гугутка се обажда изрядко от 
сенчеста круша или грив гълъб усамотено префюфюква 
с криле към гората. Тежко и душно. 
Слънцето се е спряло огнено и немилостиво в небесата, 
но жарките му лъчи не пъдят от полето работливите 
селяци. Неуморно те жънат там и трупат златни снопи.”

Клаудия Василева Шейтанова - 7б клас 
ОУ ”Христо Смирненски” гр.Ямбол



Елисавета БагрянаЕлисавета Багряна

„Към върха”„Към върха” 

В тази лятна утрин ранна,
в грейналата синина,
дишаш топла и уханна,
моя родна планина.

Пъстрят буйните ливади
неизбройни цветове,
весело бълбукат вади
в сенчестите лесове.

Край пътеката малини
са нанизали гердан
едрозърнести рубини-
ето ги и в мойта длан……

В миг от пътната умора
освежава ме плодът
и поемам пак нагоре
лъкатушещия път.

Той към върха се катери,
дето волният орел
е крилата си разперил
в своя полет горд и смел.

Наталия Недялкова Илчева - четвърти клас, 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бояджик



Асен БосевАсен Босев
През лятотоПрез лятото  

„Лятото какво ни носи?
Носи росни сенокоси,
Аромата на цветята,
На полята пъстротата,
Песните на пойни 
птици,
Златокосите пшеници,
Излетите по горите,
по дворовете игрите.

Лятото ни носи още                                                                                            
яснозвездни топли 
нощи,                                                                                              
Хоризонти, озарени                                                                                                                          
с ясни изгреви червени,                                                                                                         
пеперуди пъстрокрили,                                                                                                        
гъбки - лик в тревите 
скрили…”

Калоян Праматаров – втори клас
НУМСИ ”Проф. Панчо Владигеров” 
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Йордан Друмников Йордан Друмников 
Мое лятоМое лято

Мое лято, щедро лято,
С дни на обич си богато!
Мак червен глава ми кима:
-Тръгвай! Вредом хубост има!
Свирят песенни щурчета:
-Спри сред житните полета!
Шъпнат цветните пътеки:
-Премини със стъпки леки!
Морските води синеят.
-Идвай! - гларусите пеят.
Искам аз да видя, лято,
всяко кътче непознато,
гдето с обич ме приема,
песни слънчеви да взема!

Деница Костова – 4 клас, 
ОУ”Никола Й. Вапцаров” гр. Казанлък     



  Асен БосевАсен Босев  
Цветът на лятотоЦветът на лятото

„Цветът на лятото зелен е -
зелени знамена в полята
са дървесата, разлюлени
от утринен прохладен вятър.
Цветът на лятото и син е -
синеят небесата ведри,
синеят и цветя в градини,
и язовири, с риба щедри…”

Дариан Кундев –  4 клас, 
ОУ „Проф. Нойков”  гр. Ямбол 
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Петя ДубароваПетя Дубарова

МоретоМорето
Морето се обвива с прелестни дантели.
Ах, какви са нейни и сребристо бели!
А пък водорасли…Колко са красиви!
Леко потреперват-балерини живи!
Колко са щастливи, весело се плъзгат
Рибките червени, розови и златни!
Как безгрижно, волно, пъргаво се гмуркат
Във водите сини, хладни, благодатни.
Там щастливо, плавно, мълчаливо плуват
Чудни хубавици- белите медузи.
И трептящо тяло сякаш са обвили
Със красиво було и прозрачни блузи. 

Михаела Христова - 7 клас, 
МГ „Атанас Радев” гр. Ямбол



Асен РазцветниковАсен Разцветников
Гатанка Гатанка 

Аз водя дните жарки,
довеждам ви жетварки.
И стоплям ви водите,
та в тях да се топите.
Добре съм ви познато.
Наричате ме?

ЛЯТОЛЯТО

Пламен Христов – 3 клас, 
ОУ „Димчо Дебелянов”  гр. Ямбол



Лист първа отронила, бука кръстата
полюшна се, цяла настръхна:
глух ропот изпълни за миг самотата
и татък в горите заглъхна.
Тъй тихо е! 
Сякаш не искат пред есен
зефири лист с листа да сведат.
Самотно над своята бездна надвесен
изглежда кат спрял водопадът.

Камелия Христова – 4 клас 
СОУ ”Св. Климент Охридски” гр. Ямбол 

Кирил ХристовКирил Христов

Късно лятоКъсно лято
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