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Dzejas dienas 

Savādais rudens 
Rudens klāt ar savām drūmām dienām 

Lietuslāses manā sejā krīt  

Vasara, kas aiziet tālu projām,  

Paņem manu dvēs'les mieru līdz. 

 

Rudens pļavās ganās vēju zirgi,  

Rudens salnas baltus tīklus auž. 

Dzērves kliedz un lido tālu projām, 

Atvasara skaistos sapņus pauž.  
Aina Barovska, 12.b 

Laiks iet 
Rītos mostas spožā saule - 
Cik liela ir mūsu pasaule! 
Ļaudis sāk pa pasauli skriet,  
Laiks ātros soļos garām iet. 
Un katram no mums lēnām aug nagi,  
Bet tikai dažiem parādās ragi.  
Laiks ir galvās labām domām nākt  
Un labus darbus darīt sākt! 
Inga Jajus, 8.b 

Nenoliegt iedvesmot... 
Nenoliegt -  

patiesos melus 

kāds kādam tuvāk 

klāt turas 

 

Iedvesma -  

neprāta cena 

viņas acīs uguns deg 
 

Par to mēs rakstīsim  

zemes bezdibenī 

un iekliegsim paradīzē  

kādu reizīti pēc kārtas 

 

Un iemīloties 

nenopietnā mākslā 

sāksim pasauli gleznot 

pēc sava prāta 

 

Par to mēs rakstisim... 
Sindija Zotova, 12.d 

 
Brīvības sapņi 
Man vajadzīga brīvība - 

Gribu elpot svaigu gaisu 

Un ik pēc metra 
Staigāt pa rīta rasu. 

 

Tumšās naktīs vērot zvaigznes, 

Kuras tālu, tālu mani nes. 

Manos sapņos aiznesīs, 

Visus dzīvi apgriezīs  

 

Kājām gaisā,  

Acīm ciet.  

Brīva esmu arī es.  

 

Kaut uz mirkli, 
Kaut uz trim  

Manu sapņus piepildīs. 
Ineta Drobiļenko, 8.b 

 

Rudens klāt  
Vasara jau beigusies, 
Rudentiņš ir steigšus klāt.  
Nokrāso tas kokiem lapas -  
Dzeltenas un koši sārtas.  
 
Darzā rudens veltes gaida -  
Pupas, bietes, kāpostgalvas, 
Kad tās grozā liksim mēs,  
Lai var ziemā gardi ēst.  
Pēc K. Jasureviča, 3.b 

 
Atmiņas 
Sēžu krēslā, paveros pa logu,  
Skatos - zeltains rudens klāt! 
Putni lido tā kā traki -  
Laikam jūt, ka aukstums nāk.  
Atmiņas no raibās vasaras 
Man no prāta nedzēšas. 
Tika jauki pavadīta tā, 
Gaidīšu, kad atkal nāks.  
Rudentiņš ir bagāts vīrs 
Krāšņumi mums tiks -  
Dārzeņus un citas veltes 
Visiem galdā liks.  
Nikola Vecele, 4.b 

 
Bauska  
Es dzīvoju Bauskā -  
Ļoti jaukā pilsētā, 
Kur divas upes satiekas, 
Gan prieks, gan laime 
nebeidzas. 
Kur dzīvo mani radiņi 
Un mani mīļie draudziņi, 
Kur eju sākumskoliņā 
Un lecu polku dejiņā.  
Nikola Smirnova, 3.a 

 

Es un kaķīts  
Laukos man ir kaķīts balts - 
Par Sniedziņu to sauc. 
Viņš ar mani draudzējas, 
Visu dienu spēlējas. 
Marta Elīza Saulīte, 2b  
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