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Ruduo 
 
Rudenį staiga vėsu, 
Kartais net nemalonu... 
Tačiau ruduo labai spalvotas, 
Ir kartais norisi kvailioti. 
 

Lapus nešioja vėjas, 
Kasdien jų vis daugėja, 
Sugrėbti nebespėju – 
Vėl pakelia juos vėjas. 
 

Kelias į mokyklą šlapias, 
Permirko kiaurai jau batai, 
O lietus nuo medžių laša, 
Kad net akmenį pratašo. 
 

Kiekvieną rytą vis tamsiau, 
Dienos nėra: 
Tik rytas–vakaras, tik rytas–vakaras. 
Į kaulus smelkiasi apatija. 
 

Greičiau pasnigtų – 
Nušvistų kiemas, aikštės. 
Vėl pasigirstų juokas, klegesys 
Vaikų iš gatvės. 
 

Danė Viltė Arlauskaitė, 8a  

Ruduo 
 

Naktys gūdžios ir audringos, 
O vakarai beprasmiai ir liūdni, 
Net rytas toks tamsus ir šaltas, 

O dienos apdengtos juodu šydu. 
 

Tiktai vienur taip šilta ir jauku, 
Tiktai namuos savuos gali tu apmąs-

tyt 
Savo artėjančius, o gal kaip tik dar 

tolimus 
Gyvenimo planus.  

 

Kai saulės spinduliai jau žemę šildo 
tik silpnai, 

O tu mąstai, kaip dienos lekia greit, 
Ir net matai, koks jaunas 

Dar tada buvai. 
 

Tai laikas, kai eidamas taku matai 
kieme belakstančius vaikus 

Ir pagalvoji: „Ak, kaip gerai.  
Jie moka džiaugtis net ir šiuo 

Gūdžiu ir drėgnu auksu pasipuošusiu 
Rudenišku laiku.“ 

 

Gailė Cibulskaitė, 8b 

Ruduo 
 

Ruduo toks šlapias ir žvarbus, 
Jis lapais apgaubia visus. 
Kai jau nudažo jis medžius, 
Nenori skubėti į namus. 
 

Norisi dar pasibūti, 
Pasigrožėti dar truputį 
Rudens nuostabiu vaizdu 
Su vėju, lietumi kartu. 
 

Spalvota rudens gamta 
Gali pakerėt kiekvieną, 
Ir kai jo tiek daug nelieka, 
Ruduo parodo pirmą sniegą. 
 

Vakaris Aleksandravičius, 8a 

Ruduo 
 
Kai paskutinis 
Saulės spindulys 
Žolę liečia, 
Greit amžina mirties ir 
Gyvybė byla pradingsta 
Ir lyg saulės šviesa atgimsta. 
Su žąsies klyksmu 
Iš tolo parieda vaikų. 
Klegenimas atgimsta. 
Vaikus į mokyklą kviečia – 
Nauji mokslo metai sugrįž-
ta, 
Mokslo pasaulį pažinti kvie-
čia. 
Beprasminių žodžių ruduo 
Neieško susikaupimo ir 
Dorybės krašto tebeieško. 
 

(Pagal Aidą Marčėną) 
Valdonė Marija Šiugždaitė, 

8a 

R
u
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o
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Rudenį lapai krenta, 
Rudenį miršta gėlės,  
Prailgėja naktys ir sutrumpėja dienos. 
Kiekvienas lapas, 
Plazdantis nuo rudens medžio,  
Man kalba apie palaimą.  
Šypsotis verčia gražūs rudens vaizdai.  
Dienos šaltėja.  
Šast snaigė iškrenta... 
Kai sniego vainikai žydės ten, kur turėtų augti rožė, 
Aš dainuosiu kartu su vėjo šnaresiu. 
 

Dangiras Blažauskas, 8a 

Ruduo  
 
Baigėsi vasara. 
Dvelkė vėsa. 
Štai rudenėlis atėjo jau čia. 
Keičiasi lapai kas dieną – 
Juos pakando šalna. 
Mus vilioja kiekvieną 
Ir tiesa, ir darna. 
Ruduo – gražiausias metų laikas, 
Juk medžiai pakeičia spalvas. 
Raudona, žalia ir geltona 
Ir vakarais jau atslenka tamsa. 

 
Kamilė Micutaitė, 8a 

Ruduo 
 
Stoviu vidury laukų, 
Žiūriu į beaugančią žolę. 
Lapas, nukirtęs ant peties, 
Primena nuvytusį sodą. 
 
Taip toli miške 
Gluosniai nusiminę 
Žvelgia į mane 
Manosios šypsenos nepažinę. 
 
Noras bėgti greit iš čia 
Užklumpa netikėtai, 
Kaip staigūs lietaus lašai 
Krenta nevienodai. 
 
Tos purvinos balos 
Liūdina mane. 
Tos rudeninės miglos 
Driekias pievose. 
 

Izabelė Midverytė, 8c 
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Ruduo 
 

Atšiaurus rudens vėjas velia mano plaukus. 
Jo rankos tokios šaltos, kad paliečia pačius giliausius kaulus. 
Senos poetų vėlės atsikėlė ir paglostė šaltus žmogaus delnus. 
Švelnių eilių skambėjimas užpildė mano širdį lygiai taip, kaip savo. 
 

Mėja Marcinkevičiūtė, 8a 

Ruduo 
 
Krenta lapai,  
Keičias spalvos, 
Keičias žmonės, 
Keičias kalbos. 
 
Krenta lapai, 
Eina dienos, 
Bėga metai,  
Keičias sienos… 
 
Bet juk tu esi šalia, 
Tu šalia, šalia manęs, 
Liūdesio jau nebėra, 
Kai tu esi šalia...  
 

Ernestas Lukšys, 8a 

Atėjo rudenėlis 
 
Lapų spalvos tokios mielos, 
Lapų spalvos tokios gražios, 
Užmigome prie beržo mes 
Be paltų ir be batų. 
 
Išskrido jau paukšteliai 
Į tolimus kraštus, 
Jau pajautėm tą vėją - 
Jis šaltas ir žvarbus. 
 
Taip greit prabėgo laikas, 
Dar vasara galvoj, 
Uždarėme sezoną ilgą, 
Upelis šąla tamsumoj. 
 
Taip miela ir taip gera 
Miegoti tarp alksnių, 
O tu žinoki, vaike, 
Rudens tuoj nebebus. 
 

Arnas Aguonis, 8c 

Ruduo 

 

Spalvoti lapai krenta, 

Paukšteliai medin lenda. 

Vėjas žalią medį lenkia, 

Spalvoti lapai žemę dengia. 

 

Ligita Paužaitė, 8b 
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Oi tas ruduo rudenėlis 
Atėjo staiga 
Nespėjau įkvėpti 
O čia jau žiema 
Tuos lapus geltonus 
Ir saulę dar skaisčią 
Nudažė jau sniego pirmoji banga 
Tą rudenį šviesų paukšteliai dar skraidė 
Bet išskrido į Afriką staigiai 
Staiga saulutė pasislėpė už debesų 
Ir mėnulis pakilo iš juodų juodų dausų 
 

Germantė Germanavičiūtė, 8a 

Paslaptingas metų laikas 
 

Ruduo spalvotas ir gražus, 
Lietingas, šlapias ir niūrus.  
Pievelę dengia jau spalvoti lapai- 
Žali, raudoni ir geltoni.  
 
Ruduo vis kviečiasi mane, 
O aš su sauja kupina  
Raudonų tavo obuolių... 
Į lauką valgyti skubu.  

 
Bernadeta Vaitkevičiūtė, 8a 

Lapų grožis 
 
Ilga naktis, vasara jau trau-
kias, 
Vakare aklatis, žiema jau arti. 
Žolė nežaliuoja, kenčia ji, 
Bet niekas į ją nebežiūri. 
 
Tik lapai, krisdami lėtai, 
Pagauna žvilgsnį nelaimingą. 
Nutapyti žėrinčiu raudoniu 
Šoka rudens šokį. 
 

Simonas Keblikas, 8c 

Rudens vėsa 
 

Širdy niūri rudens vėsa, 
Ji nepaleidžia niekada. 
Ji laiko stipriai ir šaltai 
Tarytum vėjų vanagai. 

 
,,Paleisk, paleisk“ – prašai tu jos, 

Tačiau tu jai vieni niekai... 
Jos dideli šalti nagai 
Įsimigę širdyje giliai. 

  

Žygimantas Balčiūnas, 8c 
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Rudenio natos 
 
Kai saulės spindulys nukrenta ant veido 
Ir medžiai nusidažo auksu, 
Kai šaltą naktį vėjas pučia, 
Ir tavo mintys tampa auksu. 
 
Lietus barbena į langelį, 
Ir mintis mintį veja, 
Svajonės tampa auksu 
Kaip šlovingos rudenio natos. 
 
Vakarais vėjelis man pasaką seka, 
Ir šalna neduoda ramybės mintims. 
Šilta arbata su savimi- 
Tai lyg pasakiškos muzikos natos. 
 
Pabūk su manim, rudenėli, 
Pabūk bent sekundę ar dvi. 
Šalia tavęs man taip gera, 
Tu mano auksinis ruduo. 
 

Kamilė Daugirdaitė, 8a 

Aušta rytas palengva, 
Jau prabunda vėl gamta. 
Debesų migla jau sklaidos, 
O saulelė nesibaido. 
 
Medžiai saulės nušviesti, 
Jų lapeliai raudoni 
Suteikia širdelei laimės, 
Dar tiek šilumos ir meilės. 
 
Elzė Padegimaitė, 8c 

Keitimosi laikas 
 

Ankstyvą rudenio rytą 
Raudoni, geltoni, rudi 
Nuo medžių tyliai lapai 
Vis krenta ir krenta žemyn. 
Ir klausomės vėjo ūžimo. 
Lietus po lietaus 
Mums leidžia suprasti, jog atėjo 
Tas tikras RUDUO. 
Pernelyg jis gilus 
Mūsų širdims, 
Jog suprastumėm tą tikrąjį 
Rudenio grožį. 
 

Roberta Kubekaitė, 8c  

Ruduo 
 

Vėjas pučia, aimanuoja, 
Rauna stogus ir medžius. 
Jis liūdnas dainas dainuoja,  
Stebi krentančius lapus.  
 

O lietus lyja, šoka lėtą šokį, 
Dovanoja penktą balą prie namų. 
Užsivilksiu šiltą paltą kokį, 
Nes lauke labai žvarbu. 
 

Jau mintyse sukasi mintis gudri: 
Kalėdos artėja, sniegas jau neto-
li. 
Tai man primena liūdnai 
Vėlinių žvakės liepsna aitri. 

Paulina Puodžiūnaitė, 8c 
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Miškas 
 

Eidama gražiu mišku 
Aš užuodžiu drėgną žemę. 
Medžiai ūžia, braška, traška, 
Ant pakaušio krenta lapai. 
 

Kabo debesys žemai 
Ir šiaurinis vėjas pučia. 
Čia taip vėsu, taip baugu, 
Bet vis tiek labai gražu. 
 

Meida Navickaitė, 8c 

Ruduo 

 

Išskrido paskutinis gandras, 

Pagelto klevo lapas, 

Lietus nuplovė gėlės žiedus 

Ir visa tai mums atnešė ruduo. 

Išskrenda paskutinis gandras, 

Kartu išskrenda mano vasaros 
laimė.  

Nukrenta paskutinis klevo lapas, 

Kartu nukrenta mano paskutinė 
ašara. 

 

Mia Kalinauskaitė, 8b  

Ruduo 

 
Žvelgiu pro langą ir atrodo, 
Kad keičiasi aplink gamta. 
Nukritę lapai, apmiręs sodas, 
Širdy kažkokia tuštuma. 
 
Štai krenta paskutinis lapas, 
Ir medžiai jau visi nuogi. 
Visur dar jaučiasi rudens kvapas, 
Gamtos kaita, patikėkit, ji arti. 
 
Dangus kažko jau apsiniaukęs, 
Ir pučia vėjas čia šiaurys. 
Atrodo, jau visi čia laukia, 
Kai pirmos snaigės žemėn kris. 
 

Viktorija Jodaugaitė, 8b 

Lapai krenta, 
Žiema ateina. 

Kepurės su šalikais  
Iš palėpės pareina. 

Urtė Mokrecova, 8b 

  
 Ruduo, kaip vasara, pavasaris ar žiema, turi išskirtinio 
grožio. Tai yra ypatingas metų laikas, kada lapai tampa rudos, 
geltonos spalvos ir gražiai leidžiasi nuo medžių kaip angeliukai į 
kiekvieno širdelę. Tampame geresni, švelnesni. 
  

Zenonas Smaidžiūnas, 8a  
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Mano pasakiškas ruduo  
 

Ruduo mėgstamiausias metų laikas, nes rudenį mano gimtadienis. Ruduo man pats gražiausias. Nei 
šalta, nei šilta... Viskas nusidažę auksine spalva, daug paukščių, dangus nusidažo rožinėmis, oranžinė-
mis spalvomis. 

Rudenį labai smagu eiti pasivaikščioti. Vaikštau, braidau po lapus, renku kuo gražesnius ir didesnius. 
Klevo lapai, dangus, žemė, vanduo, lietus - viskas susilieja į vieną. Joks metų laikas nėra toks brangus, 
kaip ruduo. Ruduo yra auksas. Ruduo yra pasaka.  

Visi takai lapais nubarstyti. Einu, bėgu per tuos lapus, džiaugiuosi pagaliau atėjusiu rudeniu, noriu, 
kad greičiau prapliuptų lietus... Lietus puikiai tinka rudeniui, o lapai nusidažo ryškesnėmis spalvomis. 

Tik, kai lapai pradeda pūti, tada suprantu, kad artėja ta žiauri, šalta, bejausmė žiema... 
 

Justė Petronytė, 8a 

Sušlapo rūko pamušalas baltas, 
Tikrai čia kaltas perplyšęs dangus,  
Nes ryto vėjas, rudenio sugeltas, 

Paliko vėtrom atlapus vartus. 
Dar draikosi voratinkliai šilkiniai 

Rasoti... tartum ašaros rūke, 
Ir klevo lapai baigia šokti suktinį, 
O akys ieško vienišos žvaigždės.  

 

Gabija Mikulevičiūtė, 8a 

Gyvenimo kelias – tai vingis į niekur, 
Eini juo greitai, bet niekur nespėji. 
Grįžti atgal galimybės nėra, 
Bet norisi pakeisti kažką visada. 
Jei būtų laikas, valdomas mūsų,  
Sulėtintum jį, kad visur mes suspėtum... 
 

Neda Mazaitytė, 8c 

Ruduo... 
 

Auksiniai obuoliai, 
Auksiniai lapai, 
Auksiniai vakarai rusena... 
Nurimo paukščių jau daina, 
Ir sutrumpėjo jau diena, 
Nurimo jau visa gamta. 
Tik vėjas ūžauja ilgiau ir vis garsiau- 
Artėja jau žiema... 
 

Ignas Sušinskas, 8a 
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Štai ir rudenėlis jau atėjo, 
Atskubėjo, atlėkė nakčia, 
Kad niekas net nepastebėjo, 
Kaip praėjo vasara staiga. 
 

Su rudeniu ir šalti orai atskubėjo. 
Vieną diena šilta, o kitą jau ne. 
Reikia ieškoti kepurių ir šalikų, 
Kad apsisaugotumėm nuo šalčio 
kėslų. 
 

Lapai nukrito nuo medžių, 
Pasikeitė gamta, 
Atšalo žemė 
Ir nešvietė taip dažnai saulė. 
 

Šaltas rudenėlis 
Kviečia mus visus 
Patyrinėti jo gražumą 
Ir nuostabius vaizdus. 
 

Aistė Leonavičiūtė, 8a 

Ruduo 
 
Vėjas pučia 
Stipriai stipriai, 
Išeini į lauką – 
Draikosi plaukai. 
 
Geltonuoja lapai... 
Net ir maži 
Paltai didėja 
Kaip lapų kalnai. 

Naglis Linkevičius, 8c 

Rudens rūkas 
 
Žvarbiomis rankomis 
Paliesdamas skruostus 
Uždėjo man raudonį  
Tas negailestingas rūkas. 
 
Užklodamas lauką 
Savo tamsiąja skara 
Jis temdo gražias 
Rudeniškas spalvas. 
 

Rusnė Lukoševičiūtė, 8c 

Spalvoti lapai rudenį 
Pasipuošę labai gražiai. 
Tai raudoni, tai geltoni, 
O žalių jau nematyt. 
 

Jau paukščių lauke nematyt, 
Jų lizdai liko tušti, 
Paliko mus ir savo namus 
Ir išskrido į šiltus kraštus. 
 

Lietus lyja kibirais, 
Vanduo šąla labai greit, 
Bet greitai šie orai praeis 
Ir pradės žiema ateit. 
 

Paulius Savostas, 8c 

Ruduo 
 

Nuo medžių nukrito spalvoti lapai, 
Noris surinkti ir grįžti laiku 
Į vasarą, mūsų ilgai išsvajotą, 
Kad ir kaip mums tai būtų sunku... 
Tik per šaltąjį rudenį, 
Pasiruošiam žiemai, 
Apsirengiam paltus šiltus. 
Kad ir kaip mums tai būtų sunku... 
Šaltą rytą atsikėlę 
Į mokyklą kviečiami vaikai. 
Šaltą rytą vingiuotais takeliais 
Eisime susikibę kartu... 
 

Martyna Sidaravičiūtė, 8c 
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Rudens medžiai 
 
O medžiai, medžiai  
Rudenį nuogi.  
Jų lapų spalvos  
Lieja dainą dangumi.  
 
Rudens takas  
Veda į tą spalvotą,  
Paslaptimis išpuoštą  
Gilumą vardu Gamta.  
 
O medžiai, medžiai  
Rudenį nuogi. 
Jų lapai krenta  
Žemės traukiami. 
 

Kamilė Barštanaitė, 8c 

Rudenėja 
 

Rudenėlis atvyksta 
Ir lapai pranyksta. 
Užaugo gėrybės 
Daržų platybėse. 

 
Lyja lietus, 

Balos prapliups, 
Vaikai jau atbėga 
Ir balose šokinėja. 

 
Baravykai ruduoja, 

Voveraitės geltonuoja. 
Pasislėpusios už medžių 

Pintinės pūškuoja. 
 

Vorų daugėja, 
Jie kampuose vaikštinėja, 

Voratinkliai didėja, 
Nes naktį mezginėja. 

 
Vėjas kyla 

Ir šaltis pakyla, 
Rūkas pranyksta, 

O viesulas atvyksta. 
 

Josvita Sujetaitė, 8c 

Ruduo 
 
Plukdo upelis  
Lapus įvairiausių spalvų.  
Medžiai marguoja miške, 
Klausausi zylutės dainų.  

 
Pamažu šaltėja oras,  
Paukščiai ruošiasi išskristi.  
Miške tampa tylu,  
Ateina debesys juodi.  
 
Pradeda lyti lietus.  
Barbena į langus piktai,  
Aš šokinėju linksmai,  
Jau spėjau sušlapti batus.  
 
Lietučiui pasibaigus,  
Išėjau grybauti. 
Juk gali man pritarti – 
Rudenėlis puikus! 
 

Ugnė Valatkaitė, 8a 

Ruduo 
 
Rūkas sklendžia pažeme tyliai, 
Šlama medžių šakos nebyliai, 
Spalvoti lapai krenta žemyn, 
Dienos bėga tamsyn ir trumpyn. 
 
Žemę nuklojo pirmoji šarma, 
Kas gyva, pakando pirmoji šalna, 
Šaltis užspaudė visus barsukus, 
Bijo jie lįst atgal į miškus.

Domantas Navikas, 8c 
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Ruduo 
 

Nemėgstu rudens. Man nepatinka, kai pučia vėjas šiaurys, stipriai lyja lietus, 
Kai žemė šlapia tampa, ir apsiniaukia dangus. 
Nepatinka man nuvytusios gėlės, kai upeliuose tvinsta vanduo. 
Betgi šiaip tu jo nepakeisi, toks jau jis, tas ruduo. 
 

Bet patinka man čežantys medžių lapai, kai brendu pro juos parke kasryt, 
Ir ant stogo parimusi šarka, galvojanti ,,Ką dabar man daryt?“ 
Rudenį tylos nebestinga, vien paukščiai skrendantys klega, 
Greit žiūrėsiu, kaip kieme prisninga, kaip šerkšnas apkloja senąjį 
klevą. 
 

Man patinka stebėti, kaip parke tyliai leidžiasi lapų drugeliai, 
Kaip smagiai krykščia ir laigo  juos gaudydami kiemo draugeliai. 
Kaip plonu ledu apsitraukia balose telkšąs vanduo... 
Gal man apsigalvoti? Gal man visai patinka ruduo? 
 

Simonas Kaminskas, 8a 

Susimąstyk 
 

Jau laikas vėl susimąstyt, 
Kur dingo laikas, šiluma. 

Visi tik skuba, lekia, bėga. 
Nepastebi nei lapų ant takų. 

 

Kur varnos krankia nuo pušų, 
Ten jau vaikai nelaksto. 

O miškas iki vakaro - pilkyn, 
Vis vėją švilpiantį tarp šakų tik gaudo. 

 

Dar vakar, rodos, žydinti šaka 
Jau šiandien apmirė, ilgam sustingo. 
Kaip vasaros ryte basom stovėjau, 

Taip vakar šalnos kando man į pėdas. 
 

Jau šiandien tyloj ir ramybėj 
Ilsėjos nuplikusi giria. 

Rytoj jau vėl veršis tas noras 
Bėgt pievom, kol iškris vėl rasa. 

 

Gabrielė Petkevičiūtė, 8b 

Ruduo 
 

Nukrenta lapai, nuvysta gėlės, 
Geriausiu draugu tampa skėtis. 

Nukrenta lapai, nuvysta gėlės, 
Gražiais peizažais gali grožėtis. 
 
Lauke jau šalta, nėra kur dėtis, 
Nukrenta lapai, nuvysta gėlės, 

Po kapus naktim slankioja vėlės, 
Ruduo atėjo, o ligi šiol slėpės. 
 
Ruduo man rodo, kad, net jei tyliai, 

Žiema ateina į tavo širdį, 
Kartais sustingstam trumpam kaip lėlės, 
Nukrenta lapai, nuvysta gėlės. 
 

Indrė Zdanavičiūtė, 8a 
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Dėkojame aštuntų klasių mokiniams, 
pasiryžusiems šiais mokslo metais  
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