
Rudens spalvos 
 

Liūdesys tirpsta arbatoj, 

Bažnyčios varpų skambesys. 

Vasara pasislėpė už lapų, 

Liko tik ilgesys. 

Senas apdulkėjęs albumas, 

Primins mums būtas dienas. 

Knygoj gėlė išdžiūvus, 

Kas ją dabar atras? 

 

Lietaus simfonija už lango, 

Vėjo skambus gaudesys. 

Ant palangės stovi puodelis, 

Jame liūdesys. 

                                               Lolita Skėrutė IVD 

  



Pažadink mane, pasibaigus rugsėjui, 

Kada gatvės bus spalvingesnės nei bet kada, 

O dangus pilkesnis nei vakar. 

Pažadink mane, pasibaigus rugsėjui, 

Kada dienos lėks žaibišku greičiu, 

O žmonės slėpsis nuo melancholijos, 

Po juodais skėčiais. 

Pažadink mane, pasibaigus rugsėjui, 

Kada bibliotekose padaugės paklydėlių, 

O tavo galvoje skambės vis ta pati daina, 

Primenanti vasarą. 

Nepamiršk, nepamiršk manęs pažadinti, atėjus spaliui. 

Mes tirpdysime savo vienatvę lietuje, 

Laukdami žinutės nuo nežinomo adresato.  

Lolita Skėrutė IVd 

  



Pūtė vėjas rudeninis, 

Pro langus ir pro duris. 

Balzgino vartais plieniniais, 

Bėrė smėlį į akis. 

 

Plėšė gebenę nuo sienos, 

Supo kritusius lapus. 

Ir iš mano jaunos sielos 

Išpūtė visus vargus.  

German Isakov IIIC 

 

 

 

Verkia ruduo auksiniais lapais. 

Ir mieguistai žiovauja vėjas. 

Ruduo jau atkeliavo, atėjo, 

O vasara su paskutiniais saulės spinduliais 

Atidarė duris ir išėjo.  

D.Severin IVC 

  



Rudenį lapai krenta nuo medžių. 

Upė – ne laikas, ne tokia ji greita. 

Dabar nematau tų mėlynųjų akių, 

Užpuls greit žiema, 

O širdis jau nejauna. 

Andrej Chodarin IIIB 

 

Rudenėlis atkeliavo pas mus, 

Už lango vėjas pučia neramus. 

Drasko medžio lapelius, 

Už miesto lyja stiprus lietus, 

O paukščiai išskrido į pietus ir paliko mus vienus.  

Jelizaveta Nižnikovskaja IIID 

 

Ruduo ateina vėl pas mus greitais žingsniais. 

Už lango tamsu, vėjo nešami sūkuriuoja spalvoti lapai. 

Dienos šaltos, vėjuotos ir darosi vis trumpesnės. 

Užkloja žemę lapais ir tamsina dieną. 

O širdis laukia Kalėdų stebuklo.  

Gorbunova Ana IIIB 

  



Ruduo nudažo lapus ryškiom spalvom. 

Už lango kaukia vėjas atšiaurus, 

Dienų trumpėja laikas. 

Užsnūdo jau gamta, 

O mūsų širdyse vis dar alsuoja šiluma.  

Karina Pavlova III D 

 

 

Žiūriu – verkia medžiai, 

Krenta lapai 

Kilimu auksiniu. 

Žiūriu – verkia medžiai, 

Šąla rankos, 

Šyla siela... 

Žiūriu – verkia medžiai, 

Krenta lapai.  

Viktorija Pocelujeva IIIc 


