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Małgorzata Burda-Król 

Tryptyk jesienny 

I 

Już złota polska Jesień 

odeszła za morze. 

Dni zimne, krótkie, chmurne 

wloką się bez końca. 

Cisza deszczem spowiła 

szare dni powszednie, 

a nuda codzienności 

jest porażająca. 

 

Babie Lato tęsknotą 

w duszy się maluje, 

przyroda kolory zimne 

przywdziała w swej szacie. 

Każdy dzień ku zimie 

bliżej postępuje, 

a ludzie przygnębieni 

toną w biernej passie. 

 

Zamyślenie,  zwątpienie 

i smutki codzienne 

wloką się gęsiego 

w zwykłym rytmie bytu. 

 

Feeria światła i barwy 

z biegiem czasu prysła, 

zaś paleta barw szarych 

nadaje sens życiu. 

 

Myśli tępe, posępne 

tłuką się w mej głowie, 

a chandra i apatia 

ćwiczą niemy koncert. 

 

Melodie to nijakie 

i niewarte rymu, 

zatracone marzenia 

sfrunęły jak liście. 

Ciekawość życia czarę 

goryczy wypełnia do syta, 

lecz niemoc do działania 

spowalnia me czyny. 

 

 

 

 

 



 

II 

Tęsknotą minionych wspomnień 

bukietem przekwitłych wrzosów 

czerwienią jarzębin przydrożnych 

maluje się Jesień w mym w sercu. 

 

Tak życie jak klucze żurawi 

odpływa i wraca z radością, 

gdy szare smutki, zgryzoty 

w codzienność się cisną, by zostać. 

 

Myśli spowite całunem 

mgieł sennych, zachłannych i mokrych 

zamęcą ci radość życia 

co barwą rozkwitła wraz z Wiosną. 

 

A teraz pustka i szarość, 

bo życie w przyrodzie zamiera 

 

jesienna melancholia… 

 

Los kołem wydarzeń się toczy 

- to taki odwieczny poemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

Melancholia się w duszy 

maluje zwątpieniem, 

szarawy posmak życia 

już okrywa ziemię. 

Łzy tęsknotą brzemienne 

spadają powoli 

i drążą strumyk cichy 

w rytmie spraw codziennych. 

 

Jesienna melancholia 

zakwitła w mym sercu 

ponad śladami uczuć 

gnanych przeznaczeniem. 

Klucze żurawi dążą 

szlakiem na południe, 

a jesienne mimozy 

wypełniają przestrzeń. 

 

Kiście dojrzałych winogron 

słodem nabrzmiałe jak piersi 

zapraszają do uczty 

również z marzeń sennych. 

 

Cisza, pustka, nostalgia 

utkane misternie 

w siatce złudzeń 

mgieł nocnych 

i opadłych liści. 

 

Szarzeje posmak świata 

w jesiennej poświacie 

jak obrazy Rembrandta, 

mistrzów holenderskich. 

 

Zegar czasu rytmicznie 

odmierza ulotne godziny, 

droga życia w połowie 

przeplata się z cieniem. 

 

Wiadomo 

skąd pochodzimy, 

kim jesteśmy 

i dokąd zmierzamy, 

bo ja – pielgrzym wędrowny 

widzę światła przystań. 

 

 

  



 

Grażyna Sordyl 
„Jesienna nostalgia” 

 

Zamyślona jesień wędruje 

ścieżkami wspomnień 

zanurza się w ciepłych 

promieniach słońca 

wiszące babie lato 

srebrzy się 

od promieni rosy 

sady czerwienieją 

od dorodnych jabłek 

zaorane pola odpoczywają 

ptaki zbierają się 

do odlotu 

jesień 

jesień w przyrodzie 

jesień w życiu 

Przydrożne kapliczki 

mokną w jesiennej szarudze 

a Chrystus 

tak jak dawniej stoi na rozdrożu 

  



 

Jolanta Michna 
„Kiedy w tafli wody” 

 

Kiedy w tafli wody przegląda się niebo 

żółte brzozy szeleszczą na wietrze 

w lustrze czasu przemija życie 

rwane niczym kartka w kalendarzu 

 

Kiedy trawa babim latem spowita 

wciąż wilgotna od porannej kropli rosy 

leśną dróżką spacerują ludzkie serca 

zachwyceni naturalnym pejzażem 

 

Kiedy słońce otula złotymi promieniami 

w mgielnych woalach przeciąga się ranek 

wstaje muza w przecudnej odsłonie 

z witrażem magicznych wrażeń 

 

Kiedy wiatr koncertuje w sosnowym lesie 

bawi się twardymi igłami szczęścia 

przy kapliczce klęczy matka z dzieckiem 

wpatrzona w jasne oblicze panienki 

 

Kiedy księżyc nocą pieści śmiałe skronie 

na pościeli ktoś układa książkę wspomnień 

myśl za myślą biegnie coraz dalej 

by zatrzymać się przed bramą nieznaną 

  



 

Wiktoria Gdańska 
„Jesień” 

 

Już jesień nadchodzi. 

Złocistożółtym liściem świat nam ozdobi. 

Spiżarnie po brzegi zapasami wypełni, 

A piwnice w kartofelki i warzywa uzupełni. 

Deszczem pokropi, wiatrem powieje, 

Gęstą mgłą łąki przyodzieje. 

 

Zewsząd słychać gwizdy, świsty. 

Co to? 

To wiatr w ogrodzie hula porywisty, 

Drzewa tańczą, podśpiewują dumnie, 

A gałęzie z radością pokrzykują szumnie: 

„Szybciej, mocniej! Chcemy dotknąć ziemi. 

I unieść się w powietrze z liśćmi rozwianymi”. 

 

Pora spać, już zabawy dobiegł czas, 

Już zmrok okrył sad, 

Jeż podreptał do nory, kończąc swe jesienne zbiory, 

Pod płaszczem rosy śpią domy i ogrody. 

Czekają na białą pierzynkę dla swej ochrony. 
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