
Raidės, rūke pasiklydę 

 

Atėję rytai ir vėl nuskubėję 

Paliko liūdną mane, 

Nes atnešti man tavo 

Jie laišką pamiršo. 

 

O gal jo negavo, 

Nes pamiršai tu mane? 

Nuvylė šis rytas spalvingas, 

Neliko nieko, tik ilgesys, 

Tuštuma sieloj keista, daugiau nieko...  

 

Nes pavasaris, tas šelmis, 

Laiško visgi neparašė! 

O gal jau kitai alyvas 

Dovanoti nuėjo... 

 

Bet visgi aš lauksiu! 

Ir kai per pravertą mano langą 

Jis ateis su alyvų žiedais, 

Kuždės, kaip pasiilgo manęs, 

Vėl stipriai pavasarį aš apkabinsiu. 

 

Tada žiema ir šaltis, 

Pasitrauks nuo manęs. 

Juk mano pavasaris 

Sugrįžo pas mane. 

 

Veidą glosto saulė spinduliais, 

Dovanoja alyvas, 

Žiedais apsipylusias, 

Ir vis kartoja, kad niekada neišeis. 

 

O aš vis tikiu 

Melu jo drąsiu, 

Nors puikiai žinau, 

Jis išeis, vos tik vasara ateis. 

 

Bet vėl aš jo lauksiu, 

Laiškus rašysiu, 

Džiaugsiuos, tikėsiu, 

Kad vėl pamatysiu 

Vien tam, kad prarasti galėčiau. 

 

Tik, Pavasari, 

Mielas mano, 

Kodėl tavo laiško 

Negaliu aš sulaukti? 

Greičiau tu sugrįžki, 

Pavasari mano! 

Armelita Vinogradovaitė 

8 kl. 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja IngaTurovaitė 



 

Būk sveikas, Pavasari! 

 

Ačiū Tau, Pavasari, 

Už saulutę tyrą, 

Už padangę - paukščių balsais gyvą. 

Už laukų, miškų pražydusias gėles, 

Už nepaprastas gamtos galias. 

 

Pakalnėn šniokščiantys upeliai bėgo. 

Nupustė švelnus vėjelis takelius. 

Pa pa pa! Lietutis pirmas šiltas, 

Pasveikino visus visus namus. 

Pabusk, Žemele! Pasidžiauk! 

 

Gelsvo šilko sijonėliai – 

Lylia tylia – džiaugias spinduliais kaitriais. 

Sukas pievoj gelsvos pienės, 

Lylia tylia – lingo lingo supas vėjy... 

Ar ir Tu matai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavasaris 

 

Vasara, ruduo, žiema, pavasaris... 

Kai žemė pilka, 

Kai vėjai kaukia alkani, 

Saulės bangom tu ateini. 

 

Rimsta vėjai, sklaidos lietūs, 

Tu skleidiesi kaip gėlė. 

Kaip aukso gijos labirinte 

Horizontai pavasarį nušvinta. 

 

   Viltė Paulauskaitė 

   5 klasė 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja Renalda Savickienė 

 

 

 

Aurelijus Tvaskūnas 

6 kl. 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja IngaTurovaitė 



 

 

                                                     Leiskime pavasariui pabūti 

 

 
Saulei tiesiant šviesų taką, 

Medžiui skleidžiant pirmą lapą, 

Kai gėlė atmerkia žiedą, 

Ir pavasaris atrieda. 

 

Kai visur aplinkui žalia, 

Girdint vieversių giesmelę, 

Į mokyklą nesinori, 

Ech, juk šitoks geras oras! 

 

Mokiniai tikrai nesnaudžia, 

Bet kasdieną mintį audžia, 

Kaip pavyt vakarį vėją, 

Kuris ima ir pasėja 

Tiek spalvų, garsų, jausmų, 

Kad apsvaigti nesunku! 

 

Nuo pavasario žalumo, 

Obelų žiedų kvapnumo, 

Nuo paukštelių giesmininkų, 

Kur koncertui susirinko. 

 

Nuo dangaus žydrynės bokštų, 

Lig smagių draugystės pokštų - 

Visko daug ir po truputį 

Leiskime pavasariui pabūti! 

 

 

Gustė Baltramonaitytė  

7 klasė 

Vilkaviškio rajono Kybartų „Saulės“ progimnazija 

Mokytoja Gitana Literskytė-Katkevičienė 

 

 

 

 

 



Pavasario daina 

 

 
Vėl pavasaris atėjo 

Ir žibutės sužydėjo. 

Vėl saulutė ryškiai šviečia 

Ir laukan vaikus tik kviečia. 

 

Lėksime visi į kiemą 

Ir surasim baltą ievą. 

Nusiskinsim po šakelę 

Ir dainuosime dainelę. 

 

O daina bus apie tai, 

Kad jau baigiasi vargai, 

Vasara ne už kalnų, 

Laukia daug linksmų dienų! 

 

Mokiniai jau susirinkę, 

Tariasi visi palinkę, 

Kaip praleis šią vasarėlę, 

Kaip įsegs į plaukus gėlę. 

 
 

 

 

Saulės spindulėlis 

 

Kas iš ryto taip anksti 

Glosto man veidelį? 

Kas neleidžia man sapnuoti 

Saldžiojo sapnelio? 

 

Gal mamytės tai ranka 

Švelniai, meiliai glosto? 

Tik kodėl ji žadina mane 

Iš ankstaus rytelio? 

 

Bet pakėlęs akeles 

Pamačiau aš saulę. 

Tai ji šilta rankele 

Glosto man galvelę. 

 

Ačiū tau už spindulėlį, 

Už rytelį šviesų, 

Už pažadintą žemelę, 

Už dienelę giedrą. 

 

 

 

Justė Skeltytė  

6 klasė 

Vilkaviškio rajono Kybartų „Saulės“ progimnazija 

Mokytoja Gitana Literskytė-Katkevičienė 

Rapolas Kukė 

6 klasė 

Vilkaviškio rajono Kybartų „Saulės“ progimnazija 

Mokytoja Gitana Literskytė-Katkevičienė 

 



 

 

 

 

 

Akrostichas ,,Paukštis” 

 

Pabudimas jau atėjo,  

Aukščiau saulelė patekėjo. 

Upeliukas vėl gi teka,  

Kaip jis nori, taip ir šneka.  

Šnabžda žemė vis garsiau,  

Traukia paukštį vis arčiau. 

Išsibarstę, pailsėję  

Saule džiaugtis jau pradėjo. 

 
Mia Gineitytė 

5 klasė 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja Laima Tamulevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akrostichas ,,Žibutė“ 

 
Žydi vėl  žibutės mažos 

Ir atgimsta vis gamta, 

Blaškos spalvos pievoj margos, 

Uliuoja paukščių nauja daina. 

Teka upės margo slėnio. 

Ė, paklausyk, ar girdi, pavasarėli! 

 
Ugnė Ilgavičiūtė 

7 klasė 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja Laima Tamulevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Man patinka pavasaris 

 
Man patinka paukščių balsai. 

Tai pirmieji pavasario aidai! 

Man patinka žibučių žiedai. 

Jie gražūs mėlynai  mėlynai! 

Man patinka saulės šviesa. 

Ji tokia geltona  geltona! 

Man patinka žolės žaluma. 

Ji tokia žalia žalia! 

Man patinka dangaus žydruma. 

Ji tokia žydra  žydra! 

Man patinka oro gaiva. 

Ji tokia tyra  tyra! 

Man patinka pavasario pradžia. 

Ji tokia laukta laukta!!! 

 
Ieva Gedgaudaitė 

5 klasė 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja Laima Tamulevičienė 

 

 

 

 

 
Pavasaris 

 
Mažyčiai saulės spinduliukai 

Nedrąsiai džiugina kasdien, 

Paliesdami mažais delniukais 

Mūs šypseną kiekvieną. 

 

O kas gi čia 

Nedrąsiai savo mėlyną galvelę kelia? 

Kas baikščiai stiebiasi po samanom? 

Tai bundančios gamtos žiedelis 

Mums kužda: ,, Pavasaris jau čia! '' 

 

 
Rusnė Baltrimaitytė 

6 klasė 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja Laima Tamulevičienė 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pavasario laikas 

 

Pamirštas,  likęs prisiminimuos vėjas, 

Svajonių, meilės, vilties įkvėpėjas. 

Vienišas - kaip senas draugas užėjęs, 

Tarsi niekas nebūtų tikėjęs. 

 

Tarsi niekam nebūtum žadėjęs, 

Kad sugrįši atgal neįspėjęs, 

Kad prabilsi daina netikėta, 

Ir parodysi viską – net kas buvo regėta . 

 

Gražus ir jaunas kaip mėnulis, 

Toks tikras, mėlynų akių... 

Visų spalvų žiedais žibėsi, 

Ir lėksi, bėgsi, o kur - žinai tik tu... 

 

Kaip stebuklas į širdis pabelsi, 

Sužavėsi, prikelsi visus. 

Nuostabus tas pavasario laikas, 

Tik trumpas. Ir be galo trapus... 

 

 
 

 

 

 

Pavasario lietutis 

 

Pavasario lietaus lašeliai 

Sniegą greitai ištirpins, 

Žemei žalią skarą  

Po žiemos sugrąžins. 

 

Kris lašeliai ant delno 

Iš giedro dangaus, 

Neš gyvybę žemelei, 

Visas dulkes nuplaus. 

 

Kris tyliai lašeliai... 

Niekas jų negirdės, 

Susirinks į balutes 

Ir kažkur nuriedės. 

  

 

 

 

Izabelė Baranauskaitė, 2005 

Šiaulių Medelyno progimnazija 

Mokytoja Regina Speičienė 

Agnietė Balčiūnaitė 

7 klasė 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja Renalda Savickienė 



 

 

 

 

 

 

Pumpurais dabinas berželiai,  

Apkabina saulutė pasaulį,  

Vėsuma tyliai traukias į šalį, 

Auga pienė, brandina pūkelį...  

Spindi ašara žiedo taurelėj, 

Aš laiminga - pasaulis dainuoja. 

Rūkas maudos mažyčiam upely  

Ir melsvoji žibutė kartoja: 

,,Su pavasariu, drauge manoji!" 

 

 

 

 

Rugilė Gilytė 

8 klasė 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

Mokytoja Birutė Petkuvienė 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


