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       Jesień, jesień... kolorowa Pani

Jesień

.

Jesień to jedna z 4 pór roku która występuje w naszym
klimacie (umiarkowanym). Zaczynają się ciągnąć długie
jesienne wieczory i krótkie dni. Wszędzie jest kolorowo,
zimno, a może nawet ciepło! Jesień zaczyna się w
równonoc jesienną i kończy w dniu przesilenia
zimowego. Najwyższy czas przygotować się do chłodnej
zimy i zrobić konfitury :)
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.



     W tym
   numerze
* jesień w
poezji
* jesień w
obiektywie
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Jesień  w obiektywie Wiktorii

Pajęczyna Liść klonu.. ..



Żołądź Liście żółkną
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Jesień w obiektywie

Na spacerku... Wśród traw

.. ..
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Spoczynek Na kwiatuszku
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                      Jesień
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym złotem.
Pierścień dni moich z wolna się zamyka,

               Miły, już jesień
Czerwienią liści nas otula, babiego lata złotą smugą
I noc się robi coraz dłuższa, miły jesień przyszła już
Wiatry wróciły do nas znowu, ptaki z południa są już w domu
I słychać pierwsze kroki chłodu, miły jesień przyszła już
A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest
Tyle słońca z lata jeszcze w nas
I jesienny smutek nam nie grozi, wiem
Dobry los wciąż sprzyja nam
Już chmury stoją w oknie, bezradny kasztan w deszczu tonie
Jak dobrze z tobą być, przy tobie, miły jesień przyszła już
Zmarznięci i skulemi ludzie do domu biegną byle szybciej
W kieszeniach niosą mokry smutek, miły jesień przyszła już
A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest
Tyle słońca z lata jeszcze w nas
I jesienny smutek nam nie grozi, wiem
Dobry los wciąż sprzyja nam
Eleni
 

                  Październik
Jesień po lesie chodzi się spowiadać
Na ucho bukom szepcze coś po cichu
I łza się kręci w oku października
Gdy liść - za pokutę - opada po liściu

Dzień w noc przechodzi nie wiadomo kiedy

W deszczu

                                          Jesień... w poezji

WB WB
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Jesień

Na korze

Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem.

Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem
Na pola szarym cichnące milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem?

Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu
I mącisz moją rozmowę z ptakami? 
                                                                                 Leopold Staff

Dzień w noc przechodzi nie wiadomo kiedy
Powiązani ze sobą niewidzialnym mostem
I tyle smutku jest w pustych konarach
Gdy jesień daje swój deszczowy koncert

Adam Ziemianin 

    Jesienny wieczór
Jest w świetlistości przedjesiennych 
zmierzchów
Tkliwy, tajemny czar zadumy,
Złowieszczy blask i barwność drzew w
rozpierzchu,
Czerwiennych liści lekkie, czule szumy.
I cichy błękit, co się mgliście chmurzy,
Że ziemia wokół smutnie sierocieje,
I jak przeczucie nadchodzącej burzy
Czasem porywczy, chłodny wiatr zawieje.
Znużeniem wszystko, wyczerpaniem tchnie,
Uśmiechem cichym schyłku i więdnienia,
Co u rozumnej się istoty zwie
Podniosłą wstydliwością jej cierpienia.
                                        
                                             Fiodor Tutczew
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