
Jesienny czas



Zardzewiałe róże jesieni

 Zardzewiałe róże jesieni

 patrzą w przestrzeń białą od deszczu -

 deszcz niebo przyszywa do ziemi

 tysiącem ściegów i dreszczów, -

 I wszystko psuje się, paczy,

 cieknie, zgnilizną broczy,

 lecz nie na zawsze, z rozpaczy -

 ale na krótko, z rozkoszy.





Bursztynowy ptaszek
 Jesień

 ptaszek bursztynowy

 przejrzysty

 z gałązki na gałązkę

 nosi kroplę złota.

 Jesień

 ptaszek rubinowy

 świetlisty

 z gałązki na gałązkę

 nosi kroplę krwi.

 Jesień

 ptaszek lazurowy

 umiera

 z gałązki na gałązkę

 kropla deszczu spada





Zardzewiałe róże jesieni

patrzą w przestrzeń białą od 

deszczu 

deszcz niebo przyszywa do ziemi 

tysiącem ściegów i dreszczów,

I wszystko psuje się, paczy, cieknie, 

zgnilizną broczy, lecz nie na zawsze, 

z rozpaczy - ale na krótko,                                 

z rozkoszy.







Pokochaj jesień

 Spróbuj pokochać jesień

 z niesamowitymi urokami

 Spójrz ile piękna niesie

 obdarzając cię nowymi dniami.

 Kolorowo jak wiosną

 barwne liście ostatki zieleni

 Dadzą chwilę radosną

 twą szarość życia mogą odmienić.

 Wieczór szybciej nastaje

 słońce też znika wcześniej niż latem

 Lecz nowe czy nie daje

 chwile spokoju skorzystaj zatem.

 Tadeusz Karasiewicz





Jak nie kochać jesieni
 Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,

 Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

 Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,

 Czekając na swych braci, za morze lecących.

 Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,

 Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.

 Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,

 Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

 Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,

 Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.

 Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.

 Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

 Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,

 Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.





Hafciarka jesienna

 Tu – złoty liść. Tam rudy blask

 i srebrny mech na śliwie.

 Otwieraj oczy i patrz! Patrz!

 Barwami cię zadziwię.

 W złotym szeleście stoi klon

 i szumi jak muzyka.

 A złoto, poszum czyjeż są?

 Toć pana Października.

 Hanna Januszewska





Przysłowia 
 1.Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie deszczów 

pełno wszędzie.

 2.Grzmoty w jesieni, zboże się pleni.

 3.Idzie jesień, a tu pusta kieszeń.

 4.Jesień nie zrodzi czego wiosna nie zasiała.

 5.Woła wrzesień, że już jesień.

 6.W jesieni, gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie byle jaki.

 7.Jesień, gdy długo zachowuje liście, srogiej zimy 
znakiem oczywiście.

 8.W jesieni prędko, gdy liść z drzew opadnie, to 
wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.

 9.Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.

 10.Im suchsza jesień, tym zimniejsza zima.





 11. Jesień ma więcej złota w kieszeni niż we 
wszystkich innych porach roku. (Jim Bishop)

 12. Jesienią nie idź do jubilerów, aby 
zobaczyć złoto; idź do parków! (Mehmet
Murat ildan)

 13. Jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść 
jest kwiatem. (Albert Camus)

 14. Zima jest martwa; wiosna jest szalona; lato 
jest szczęśliwe, a jesień mądra! (Mehmet
Murat ildan)





Jesień – paleta farb rozrzucona pośród 

kwiatu przyrody. 

Błyszcząca w promieniach słońca, 

złocistymi barwami świata. 

Tonąca w kroplach deszczu, ukrywająca 

się w porannej mgle. 

Znikająca w pochmurnych nocach 

jesieni. Walcząca z wiatrami – pokonana 

wtula się w ramiona matki ziemi.
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