
 

 

 
 

            
      

 

 



 

Aidas keistas, bailus 

Ir jis mėgsta ledus 

Dangus jam gražus 

Arbata jam skani Saulė 

šviečia skaisti 

  

  

Erelis tupi ant šakos 

Lėktuvo garsas jį nubaido 

Zebriukas bėga tolumoj 

Ėriuko pulko išsigandęs Metų 

daug jau praėjo, Ir gėlės vysti 

pradėjo. 

Laiba gegutė kukuoti nustojo. 

Dangus jau visai apniuro, 

Antelių plunksnos nušiuro.  

D rąsus ir itin draugiškas, O 

ranžiniu antkakliu. V isada 

atkaklus, 

Y ra labai aktyvus. D ar 

kartais būna vaikiškas, A rba 

šiek tiek piktokas. 

S argus, klusnus- šuniokas Ten 

toli miške, 

Aidas girdis tyloje. Dar 

tik miškas bunda, Aidas 

girioj dunda. Saulė lyg 

pagunda. 



 

Ech, koks vakaras gražus, 

bet Labai labai tamsus, ten 

Zylutė šokinėja. 

Ėch, koks vakaras gražus... 

Raidėse mirgėjo žodžiai, 

Ir pabėgo pasaka balta, 

Vaikas nekaltai, bet godžiai Apkabino 

knygą savąja ranka. 

Matau varną Storulę, ji  nešasi sūrį, Ilgoji 

Uodelė dar tokio neturi. 

”Gal duotum man kąsnio mažiuką trupulį?” 

Laiminga ta varna… 

Ė! Ten mano sūris! Mirtis vis artėja, Karantine 

atskirti draugai, galim mes ištverti, Akis į akį per 

ekranus, laukan išeit negalim.  Jau mokslo 

kalnuose mes darbus knisam, Už tai per 

karantiną pailsėti galim! 

Subėgsim į namus visi, kol šalyje išsveiks kiti! 

Ežiukas prabėgo takeliu 

Violetiniu žaliu.  Eina 

laukyme tankia  Lapė 

ruda skarele. 



 

 Iššuoliuoja kiškė piškė 

 Nuostabia suknele 

Reksas, Reksas, 

Anglijos centre gyveno. 

Picas ir ledus per pietus jis ragavo, 

O po pietų tik daržoves apdainavo. 

Laimingas buvo jis labai, Apdainuodamas tai. 

Susimastė jis rimtai, ar tikrai patinka jam tai. 

Pasauly daug šviesos, Auga 

gėlės tik dėl jos. 

Undinėlė ir sesuo 

Mažas pumpuras susprogsta, 

Ir visi kiti pašoka. Lapai žaliuoja saulės 

spindulį, Ei, štai ir matau ten vyturį. 

Naktys vis trumpėja, 

Aš taip ir maniau, pavasaris ateina! 

Elgesys vis aštrėja, Amteli grįžęs šuniukas lauke. 

Ilgesys vis stiprėja, Diena 

vis tamsėja, Aidas  tolsta. 



 

Visko buvo, visko bus 

Ir saulė švies, ir lis lietus. Lietui 

lyjant neliūdėki, 

Tik gera knyga pasitikėki. 

Laukia rytmečio aušros, 

Ilgisi šviesos šiltos, Nes ji 

būtina laukuos. 

Auga saulė spinduliuos. 

Mėnulis nušvito nakties 

tamsoje. Ė, drauguži, lėk 

pas mus, 

Angelo balsas suskambo 

miške. Jei esi 

tusumanus! Rūko 

paklodė paklaidino mane. 

Tankaus miško garsai užmigdė tave. 

Arfos garsai pravirkdė mane. 

Tau dovanoju, 

Aš šią dainelę  

Už tavo gerą žodelį  

Tau dovanoju ir 

Visą puokštelę 

Ypatingų vasaros gėlelių  

Dar dovanoju aš 

Aukso žiedelį Saulele, mano gražiausia. 



 

Gęsta naktis 

apsigaubus rūku. 

Aušta diena ryto tylą 

suplėšius. Bėga 

saulutė padangių 

taku, Ieško paukštelis 

medžio pavėsio. 

Jaunas pavasaris 

kloniais atjoja, 

Aukšti beržai jam iš 

tolo mojuoja. 

Egoistė, bet 

empatiška. 

Mergina, o arogantiška. 

Išskirtinai besielgdama. 

Linksmai šyptelėjo prasilenkdama. 

Ideali ji mergina... 

Jautri, jausminga ir jauna. 

Argi ji ne tobula? 

Mėgstu kamuolį aš varinėti, 

Atsispyręs nuo žemės įdėti. Nardau tarp varžovų kaip 

žuvis, Taikiny atsispindi mano akis. 

Anas žaidėjas išsigąsta. 

Saujom čia taškus dalinam. 

Kiekvieną rytą 

Gilūs ežerai, 



 

Atmerkusi akis Uogingi 

miškai. 

Matau tave, mano gyvenime. 

Snieginga žiema,  

Išgirstu mielą paukščio čiulbėjimą.  

Tylu vakare,  

Liepos šakose regiu prasiskverbusį spindulėlį, 

Ėriukai garde. 

Ėmusį glostyti mano sielos gelmes. 

Mirga žvaigždės danguje, 

Driežai jau bėgioja, 

Aukštybėje mėnulis plaukia. 

Žiogai strakalioja. 



 

Ramybė dvelkia naktyje 

Ilgai mes laukėm saulutės skaisčios, 

Tik šuo benamis gailiai staugia, 

Ugnelės mums nebereikės iki kitos žiemos. 

Yra tiek daug liūdnų  

Gandrai jau parskrido iš šiltųjų kraštų, 

Niekam nereikalingų, vienišų Aš jų 

pasiilgau labiau nei žiogų. 

Atrast savęs negalinčių. 

Sniegas ištirpo, dabar bus gražu. 

Savęs tiesiog nemylinčių. 


