


Co tak bardzo kochamy w jesieni?  

Kochamy jesień ciepłą, złocistą, wielobarwną, 

ale również tę szarą, pochmurną, srogą i deszczową. 

 Jesień, to po aktywnym lecie, 

czas zwalniający, refleksyjny -  

Jesień wyzwala w nas zadumę, nostalgię, tęsknotę.  

Długie wieczory jesieni sprzyjają czytaniu. 

Zanurzmy się więc w pięknie poezji jesiennej… 

 

                                                               Zaprasza  

                                                                   biblioteka bursy 



 

Wspomnienie 

Mimozami jesień się zaczyna, 

Złotawa, krucha i miła. 

To ty, to ty jesteś ta dziewczyna, 

Która do mnie na ulicę wychodziła. 

 

Od twoich listów pachniało w sieni, 

Gdym wracał zdyszany ze szkoły, 

A po ulicach w lekkiej jesieni 

Fruwały za mną jasne anioły. 

 

Mimozami zwiędłość przypomina 

Nieśmiertelnik żółty - październik. 

To ty, to ty moja jedyna, 

Przychodziłaś wieczorem do 

cukierni. 

 

 

 

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny, 

W parku płakałem szeptanymi słowy. 

Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny, 

Od mimozy złotej - majowy. 

 

Ach, czułymi, przemiłymi snami 

Zasypiałem z nim gasnącym o poranku, 

W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, 

Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką... 

                               Julian Tuwim 



 

 

 

Chodzić od drzewa do drzewa 

od bólu i znowu do bólu 

cichutko krokiem cierpienia 

by wiatru nie zbudzić ze snu 

I liście zrywać bez żalu 

z uśmiechem ciepłym 

i smutnym 

a mały listek ostatni 

          zostawić komuś i umrzeć 
                                              Edward Stachura 

  

 

 

Jesień 

Zanurzać zanurzać się 

w ogrody rudej jesieni 

i liście zrywać kolejno 

jakby godziny istnienia 



Zawsze taka  jaskrawas w naszym kraju jesień 

jakby się słońce pasło pożarami 

co stadem chmur dymiących chadzają nad nami 

Zawsze taki pogodny bywa u nas wrzesień 

jak ogłupiały z bólu co się nagle roześmiał 

i śmieje się do dzisiaj. Zawsze taka głośna 

taka wesoła u nas wesołość- aż czujesz 

że się przeciw chichotom tym żywot buntuje 

Że nie potrafi już przetrzymać tego 

płakania śmiechem 

Ile tej jesieni 

Ile jeszcze zimy 

Zanim spod śniegu łebki wystawimy 

Na lepsze słońce  
                                                            Ernest Bryll 



PIES 

Skłon dnia. Deszcz. Liść. 

Psia sierść. Jej błysk. 

Psi wzrok. Na drzwi. 

Jest ktoś. Ma przyjść. 

(…) 

Czas gra. Deszcz mży. 

Cóż ja bez ty? 

Czas gra w złe gry. 

Mrok pcha swój pysk. 
                                       Tomasz Różycki 





Jesienią 

w oknie chmur plamy deszczowa sieć 

ogród to rdzawość czerwień i śniedź 

w kroplach co ciężkie na brzoskwiń 

listkach 

niebo kuliste błyska i pryska 

słucham szelestów jesienny gość 

mało wód szmeru szumu nie dość 

czujnie czatuję rankiem przy oknie 

gdy kwiat opada w kałużę ogniem 

może usłyszę któregoś dnia 

nutę człowieczą z samego dna 

nutę co dzwoni mocno i ostro 

a niebo całe dźwiga jak sosrąb 

Józef Czechowicz 

  



 

Jesień to chroniczna choroba.  

Codzienna amputacja. 

I nagle chirurg obraca uważną  

i surową twarz: 

 słoneczna nadzieja napełnia  

las, łąkę i ogród. 

A dzieje się tak tylko po to,  

żeby mały, najmniejszy,  

ledwo widoczny pajączek  

mógł wykonać swoje zadanie  

rozciągając w powietrzu  

gruzkowate smugi białych nici. 

Jednak myliłby się ten,  

kto wyprowadzałby stąd  

zbyt daleko idące wątki 
Julia Hartwig 

 



FRAGMENT MODLITWY 

niech zatem będzie że mój 

najlepszy nienapisany 

wiersz jeden z wielu chodzi za mną 

od lat i zaczyna się mniej 

więcej tak “jesień już Panie 

a ja nie mam domu” choć podobno 

poezja niczego nie zapewnia 

oprócz schronienia w samym sobie 

w samym słowie niech zatem 

będzie słowo które przylega 

do rzeczy i staje się modlitwą 

czymś co nas przetrwa 

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki 


