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Aras ir vištos 
 
   Erdvių viešpats skriejo iš rytų į vakarus ir atgal, skrodė padanges, siekė kalnų viršūnių, 
leidosi iki miestų, plazdeno virš laukų. Daug vaizdų įsibrėžė žvaliose jo akyse, daug 
garsų atsimušė jo ausyse. 
 
   Grįžęs į gimtąsias savo padanges, jis turėjo daug ko pasakoti. Ir pasakojo jauniems 
arams ir mokė juos. 
 
   Griežtas jis buvo savo sprendime. Savo plačiais sparnais užbrėždavo ne vienam per 
snapą. 
 
   - Vištos jūs, ne arai, kalakutai - burbliai! 
 
   - Per daug jau dideliu dedas! - ėmė kalbėti mažieji arai. - Ar neįklius jis kam savo 
piktom kalbom. 
 
   Ir reikėjo atsitikti, kad vieną naktį, prislinkę prie jo lizdo kalnų medžiotojai, ėmė ir 
sugavo jį. 
 
   - Atiduoti zoologijos sodui! - nutarė jie. - Gerai uždirbsim, ką! - Ir jie atidavė. 
 
   Zoologijos sodo vyresnysis įkišo jį į gardą su vištom ir kalakutais. 
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   Aras buvo mirtinai priblokštas. Tupėjo jis vienas, pykčiu degančias akis įsmeigęs į tolį. 
Į žmones, praeinančius, jis nežvelgė, su kitais paukščiais nerado kalbos.  Prabildavo tik 
tuomet, kai šie jį įsiutindavo savo retenom. Tada jis pakeldavo savo sparnus aukštyn ir 
sušukdavo ne savu balsu: 
 
   - Nutilkit, maldauju! 
 
   Išgąstis perimdavo paukštidę ir visi būdavo ramūs. 
 
   Aras ir vėl tupėdavo vienas, tylus ir neramus. O tas neramumas graužė jį, ėdė jo širdį. 
Jis, rodos, virpėdavo visas, lyg šalčio krečiamas. Naktimis jis akių nesudėdavo. Pančiai 
veržė jam kojas ir jis grauždavo juos snapu - grauždavo ir grauždavo, kol iš jo įkaitusios 
burnos pradėdavo eiti putos ir garai. 
 
   Paukščiai žiūrėjo į jį su užuojauta. Pataikavo jam, kaip mokėjo, saugojosi įžeisti. 
 
   - Ką gi, jis vis dėlto erdvių karalius! 
 
   - Are, didysis are! - kalbino jie, - gal mums kokį žodęlį iš savo aukštybių gyvenimo. 
 
   Aras tylėjo. 
 
   - Are, didysis are! - nesiliovė prašę jie. 
 
   - Žodį? Jum, valkatos, žemės šliužai!.. Nutilkit! - ir jis išskėtė sparnus, lyg norėdamas 
pulti. 
 
   Kartą vištos ir kalakutai gavo geresnio lesalo. 
 
   - Are, didysis are! Gal pas mus į pokylį! 
 
   Aras nusisuko ir užmerkė akis. 
 
   - Į  pokylį su vištom! - suvirpo pykčiu jo lūpos. 
 
   - Tai koks! - sušuko kalakutas. 
 
   - Įsivaizduoja, kaip apuokas! - supyko ir vištos. - Didelio čia daikto, kad jo nagai 
didesni ir snapas aštresnis. Nebūtų jis bendros nelaimės paukštis - ko čia jam būtų pūstis! 
 
   Ir paukščiai pradėjo skersakiuoti į savo karalių. 
 
 - Žiūrėk, žiūrėk! - kalbėjo vienas vištytis, - jis tikrai panašus į apuoką - toks pašiūręs, 
visada susiraukęs. 
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   - Ko gera jis tik dedasi aru! - pritarė kitas. - Ar matė kas iš mūsų tikrą erdvių viešpatį. 
Manding - jis toks, kaip visi, tik iš mūsų gan didesnis išaugęs. 
 
   Paukščiai šnibždėjosi vis pikčiau ir pikčiau, o aras tarėsi, kad jie iš pagarbos jam tyliau 
kalba. 
 
Povas gražiaplunksnis 
 
   Dvaro takais vaikšto, pakėlęs galvą, uodegą pagarbiai vilkdamas, povas - vienas, nuo 
kitų paukščių išsiskyręs. Draugystės jam čia lygios nėr, ką gi! Vištos patvoriais slankioja, 
sliekus renka. Antys purvinoj kūdroj plūkiasi, maurais apskretusios, kas joms! Tokių 
plunksnų nėr ko saugoti. Kas kita jis - grožiui skirtas, didybei pašvęstas! Jo plunksnos 
vaivorykštės spalvom dažytos... 
 
   Bet sunku, kai niekas tavimi nesižavi. Net tie vištpalaikiai nežiūri į tave, nekraipo 
galvos tau praeinant. Sunku neįvertintam grožiui... Ir povas suplaka sparnais, pašoksta 
and stogo ir visa gerkle sukliuka. 
 
   Paukščiai pakelia galvas, vaikai meta žaidę. Povas lanku pakelia ilgąsias plunksnas ir, 
kaip jaunas poetas scenoje, ima kažką burbuliuoti. 
 
   Švaistosi varnos erdvėje, varnėnai pralekia virš medžių, plazdena vanagas aukštumoje... 
Pakiltum rodos, su jais, pasakytum sudie tam vištynui, kuris nuo žemės neatsiplėšia. Ir jis 
iškelia sparnus, šokteli nuo stogo - kyla. 
 
   Paukščiai ištiesia kaklus, vaikai rankas suploja. 
 
   - Žiūrėk, koks jis mandras! Ko gera aro keliais išlėks! 
 
   Bet ilgai nereikėjo laukti. Povas įsipainiojo į topolių šakas, apsivertė ir, kaip gniūžtas, 
krinta žemėn. Gražios jo plunksnos pabiro, puošnioji uodega susidarkė ir jis, leisgyvis, 
patyso kieme. 
 
   Paukščiai, išgąsčio perimti, žiūrėjo iš tolo. Vaikai, viską metę, bėgo jo gelbėt. 
 
   - Poveli vargšeli, koks tu nelaimingas! Per daug aukštai norėjai pakilti... - kalbėjo jie, 
keldami jį nuo žemės. 
 
   Povas, paguldytas vištidėj, sirgo ilgai ir kankinosi. Vištidė jam buvo kalėjimas. Šalia tų 
murzinų, nuskretusių paukščių - ne! Didesnės bausmės jam niekas negalėjo išgalvoti. 
Vienintelis padoresnis paukštis, su kuriuo jis būtų galėjęs draugautis, tai žąsinas. 
Šnypščia jis, tiesa, ir gnaibo visus savo snapu. Bet už tai jo visi privengia. O be to, jis taip 
pat nusimano apie grožį. 
 

 3



   Povas šypsosi jam o žąsinas, priėjęs, glosto jo plunksnas. Taip susidraugavo jie ir 
nebesiskyrė vienas nuo kito. Prie jų draugystės prisidėjo antinas, gaidys ir kalakutas - 
visi, kurie turėjo jėgos savo giminei, kurie ir giedoti pagal savo būdą pataikė. 
 
   Bet draugystė tęsėsi neilgai. Kartą povas ėmė pasakoti apie savo aukštąjį skridimą kurį, 
pasveikęs, atliks. 
 
   Žąsinas, tas krykius, ėmė ir grybštelėjo jam: 
 
   - Tik ne taip aukštai, kaip tada! Gali visai nieko iš tavęs nelikti. 
 
   Povui užteko. Žąsiną jis paliko ir daugiau su juo nebenorėjo kalbėtis. 
 
   Kiti draugai ir toliau jį glostė ir gyrė, o jis pūtėsi ir vis aukščiau kilo savo svajonėmis. 
 
   - Jaunas, tai ir mandras - galima atleisti! - kalbėjo senas gaidys. - Bebendraudamas su 
mumis, išmoks kuklumo. 
 
   Bet povas nesimokė. Ponų vaikai jį paikino, jam geresnio lesalo nešė ir tai dar labiau 
kėlė jo pasididžiavimą. 
 
   Pagaliau draugų kantrybė baigėsi. Vienas po kito pasitraukė nuo jo, ir jis vėl liko 
vienas, kaip buvęs. Šitai dar labiau kankino jį, tačiau ir dabar jis nesiliovė kėlęs galvos. 
 
   - Ką gi, tik pasakų sparnuočiai, tik rojaus paukščiai galėtų man prilygti! - galvojo jis, 
rinkdamas geresnius grūdus iš pono vaikų rankų. 
 
Šarka ilgauodegė 
 
   Nuostabus paukštelis ta šarka. Pati nedidelė, kaip jaunas varniokas, o uodega - kaip 
šluota. Gyva ji, vietoj nenustovi. Atlėks, nutups ant tvoros - galvelę į vieną pusę, į kitą, 
pamatė ką - nepamatė ir vėl lekia. Jos visur pilna - miške ir lauke, kaime ir mieste. 
 
   Linksma ji, savimi patenkinta, soti. 
 
   - Kur jums ir lenda! - bara ji žvirblius. - Jūs lesat ir lesat. Ot, aš - labai mažai. Paukštis 
ne iš lesalo gyvas. 
 
   - Nu, nu! - kraipo galvą šie. - Tu grynu oru, tur būt, gyveni! Ką gi, palaimintas 
paukštelis! 
 
   Šarka vepteli uodegą, pakelia sparnus ir krypuodama lekia tolyn. 
 
   - Naujienų rinkt skuba. Kas kur - ji vis žino! - palydi ją žvirblių juokas. 
 
   Nulekia pas varnėnus, susimetusius pamiškėje. 
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   - Girdėjot, girdėjot! - šaukia iš tolo. 
 
   - Ką? - švilpia šie. 
 
   - Ot naujiena, pagalvokit tik! 
 
   - Na, na! - nesitveria šie įdomumu. 
 
   - Varnos susipešė! Tos begėdės... 
 
   - Varnos! Na, ir kas? 
 
   - Kas? Taigi, kad varnos! Cha, cha, cha! Viena rado kaulagalį, kita kapt iš po nosies ir 
bėgt. Susipešė, kaip krankliai dėl dvėsnos. Išpurtė vieną antrai plunksnas, geriau nei 
vanagas. Ir žinot, ne galas! 
 
   - Ne galas? O kas? 
 
   - Atbėgo kranklys, ot, tas juodšius baltanosis! Tik kvakt vienai į galvelę, kvakt kitai ir 
abi patiesė. Manė, jei jau tos raganos pešasi, tai tur būt dėl gero grobio. Žiūri, o gi 
kaulagalis - sutriušęs, sugraužtas! 
 
   - Ką tu čia niekus paistai! - atsiliepė vienas varnėnas. - Ims jis ir nuknapsins varnas. 
 
   - Nuknapsins, nenuknapsins... Sakau, kad nuknapsino. Nenorit tikėt, nereikia. Kitą syk 
aš jum nieko. Viską žinau, viską, bet jum nieko daugiau nesakysiu. Baigta. 
 
   Ji nudūmė, supykus. 
 
   - Neiškęs! - švilpė varnėnai. - atlėks vėl. 
 
   Karveliai tysojo saulėje, ant stogų, sanudė ir sapnus aiškinosi. 
 
   - Ką jūs čia! - prisistatė šarka. - Ot, aš jum tai išaiškinsiu! Norit? 
 
   - Kodėl ne! - atsiliepė senyvas burklius. - Man, meldžiamoji, buvo taip. Rodos, skrendu 
su savo mėlingurkle auksiniais laukais. Taip lengvai tik jauniklis telekiojau!.. 
 
   - Laimė ant galvos, laimė! - nutraukė šarka. - Auksiniai laukai, lengvas skridimas, tai… 
 
   - Palauk, palauk, šarkele! Aš dar nebaigiau. Ot, lekiu ir vis noriu lėkti. Pralekiu šimtą 
mylių, pralekiu antrą. Žiūriu, gi manosios nėr šalia. Grįžtu - rūpestis karpo sparnus. 
Akimis ieškau jos žemėje. Žiū, vanagas ją pasigavęs. 
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   - Vanagas! Kad jį kur medžiotojai nudėtų! - susierzino viešnia. - Vanagas - blogas 
ženklas. Nelaimė po kojų! ką gi, ką gi!.. - Ir nebetverdama ilgiau, ji pakėlė sparnus. 
 
   - Šarkele, šarkele! - sulaikė ją jaunas patinėlis. - Dar man neišaiškinai... 
 
   - Neturiu laiko! Reikalai! Tiek darbo, žinotum! Nespėju nei palest! - ir purpt, purpt 
nuskerečiojo nuo stogo. 
 
   Tuo metu miške ėmė gegutė kukuoti - graudžiai, verksmingai. Šarkai pasirodė, kad ten 
kokia nelaimė atsitiko. Ji nuplaveno ten, visa uždusus. Gegutė, pamačius ją, pratrūko 
juoktis. 
 
   - Ar iš manęs, meldžiamoji! - pyktelėjo šarka. 
 
   - Iš tavęs? Cha, cha, cha! Ne, ne! 
 
   - Tai ko čia dabar? 
 
   - Žinai, voverė nusilaužė dantį. 
 
   - Dantį? Voverė? - kraipė galvą šarka. - Tai naujiena, tai naujiena! 
 
   - Rado seną riešutą. Tuoj į burną, ir kąsti. Išalkus buvo, neapsižiūrėjo. O buvo ne 
riešutas. 
 
   - Ne riešutas? Negali būt! 
 
   - Ne riešutas, o parudęs akmeniokas. Ir, žinai, tik brakšt, ir nėra dančio. 
 
   - Negal būt! Negal būt! 
 
   - Tikrai nebėr! Žiūrėk, kaip dūksta ji iš skausmo. Bėgs, tur būt, pas pelėdą patarimo. 
 
   - Pas pelėdą? Ne, ne! Aš jai geriausia patarsiu! - ir ji nulėkė ieškot voverės. 
 
   Vargšas gyvulėlis buvo belipąs į seną ąžuolą, kur drevėje sėdėjo išmintingoji pelėda. 
 
   - Voverėle, vargšele, kas tau? 
 
   Ši negalėjo žodžio pratart. Tik mostelėjo kojele, uodegą vaptelėjo. 
 
   - Be dančio likau! Lipu patarimo klaust. 
 
   - Ką ta pelėda išmano! Iš knygų niekas neišmoko gydyt. Ot, aš tau patarsiu. 
 
   Voverė sustojo. 
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   - Surask dantižolių ir vis kramtyk! Pamatysi - ataugs! 
 
   - Kad nežinau, kaip jos atrodo! 
 
   - Kaip atrodo? Na, tokios žaliais lapeliais. 
 
   - Visos žolės žaliais lapeliais. Parodyk man, meldžiamoji! 
 
   - Neturiu laiko! Tiek darbo šiandie. Gal kitą kartą! - ir ji nuniro tarp šakų. 
 
   Voverė pagalvojo, pagalvojo ir, nusispjovus, ėmė lipti pas pelėdą. 
 
   Šarka pro šakas žiūrėjo, ir jai užvirė pyktis. 
 
   - Ta akiplėša, pelėda! Aš jai parodysiu! - ji purptelėjo ir nulėkė pas gegutę. 
 
   - Žinai ką, kaimynėle! 
 
   Na, kas? 
 
   - Pelėda iš proto išsikraustė. Sėdėjo sėdėjo, galvojo galvojo ir, žinai, ką? 
 
   - Negera kas su ja? 
 
   - Pagalvok tik, ji už visus išmintingesnė dedasi. Ir voverė, ta žaplė, nepaklausė manęs, o 
pas ją nuėjo. 
 
   - Gal ir geriau! Hm, sėdėt nei kliedėt! - nusijuokė gegutė. 
 
   - Ką tu paskei? - supyko šarka. 
 
   - Aš pasakiau: gal ir geriau galvot nei plepėt! 
 
   - Tu tokia! Krykšlė tu, svetimų lizdų teršėja! 
 
   Išsirėkė, išsibarė ir nudūmė į miško gilumą. 
 
   Suradus didelį ąžuolą, nusėdo ant šakos ir, kaip pelėda, sėdėjo ir galvojo. Sėdėjo 
sedėjo, galvojo galvojo, bet nieko iš to neišėjo. 
 
   Greičiau pelėda pradės lėkioti nei šarka vietoj nusėdėt. 
 
 
Gandrelis ponelis 
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   Iškrito jis vieną dieną iš lizdo, vos apsiplunksnavęs. Sodybos vaikai paėmė jį į savo 
globą, laikė su kitais naminiais paukščiais, gaudė jam varles, girdė jį pienu. 
 
   Gandriukas išaugo, tyste ištyso. Buvo tačiau lepus, išpaikintas. Įsinorės, būdavo, valgyt 
ir eina pas vaikus. 
 
   - Varlių nori, ką? Neturim jau, gandreli poneli. Eik pats pasiieškot! - ir jie pradėjo jį 
vest į balas. 
 
   Kripu, kripu - vaikšto jis, bet varlės nesirodo ir gana. Nutvers kokią vieną ir viskas. O 
alkis grajina negailestingai. Ir jis grįžta į vištidę pas paukščius ir graibsto jų lesalą. Taip 
įprato gyvent ne iš savo darbo. 
 
   Kartą užsimezgė jo draugystė su antinu.  Pamatęs jį vandeny nardant ir varles gaudant, 
jis žiūrėjo ir seilę varvino. Vaikščiojo jis aplink balą, laukdamas, kad antinas išneš jam 
kokią žaliąją. 
 
   - Žiūrėk, ponas gandre, - kalbėjo šis, - tu tik gerai į visas puses pasidairyk ir ausis 
įtempk! Aš gi srustersiu pakraščiais, ir varlės išlėks pačios tau į krantą. 
 
   Gandriukas žiūrėjo ir klausės. Tikrai, antinas, kap koks kurtas, kad užvarė, kad užvarė - 
tik rinkis. 
 
   Taip gandriukas įsitikino,kad gyvenime svarbiausia yra - draugystė, geros akys ir ausys. 
 
   Ilgai tarnavo antinas savo bičiuliui. Bet reikėjo nelaimės: varlės, pajutusios piktus 
medžiotojus, ėmė ir išsikraustė toli toli. 
 
   Įeina jie vieną dieną į vieną balą, eina į kitą - o gi nieko. Ir gandriukas pasakė sudiev 
savo draugui ir pats vienas nužingsniavo į raistyną, pažiūrėt, ar neras gyvačių. Norėjo eit 
ir antinas, bet jo mažos kojos nespėjo, o gandriukas nelaukė jo. Priešingai, jis suplasnojo 
plačiais sparnais ir nulėkė. 
 
   Grįžęs vakarop namo, gandriukas ėmė pasakot savo nuotykius raistynėj: 
 
   - Kas ten gyvenimas, žinotumėt! Gyvačių knibždėte knibžda. Tik tverk ir į gerklę. 
 
   - Ar jos skanios? - susidomėjo antinas. 
 
   - Oho! Varlės niekai prieš jas. 
 
   - Tai gal parneštum mums nors vieną, - prašė kalakutai ir vištos. 
 
   - Kodėl ne! Rytoj, jei norit! 
 
   - Rytoj, rytoj! - ėmė prašyti visi. 
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   - Tai bus balius! Gyvatės paragausim!.. 
 
   Rytojaus dieną paukščiai apie tai ir tekalbėjo. Laukė, akis pražiūrėjo. 
 
   Vakarop parlekia jis be nieko. 
 
   - Kas atsitiko? Kodėl be… 
 
   - Žinot, nelaimė! Nešiau įsikandęs - ėmė ir iškrito. 
 
   Paukščiai nuleido snapus. 
 
   - Nieko, aš jums rytoj - tokią didelę, riebią! - Ir nuotaikai pataisyt, gandriukas ėmė 
pasakot, kaip gera jam buvo raistynėj. 
 
   Pasakorius jis buvo neblogas, ir paukščiai, išsižioję, klausė jo. 
 
   Kitą dieną jis grįžta vėl be nieko. 
 
   - Ar vėl tau iškrito? - klausė paukščiai. 
 
   - Ne, ne! Šį kartą blogiau. Ot, sukirtau vieną, sukirtau antrą, žiū, raitosi trečia - stora, 
kaip dešra. Čiupt ją į gurklį. Paspringau. Raičiausi, raičiausi - maniau nusikarapysiu. 
Pratupėjau visą dieną ant kelmo ir dabar vos parsivilkau. 
 
   Paukščiai susirūpino draugu. 
 
   - Gal tau vandenėlio kokio užgert? 
 
   - O, būtų gerai. Tik ne to iš balos - smarvės. 
 
   Gandriukas gėrė gryną vandenėlį ir žiopčiojo. Paukščiai klostė jį, gydė. 
 
   Prasirgo jis keletą dienų, paukščių penimas ir girdomas. Pasveikęs, vėl išlėkė į raistynę, 
pažadėdamas šįkart tikrai atvilkti gerą dovaną. 
 
   Bet ir šį kartą grįžo be nieko. 
 
   Paukščiai ėmė kraipyt galvas. 
 
   - Tas ponaitis mus tik apgaudinėja, - kalbėjo antinas. 
 
   - Tingi ar nenori!.. - piktinosi kalakutas. 
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   Gandriukas suprato, kad šį kartą neišgelbės jo nei gražios kalbos, nei tolimesni pažadai, 
ir jis pradėjo nesiskaityti su paukštide. 
 
   - Kas jūs man! - atsikirto antinui, kai šis pasišaipė iš jo. - Aš gyvenu ir be jūsų! 
 
   Kartą, grįždamas anksčiau namo, jis padarė virš paukštidės aukštą skridimą ir stipriai 
sukaleno snapu. 
 
   - Štai mūsų ponaitis padangėm skraido! - šypsojos paukščiai. - Sakalo pasaką mums 
dabar paseks - pamatysit! 
 
   Ir tikrai, gandras grįžo nušvitęs ir išdidus. 
 
   - Ar jūs žinot, kas tai yra erdvių laisvė! - prabilo jis. - Lakiotum, rodos, ir amžiais 
nenutūptum! 
 
   - Ir gyvatėm nebesirūpintum, ir varlėm!.. - šyptelėjo antinas. 
 
   Dienos ėjo rudeniop, gandrai ruošėsi išlėkti į tolius. Mūsų gandras darėsi vis 
neramesnis. 
 
   - Ką tu darysi, ponas gandre, dabar? - tarė antinas. 
 
   - Ką? Kaip tai? 
 
   - Tavieji išlekia… 
 
   - Išlėksiu ir aš. Skristi moku! 
 
   - Bet ar tave priims į draugystę? 
 
   - O kodėl ne? 
 
Tačiau gandriukas neišskrido. Jo giminė juo nesidomėjo ir į savo tarpą nepriėmė. Ir grįžo 
jis vėl į paukštidę neramus, susirūpinęs. 
 
   Dienos darėsi vis šaltesnės. Paukščiai, palesę, glaudėsi vienas prie kito krūvomis, tik 
gandriukas šąlo vienas ir virpėjo. 
 
Gaidžių tėvas 
 
   Kojelės ilgos, noselė kumpa, kuodelis pašiauštas - iš tolo pažiūri, kad tai jis. Vaikšto, 
kaip karalius - išdidžiai, sparnus atmetęs į šalis, sakytum - įsisprendęs. 
 
   Taikus jis, palygint - nieko nepasakysi. Su bet kuo jis nesipeša. Bet kartiais prieš patį 
liūtą šoka į akis. Gink Dieve, neįžeisk jo didybės. 
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   Dažnai jį matysi krauju pasrūvusia kakta. Atrodytų - grįžta iš kovos su kokiu 
konkurentu. Bet žmonės sako - jis pats su nagais prakrapšto sau galvą, kad atrodytų prieš 
kitus krajiškesnis. 
 
Ka be ko - pasitaiko ir tikrų kovų. Pasidės, žiūrėk, koks gaidelis grūdą karštoj saulėj - 
norės paskanint paprastą lesalą. Tada ateina jis, brinkt į šalį svetimąjį ir padeda savo 
grūdą. Tegu kas išdrįs jam paprieštarauti - tuoj jis snapu per nosį. 
 
   Gerai palesęs, jis mėgsta ir pažaisti. Jo akims labiausia patinka juodi, raudoni 
akmenėliai. Jis prakapsto žemes, išrenka juos ir dėlioja, dėlioja. Susidomi jo darbu kiti, 
prieina prie jo ir žiūri iš tolo. O mūsų gaidys nieko - nei veja jų, nei pyksta. Priešingai, 
lyg pasididžiuodamas savo darbu, jis tik „ku-ku-ku!” - gurguliuoja ir pameta jiem keletą 
savo žaislų. Gaidžiai supranta, kad jis jų neatiduoda, ir jie meta jam atgal. Senis gaidys 
blinkt jiems savo plačia šakuota koja, o jie blinkt jiems atgal. Ir taip jie žaidžia iki lest 
įsinori arba susipyksta. Žiūrėk, senis jiem penkis akmenėlius o jie jam atgal keturis. 
 
   - Kur penktas? - supyksta gaidys - tėvas. 
 
   - Kur? O kas tau žino! Tu, tėve, nebeįžiūri, pasenai - tik keturi ir tebuvo! 
 
   - Kaip keturi? Tiek dar aš ne senas, kad jūsų klastos nesuprasčiau. 
 
   Ir taip prasideda barnis - garsus ir piktas. Kartais gaidžiai - vaikai ima ir pažeria jam 
visus penkis. 
 
- Še, mes tik pajuokaut norėjom! Mums užsimetė! 
 
   Senis nusijuokia, išplečia plačiai sparnus ir toliau lošia. 
 
   Kartais jam būna gera nuotaika, ir jis ima giedot. Žmonės tada sako būsianti oro 
atmaina. O jam kas - patinka, ir gana. Gieda vienas, atseit - solo. Paleidžia kakarynę, kad 
net kelintam kieme girdės. Bet kartais jis gieda dviese, kaip žmonės sako - duetą. Kai 
koks kaimynų gaidys įsimagina giedot, jam atsiranda noras perrėkt. Ir jis tada traukia ir 
traukia. Sugiedos anas, o iš paskos ir jis. Jo balsas storokas ir jam patinka lenktiniuot su 
plonų stygų gaideliais. 
 
   Žmonės klauso, klauso ir sako: 
 
   - Jei šis gaidys būtų žmogus, išeitų neblogas vargonininkas. Toks jo balselis, toks 
balselis! O chorą kokį jis sudarytų, pamatytumėt! 
 
   Chorą! Gaidžių tėvas yra bandęs mažus gaidelius mokyti choru giedot. Bet žinai - 
gaidžiai lieka gaidžiais. Suvaldyt juos ne taip lengva! Traukia kas sau arba įsižeidžia ir 
pabėga iš pamokos. Tėvas gaidys nusivylė savo sumanymu, bet noras pasirodyt prieš 
vištidę, vis sulaikydavo mesti. 
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Kartą atsirado kaimynų gandras - jaunesnis už jį, toks sparnais truputį nuleistais, dargi 
apšlubęs. Ir balsas jo, rodos, ne iš gerųjų. Ir, įsivaizduokit, jis sumanė taip pat chorą 
sudarys. Nuo tada įsižiebė Tėvo dūšioj baisus pavydas. Jis graužė ir graužė, ir jis vieną 
dieną neatlaikė. Nutvėrė kažką ir būtų tvojęs tam gaidpalaikiui, bet ir šis buvo ne pėsčias. 
Taip jie ir nepriėjo iki atvirų muštynių. 
 
   Po to jis perėjo prie vaidybos. Vakarais, kai būdavo prietamsis, jis įlėkdavo į vištidę, 
kaip mefisto, išsidažęs ir ant sparnų užsimetęs skarmalą. Vištos, baimės perimtos, 
kvaksėdavo ne savais balsais ir baisiai jaudindavos. 
 
   Norėdamas dar labiau stebinti savo draugijėlę, jis nusprendė pasimokyti iš svetimų 
gaidžių. Kaimynų vištidėje atsirado vienas gaidys - sako, daug svieto matęs. Jis 
prislinkdavo prie jo ir klausydavo, kaip tas keikiasi: varlė, varlė! Tada ir jis, grįžęs į savo 
vištidę, imdavo šaukti. 
 
   - Aš tau, tu varlė, tu - varlė! 
 
   Nugirdę žmonės, kraipė galvą: 
 
   - Tai mūsų gaidys! Prašneko prancūziškai! Ko gera į diplomatus išeis!  
 
   - Diplomatas! Kodėl ne? - galvojo Tėvas. - Žaisti ir dainuot moku, - o ko daugiau! 
Tiesa - pasakot, gražiai pasakot! Diplomatas nepasakorius - prastas diplomatas! 
 
   Ir jis pradėdavo pasakot. Praeitis jo didelė, ką ir sakyt! Ir vaizduotė nebloga. 
Mėgiamiausa jo kalba buvo apie vištų medžioklę ir gaidžių strategiją. 
 
   Kas iš jo išeis - diplomatas ar vargoninkas, pagyvenę, pamatysime. Jei siekia, vis ko 
nors pasieks. 
 
Gervė ir pentarka 
 
   Vieną rudenį išsitiesė padangėj gervių virtinės. Jos klydo erdvių keliais į pietus - naujų 
pasaulių pamatyti, šiltesnėse padangėse pabūvoti. 
 
   - Pokšt! - triuktelėjo šūvis ir štai viena ėmė leistis iš padangių žemyn. 
 
Nutūpė ji pelkynėj, tarp miškų. Vienas sparnas buvo kliudytas ir koja pasruvusi krauju. 
 
   Atėjo vyrai ir paėmė ją. Nešė, nešė - ir atnešė į gardą, vielom apvestą. Nepažįstami 
sparnuočių snapai ir plunksnos! Ir gargeliavimas ir kukčiojimas svetimas! 
 
   Gervė ilgai tūpėjo vienam kampe, kol apgijo. Maitino ją duona ir kažkokiu gėrimu, 
primenančiu durpyno vandenį. Kartais atnešdavo kručkinės košės. 
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   Apsveikus, ji vaikščiojo viena patvoriais, galvą iškėlus, šmėščiodama akimis į savo 
gardo gyventojus. Koja jos, pažeistoji, truputį vilkosi ir sparnai buvo pasmukę. Iš jos akių 
buvo matyt, kad ji nerami, nepatenkinta. 
 
   Garde buvo pentarka - paukštelis mažesnis, bet savo pilkom spalvom priminė gervių 
giminę. Plepi ji buvo ir linksma - čiauksėjo ir klegeno. 
 
   Gervė žiūrėjo, žiūrėjo į ją ir, priėjus, pradėjo kalbint: 
 
   - Tu žinai ką nors apie žvaigždžių taką? Ir meridijano saulę esi mačiusi? 
 
   Pentarka kraipė galvą. 
 
   - Žvaigždžių takas! Hm, takų daug, kaip žvaigždžių!.. O saulė viena... 
 
   - Tu prasčiokė, matau! Su tavim apie indėnus ir negrus nėra ko nė kalbėti. 
 
   Pentarka supyko: 
 
   - Ką, aš prasčiokė!.. - ir ji nusisuko nuo gervės. 
 
   Tris dienas vaikščiojo jos skirtingais takais - nesusitiko. Ketvirtą dieną gervė vėl priėjo 
prie pentarkos ir prabilo: 
 
   - Sakyk, ar tu moki rykiuoti paukščius ten, padangėse? Sparnais įsakymus rašyti?.. 
 
   - Padangėse, sakai! Jei tik aš pakilčiau. 
 
   - Ar nori, kad tave pamokyčiau. 
 
   - Gerai! Gerai! Tik ar nebus per sunku, nes aš nepratus daug vargti. 
 
   Gervė pradėjo mokyti: 
 
   - Paukštis, kaip tu, niekam nenaudingas. Tau reikia miklint savo sparnus - kasdien ir jie 
išaugs dideli ir stiprūs. Tada tu pakilsi į erdves ir būsi mano draugė. 
 
   - Kad tu pati neskraidai! - atsiliepė pentarka. 
 
   - Aš?.. Tu nematei - aš iš erdvių pašauta. Greit pagys mano sparnas ir aš išlėksiu iš čia. 
 
   Ir gervė pradėjo treniruoti pentarkos sparnus: 
 
   - Krūtinę išpūst! Sparnus gerai ištiest! Kojas atmest ir suglaust! 
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   Kasryt, kas vakarą kankino gervė pentarką, kol ši po keletos dienų visai nuleido 
sparnus. 
 
   - Niekai iš tavęs! Matau, tu man nebūsi draugė! 
 
   Po kiek laiko pentarka susveiko ir vėl priėjo prie gervės. Ši pasakojo jai apie Afrikos 
grožį, šiltųjų padangių mėlynę. 
 
   - Gal tu, pentarkėle, pasistenk! Reikia išlėkt iš čia, kol dar žiema neatėjo. 
 
   Ir pati gervė kasdien miklino savo koją, lankstė sparnus. 
 
   Bet darbas nėjo taip, kaip ji norėjo. Pentarka buvo didelė svajotoja, tingi ir negabi 
aukštiems dalykams. Gervė, netekusi kanbtrybės, klykdavo visa gerkle - o šitai ji mokėjo 
- ir snapu žnaibydavo savo draugę. 
 
   Gervės ir pentarkos draugystė nevisiem patiko paukštidėje. Jų kalbos ir klykavimai 
rėždavo ramesnių paukščių ausis ir šie, neapsikentę, protestuodavo. Tada gervė 
purtydavo galvą ir iš pykčio gulėdavo, patysusi, savo guolyje. Kartą, kai paukščiai traukė 
vakarinę savo giesmę, gervė, karštaudama, ėmė taip klykti savo guolyje, kad visa 
paukštidė manė ją iš proto išėjus. Kitą vakarą, ji pasikvietė pentarką ir abi kartu stengės 
perrėkti paukščių maldą. 
 
   - Kad greičiau bent jos išlėktų - nusibodo jau! - erzinosi visa paukštidė. 
 
   - Ot, mes imsim ir visai nelėksim iš čia! - kerštaudamos, kalbėjo abi draugės. 
 
   Ir reikėjo taip atsitikt, kad jos tikrai niekur neišlėkė. Žiema atėjo per greit, o jos nebuvo 
pasiruošusios žygiui. 
 
Vėžys nerausta 
 
   Tamsioj ežero angoj lindėjo vėžys. Nešvarus buvo jo pasaulis, užneštas šiukšlių, 
suplaktų pakraščio drumzlių, kelmų pūvenų. Į tyresnį vandenį, kur švaru ir saulėta, 
išeidavo jis tik tuomet, kai įsinorėdavo ėsti. Bet ir čia atropojęs, jis greit suplakdavo 
drumzles ir purvu pats save apdrabstydavo. Maitinosi jis dvėsena - nukeipusiom, į kraštą 
išplautom žuvim. 
 
   Pamačiusios jį, žuvys kraipydavo pelėkus ir žiopčiodavo iš nustebimo: 
 
   - Rodos, tame pačiame vandeny gyvenam, o, žiūrėk, koks skirtumas! Kas mums 
šlykštu, tas jam pasiskanėjimas ir malonumas. 
 
   Apie gyvas ir gražias žuvis vėžys girdėjo iš seno savo landynės prieteliaus ungurio. 
Esą, jos lindi kažkur ežero gelmėse arba neriasi į paviršių, ieško saulės, gaudo iš oro 
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vabalėlius. Esančios jos labai švarios ir dailios - aukso ir sidabro puošmenom 
išsidabinusios. 
 
   Prisiklausęs šių pasakojimų, vėžys nutarė pamatyti jas iš arčiau. Vieną rytą nuropliojo 
atsargiai į gilumą ir pasislėpė tarp akmenų. Diena buvo saulėta ir žuvys netoli jo. 
 
   Žiūrėjo, žiūrėjo ir jam labai jos patiko. 
 
   - Kokie veidai, kaip vėduoklės! O plazda, o virpa - tik žiūrėk! 
 
   Grįžo į landynę, visas nušvitęs. Skėčiojo savo žnyplėtas kojas, kraipė ūsus ir su 
pasigardžiavimu kalbėjo apie žuvų veidelius. 
 
   - Tu, vėželi, apsirinki, - įsikišo ungurys. - Ten buvo uodegos, ne veidai! Ką gi, tavo 
paties akys uodegoj, dėlto tu uodegas ir tematei. 
 
   Vėžys nesidavė perkalbamas. 
 
   Kitą dieną jis vėl ėjo prie akmenų ir slapta žiūrėjo. Visokių žuvų praplaukė pro jį - 
mažų ir didelių, pilvotų ir lieknų, greitų, kaip lydys, ir nepaslankių, kaip lynas. 
 
   - Ką tas senis ungurys išmano apie žuvų veidus. Veidas, manding, tas, kurs plazda ten, 
užpakaly. 
 
   Grįžęs vėl į landynę, jis susirado ungurį ir, prisispyręs, įrodinėjo, kad gražesnio veido, 
kaip tas, kurs yra žuvų užpakaly, negali būt. 
 
   - Pasakok man, sveikas! - pyko ungurys. - Tu purve augęs ir šviesaus pasaulio nematęs! 
Geroj draugijoj tave begėdžiu pavadintų. 
 
   - Ot, atsirado mokytojas! - pyko vėžys. - Nušliaužk pats gilumon ir pamatysi. 
 
   - Esu prašliaužiojęs visokias gilumas ir žinau. Bet tu, matau, toks gimęs, tokiu ir liksi.  
Švaros tu nemėgsti, grožio nepažįsti ir, blogiausia, gėdos neturi. Ne be reikalo žmonės 
sako: Vėžys tik iškeptas parausta. Matau, kad jie neklysta. 
 
   Taip jiem besiginčyjant, atėjo vakaras. Ežero pakraščiu ėjo vyrai, užsidegę žiburius. 
 
   - Vėžys man primena ugniagesį, - kalbėjo vienas. - Pamatęs ugnį, tuoj puola iš savo 
urvo. 
 
   - Na, žiūrėsim, - juokėsi trečias. - kas jis geresnis - karys ar ugniagesys. 
 
   Mūsų vėžys, pamatęs žiburį, staiga išnėrė laukan ir, nė pats neapsižiūrėjęs, atsidūrė 
vienam kibire su kitais vėžiais. Jis taip buvo persiėmęs uodegos filosofija, kad 
neužčiaupė burnos nė čionai! 
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   - Tu, broleli, rodos, krepšy jau sėdi, - priminė jam vienas. - Greit su ponais prie stalo 
sėsi ir raudonais marškiniais apsivilksi! - įspėjo kitas. Bet mūsų vėžys neuždarė burnos. 
 
Paskutinis Jorgų giminės šuva 
 
   Buvo Lietuvoje tokia garsi šunų giminė, vadinama Jorgų vardu. Vieni sakė, jie kilę iš 
meškų, kiti - iš kurtų. 
 
   Kaip jie atrodė, galima spręsti iš aprašymo, kuris rastas viename dvare.  Paskutinis 
Jorgų giminės šuva, - rašoma ten, - gimė viename didikų dvare, bet mažas buvo išvogtas 
ir atiduotas vienam ūkininkui. Šis nesuprato jo vertės ir augino, kaip visus šunis - prastai 
lakino, dažnai ūjo. Tačiau šuva turėjo gerą galvą - pradėjo išdarinėti visokias štukas, 
suprato žmonių kalbą. 
 
   Kai jo gabumai pradėjo garsėti visoj apylinkėj, susidomėjo juo ponai. Vienas jų atvyko 
pas ūkininką, pasiūlė gerą sumą pinigų ir šunį pasiėmė pas save. Apsidžiaugęs juo, ponas 
nutarė atiduoti jį į šunų akademiją. 
 
   Jorgas pasirodė tikrai gabus. Jo ausys buvo tokios jautrios, kad vos išgirs ką, tuoj ir 
atsimena. O akys, kaip tikro kurto - pamatė kartą - ir nebepabėgsi. Kojas jis turėjo plonas, 
žemas, kūną stambų, o galvą panašią į meškos. Mokytojai dėlto jį vadino meškinu. 
 
   Mokykloje mokėsi jis skaičiuoti, šokinėti, prie stalo sėdėti, paukščius pažinti. 
 
   Ponas, paėmęs jį iš mokyklos, negalėjo atsidžiaugti. Pasodins jį prie pinigų kasos - sėdi 
ir niekas neprieis daugiau. Lieps šokti į patį pruvyną, jis, negalvodamas, striokt ir guli. 
Parodys baltutėlę žąsį, jis nutvers ir parneš gyvą, nesužalotą. Kas be ko, kad vilkdamas 
jas, kartais nesupurvintų; bet šito jo nieks nebuvo mokęs mokykloj. Lieps lakti tyrą 
vandenėlį ir jis laks, neatsikvėpdamas, nors ir tris paras, jei tik ponas nepasakys - gana! 
 
   Meškis buvo pėstinamas, po visokius dvarus vežiojamas, prie stalo sodinamas, skaniai 
penimas ir girdomas. Dvaruoses rasdavo jis gražią šunų draugystę, kurią labai džiaugės. 
Kai ponai, atsistebėję jo štukom, paleisdavo jį nuo stalo, jis eidavo pas šunis ir ten 
praleisdavo naktis. 
 
   Rytą jo akys būdavo išblėsusios. Bet jis, lyg naują mandrumą parodyt sugalvojęs, 
užsidėdavo didelius akinius, kurie priklausė prie jo mokslo priemonių. Taip jis 
užslėpdavo savo akių dėmę ir nakties nuovargį nuo ponų. 
 
   Į medžiokles eidavo jis tik dėlto, kad šunų draugijoj pabūti. Nusibosdavo gi jam ta ponų 
aplinka. Kurtas iš jo buvo truputį išsigimęs, sakytume, mokslų sugadintas. Tik baltas 
žąsis ir antis imdavo jis noriai ir sėkmingai. Kažkoks malonumas kutendavo jo žiaunas, 
kai jis prisiliesdavo baukštaus padaro. O kai paukščių sparnai ir kojos liesdavo jo kojas. 
jis prisimindavo naktines šunidės valandas. 
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   Pragyvenęs gražų amžių, jis vėl grįžo į mokyklą, kaip jaunų talentų mokytojas. 
Mokymas buvo toks, kad jis turėjo prijaukinti naujokus prie to meno, kurio jis pats buvo 
išmokęs. Na, ir mokė gi jis! Užsidės akinius, pasities storą knygą ir skaito, skaito. 
Skaitymas, žinoma, tik taip sau: mokykloj esi, turi skaityti. Bet kai pamokos 
pasibaigdavo, jis pasakodavo šuneliams nuotykių iš turtingos savo praeities. Pasakodavo, 
lyg žirnius berdavo į sieną - ištisas valandas, ištisas naktis. Daugiausia jam prie širdies 
būdavo naktimis švelniųjų paukščių medžioklė. 
 
   Šunyčiai klausės, klausės jo, kol nusibodo. Senis Jorgas ėmė kartotis, perdėti, 
pagražinti. Šunyčiai kraipė galvas iš nustebimo, o paskui iš abejonės. Pagaliau įkyrėjo 
jiem senio plepumas ir jie pradėjo juo visai nesidomėti. 
 
   Tada Jorgas vėl ėmė akinius, ir, įbedęs nosį į knygas, skaitė. Taip išsėdėdavo jis ištisas 
valandas, graudžiai suraukta mina, kartais dėbteldamas rūsčiom akim į šunyčius, kurie 
kas sau žaidė ir mokės. Ir kai niekas neprieidavo prie jo ir nepasiteiraudavo, ką jis 
išskaitęs iš storų knygų, jis pakildavo ir išbėgdavo į lauką pabindzinėti. 
 
   Mokyklos vedėjas pastebėjo, kad jo fenomenas mokytojas pradeda nebedominti šunų - 
studentų ir jis pranešė ponui, kad jį atsiimtų. 
 
   Ponas jautėsi įžeistas, kad jo Meškis nušalinamas iš pareigų, bet jį vis dėlto atsiėmė. 
 
   - Sėdėk dabar ir pasakok sienom - pasenai! - pasakė jis, supykęs, savo jorgui. 
 
Senis sėdėjo ir sapnavo: garbinga kilmė, triukšmingas gyvenimas, kvaila pabaiga!.. Et, 
toks jau šuniškas likimas! 
 
   Po šiuo aprašymu, nėra nei parašo, nei datos. Neaišku net, kodėl šis šuo pavadintas 
paskutiniu tos giminės. Gal būt jis tikrai nepaskutinis, bet kas tai nustatys nesant įsteigus 
kam tirti šunų rasę ir ją gryninti. 
 
Lapinukas gudragalviukas 
 
   Pabėgo lapiukas nuo savo tėvų. Išėjo į didelį kelią, bėgo bėgo - suvargo, sulyso. Kur jis 
skubėjo? - Iš laukų miškų į miestą. 
 
   - Čia nei piemenų, nei šunų - vis bus geriau! - galvojo jis. - Ko gera priglaus koks 
turtingas ponas. Sako, jie mėgsta gyvulius, draugijas globoti jiem turi. 
 
   Buvo jau vakaras. Varpai skambėjo visuos bokštuos. Žmonės - gražiai apsirengę, sotūs, 
- vaikščiojo gatvėm ir buvo užsiėmę savimi. Languose matėsi dešros, keptos vištos! 
 
   - Ai, ai, koks čia gyvenimas! Tik gudrumo reikia, pražūti neteks. 
 
   Jis bėgo viduriu gatvės ir, rodos, niekas jo nematė. Vis dėlto, kažkoks baugus jausmas 
kuteno jį. Ims kas ir sušuks: 
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   - Lapiukas! Vykit jį! Sugaukit! 
 
   Jis apsidarė - niekur nieko. 
 
   Bėgo toliau ir atsidūrė miesto centre. Tik staiga iššoko iš kiemo šuva - didelis, kaip 
vilkas, ir puolė prie jo. 
 
   Nei kur dingt, nei kur pabėgt. Žiūri, vienų gražių namų durys praviros. Šmirkšt, įbėgo ir 
pasislėpė prieangy. Bet tuo metu nulipo laiptais nedidelis, gražiai išsipustęs ponas ir 
užtrenkė duris. 
 
   - Kas bus dabar? - galvojo lapiukas. - Bėgau nuo vieno, užpuoliau ant kito. 
 
    Baimė taip suėmė, kad jis nė nepajuto, kaip viauktelėjo. 
 
   Ponas sustojo, paklausė ir, uždegęs šviesą, ėmė ieškot. Staiga jis suplojo rankas ir tvėrė 
lapiuką į glėbį. 
 
   - Toks mažas! Kas tave čia atnešė? Eikš, parodysiu aš tave dukrelei - tai apsidžiaugs! - 
Ir jis paėmė jį and rankų ir įnešė į kambarį. 
 
   Lapiukas virpėjo iš baimės. 
 
   - Tiek šviesos, tiek visokio blizgesio! Jo akys raibo ir galva sviro žemyn. 
 
   Pono dukrelė paėmė jį ant rankų, glaustė, bučiavo, ir jis pradėjo aprimti. 
 
   Ilgainiui prijunko jis prie naujų ponų. Gera jam buvo čia ir niekur jis nebenorėjo eiti. 
 
   Kartą jis išgirdo kalbant: 
 
   - Kazkaip nepatogu lapę namuos laikyt! Gal gyvulių globos draugijai atiduot. Kas kita, 
jei būtų šuva! 
 
   - Jie nori šunies! - susirūpino lapiukas. - Gerai, aš būsiu juo! - Ir jis pradėjo lot, kaip 
šunys. Ateis koks nemėgiamas ponas, ir jis vau, vau-vau - puola ir skalija. 
 
   - Kokį piktą šunį įsitaisėt! - stebėjosi ateiviai. 
 
   - Taigi, naujos veislės. Niekas tokio neturi! - patenkinti kalbėjo šeimininkai. 
 
   Lapiukui to ir reikėjo. Jis nėrėsi iš kailio, kad tik prilygt šunims: gulėjo prie dukrelės 
lovos, kai ponas palikdavo ją saugot, lydėjo poną gatve, net į svečiuws, kaip tai daro 
miesto šunys. Nuo pono jis niekuo nesitraukė - glaustėsi prie jo, rankas jam laižė, 
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pataikavo, kaip išmanė. Bet užtai ir ponas pamažu susigyveno su juo, gyrė jį ir globojo, 
pestino prie stalo, negailėdamas geresnį kąsnelį jam pamesti. 
 
   Taip gyveno jis laimingas šunelio vardu. Bet vieną dieną, ponas išėjo iš namų ir 
negrįžo. Dukrelė ir jos motina labai verkė. Ponas buvo sunkiai susirgęs ir paguldytas 
ligoninėj. 
 
   Lapiukas norėjo jį pamatyt, ir vieną kartą, eidamos ponios paėmė jį su savim. 
 
   Baltų lovų eilės, baltų žmonių būriai - ką jie čia veikia? - galvojo jis. 
 
   - Taip reikia! - pakuždėjo jam dukrelė. - Čia, štai, ir tėtis! 
 
   Lapiukas priėjo prie jo, padarė tokią graudžią miną, kad vos nepravirko. Aplaižė jo 
rankas, priglaudė savo galvą. 
 
   Ponas atrodė labai silpnas. Pakėlė jis virpančią savo ranką, paglostė jį ir vos girdimu 
balsu pasakė: 
 
   - Lapiuk, Lapiuk, kas bus su mano dukrele?.. Globok ją ir saugok!.. 
 
   Ponas mirė ir lapiukui teko rūpintis mergaite. Dieną ir naktį nepaleido jis jos iš akių. 
Viauksėjo jai pralinksminti, tempė iš kampo įvairius žaislus, pats jais žaidė, kol pamažu 
apramino jos liūdesį. 
 
   Mergaitė niekur nesiskyrė su lapiuku. Žaidė su juo, kai buvo linksma, ir apsikabindavo 
jį, kai buvo nuliūdus ir verkė. 
 
   Kartą ji pakuždėjo jam į ausį: 
 
   - Žinai, Lapiuk, tu būsi mano vyras!.. O dabar mudu žaisim tėvą ir motiną. Čia štai 
mano dvi lėlės - jos bus Lapytės, o aš Lapienė, gerai? 
 
   - Gerai! - atsakė jis. Ir jie žaidė, žaidė, kol atėjo vakaras. 
 
   Žaidimas taip patiko, kad jie žaidė ir antrą dieną ir trečią. 
 
   Lapiukas džiaugėsi lėlėm, glostė jas, į orą svaidė. Mergaitė juokėsi ir buvo labai 
patenkinta. 
 
   Lapiukas nesitvėrė pasididžiavimu. Kas galėjo pagalvot - iš tokio urvo į tokius rūmus!.. 
Vis mat gudrumas mano! 
 
   Bet laikas bėgo, ir lapiukui nusibodo žaisti. Jo prigimty juo toliau, juo labiau atsibudo 
miškiniai jausmai, kuriuos jis buvo užgniaužęs. 
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   - Moterys, vis ne vyrai! - galvojo jis. - Varžytis nėra ko! - Ir jis pradėjo jas apgaudinėt. Į 
akis lojo šunim, už akių - viauksėjo lapių balsu. Ir valgio jis vis daugiau pasirinkdavo 
pagal savo skonį. 
 
   Ponia pastebėjo. 
 
   - Žinai, dukrel, mūsų šunelis vis dėlto ne tas ir gana. Miške gimęs, į mišką traukia! 
 
   Lapiukas suprato. 
 
   - Tu jos neklausyk! - kuždėjo jis dukrelei. - Tavo motina paseno: įtari pasidarė. O aš gi 
tavo vyras... 
 
   Poniai jis pradėjo labiau laižytis ir jos pasisaugoti. Kai ji ateina iš miesto, jis pirmas 
pribėga prie durų ir uodegą tik vizgina, tik vizgina. Kai ji išeina - jis palydi ją ir, varomas 
atgal, graudžiai mirksi ir nenorom grįžta į vidų. 
 
   Ponia buvo pamaldi ir, eidama pasivaikščiot, užsukdavo ne kartą į bažnyčią. Lapiuką ji 
pririšdavo prie tvoros, kad palauktų. Ot, tada visas jo atsargumas išgaruodavo - jis 
spirdavosi ir inkšdavo, kaip įpykęs šunelis. 
 
   Kartą jis, taip paliktas, nutraukė dirželį ir parbėgo namo. Ponia, grįžusi, baisiai jį išbarė 
ir buvo labai nepatenkinta. Nuo to laiko jis bijojo bažnyčios, kaip velnias kryžiaus. 
 
   Šitas įvykis būtų gal visai sugadinęs jo reikalus, jei ne atostogos, kurios su vasara atėjo. 
Visi veržėsi iš miesto į miškus - su vaikais, su šunimis. Taip padarė ir Lapiuko 
šeimininkės - išvyko į vieną paupį prie didelės girios. 
 
   Kelias buvo neilgas ir jie netrukus atsidūrė vienoj gražioj vietoj. Ponia ir jos dukrelė 
gulėjo saulėje, ilgas valandas miegojo ir lapiukui davė valią. 
 
   Kartą jis išniro iš vilos ir leidosi lapių takais į jų olas. Giria buvo jo gimtieji namai ir jis 
bematant surado savo giminės būstinę. 
 
   - Ai, ai koks išsipustęs! Bene iš karaliaus dvaro? - kraipė galvas senės lapės ir jų 
mažiai. 
 
   - Iš miesto! Atvykau su ponais atostogų.  
 
   - Iš miesto, žiūrėkit! Turbūt, ten mokslus ėjai? 
 
   - Ėjau, kaip gi! 
 
   - Ir ko išmokai, sveikas? 
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   - Ką čia vienu žodžiu pasakysi! - lapiukas pradėjo pasakot, kaip jis atsidūręs mieste, 
radęs gerus ponus, išmokęs jų kalbos, supratęs jų papročius, kaip pasivertęs šuniu, ponus 
palenkęs ir jų dukrelės globėju pasidaręs. 
 
   Lapės ir jų vaikai klausėsi ausis ištempę, akis išsprogdinę, liežuvius iškišę. 
 
   - Tai tau gera! Ai, ai! 
 
   - Skųstis negaliu! Tik apsisukt reikia! 
 
   - Apsisukt! Kas tai? - klausė mažiai - miškinukai. 
 
   - Ne kojom, bet ausim ir akim: pamatyt ir išgirst kas, kur, kaip? Kitaip ponam neįtiksi ir 
savo nepasieksi. 
 
   - Šitą tai ir mes pataikytume! Bet ar vištienos ten duoda? - apsilaižė lapiukai. 
 
   - Vištienos? Cha, cha! Visko - ir žąsienos, ir kalakutienos, ir dešrų ir kumpių! 
 
   Senės lapės varvino seilę, o jų mažiai pavydžiom akim mirksėjo, žodžio netardami. 
 
   - Namų ponios pasigęs. Reikia skubėt! - pakilo mūsų lapiukas ir, atsisveikinęs, iškūrė 
atgal į vilą. 
 

* 
 
  Per visą girią, per visus lapių urvus nuskambėjo garsas apie gerą gyvenimą mieste. Ir 
nespėjo mūsų Lapiukas grįžti su poniom namo, kaip visom gatvėm pradėjo plaukti lapių 
vaikai. 
 
   - Kas bus, kas bus! - kraipė galvą Lapiukas, žiūrėdamas pro langą. - Kur jie dėsis? Ir ką 
čia veiks? 
 
   Ir jam dingtelėjo šviesi mintis - padėt jiem čia įsikurt ir susiorganizuot. Ką gi, mieste 
viskas organizuota! 
 
   Jis iššoko pro langą, įpuolė į jų būrį ir, bėgdamas su jais, nurodinėjo gražesnius namus, 
lepesnius ponus. 
 
   - Čia tu neprapulsi - bėk ir lok šuneliu! 
 
   - Ne, ne! Tik ne čia! Ponai šykštūs - gyvulių nemėgsta. 
 
   Lapiukų giminė persiskirstė mieste ir neblogai įsikūrė. Tik pirmieji ir paskutinieji, kurie 
patys vieni ieškojo savo laimės, nepatekė ten, kur reikia. 
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   Mūsų lapiukas rūpinos savo globėtiniais, lankė juos, patarinėjo, kas daryt. Ir šie vertino 
jo patirtį ir padėtį, skaitėsi su juo, vizgino prieš jį uodegas. 
 
   Bet greit jie išgudrėjo - įsitaisė geriau už patį jų globėją, žaidė ne tik su lėlėm ir 
dukrelėm bet net su pačiom poniom ir ponais. 
 
   - Ką jis mums! - kalbėjo jie. - Mes ne mažiau už jį žinome, kaip reikia „suktis“. 
 
   Mūsų lapiukas pasijuto išduotas. Ėjo pas vieną, ėjo pas kitą, o šie, uodegas papūtę, 
šaipėsi iš jo ir nesiskaitė. 
 
   - Šitokie jūs! - supyko jis. - Gerai, aš sutvarkysiu jus! - ir jis nuėjo pas lapiukus, 
prasčiau įsikūrusius. 
 
   - Jūs čia vargstat, matau! Teks jums padėt. Ką gi, jūs geri vaikai - negaila! Bet, ot, tie, 
žinot, niekais nuėjo: vagia per akis, naktimis baldo. Išpuiko! Mūsų giminės vardą teršia! 
 
   Išliejo jis savo tulžį, išsibarė. Vargšai lapinukai klausė jo, kaip vaikai mokytojo, - 
pasipiktinę savo draugais, kurie ir jų reikalus gadina. 
 
   Nepraėjo nė poros dienų ir didieji Lapiuko priešai pajuto esą be vardo, be garbės. Visas 
miestas, visi lapių vaikai tik ir kalbėjo apie vagišius ir naktibaldas, kurie per greit užmiršo 
kas buvę. 
 
   Lapiukas trynė letenas: 
 
   - Dar ne galas! Aš jus šunimis užpjudysiu, katėmis apleisiu! - ir jis susirišo su šunų 
draugija. 
 
   - Žinot! - kalbėjo jis. - Mes sudarykim koaliciją ir bendrai valdykim miesto gyvulius. 
Reikia jėgos sudrausti visokiem valkatom... 
 
   - Koalicija! - kraipė galvas šunų vadai. Jie jautėsi seniausi miesčionys ir labiausiai ponų 
globojami. 
 
   - Pažiūrėsim - bendrų interesų būtų, bet, bet... 
 
   Lapiukas suprato, kad šis darbas nebus lengvas. Su katėm nebuvo ko nė prasidėt. Jos iš 
viso per didelės individualistės ir nesukalbamos. Bet vilčių jis nemetė - dirbo dienas ir 
naktis, kalbėjo, tarėsi. 
 
   Bet viešieji reikalai per daug jau toli išvedė jį iš namų. Ponios, nematydamos jo savo 
šeimoje, pradėjo nerimaut ir jaudintis. 
 
   - Kur tu vis dingsti? Ką veiki vienas mieste? 
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   Lapiukas sukosi, kaip mokėjo - gudravo, teisinosi, žadėjo būti kitoks. Santykių su jomis 
gadinti nenorėjo - per gerai suprato, kas jam būtų netekti viso, ką jis čia turi. 
 
   Ponios apsiramindavo. 
 
   - Mūsų šunelis net protingesnis pasidarė, - kalbėjo jos. - Žiūrėk, koks jo lagadnumas, 
nors prie širdies dėk! 
 
   Bet praeidavo kiek laiko ir jos vėl imdavo jo pasigęsti namuose. Nieko nesakęs, jis 
išnirdavo ir tik vėlyvą naktį teatsirasdavo. 
 
   - Kas su tavim darosi? Nei tau namai berūpi, nei lėlės, ne dukrelė? Tur būt, tu prijunkai 
kituos namuos? 
 
   - Ne ne, man tenka rūpintis gyvulių reikalais. Manau, mano ponioms bus tik daugiau 
garbės, jei aš pasidarysiu gyvulių vadu, kaip žmonės sako lyderiu. 
 
   Ir lapiukas parvesdavo į namus kitus lapiukus, įsakydavo ponioms gražiai įtikti. 
 
   - Ponas vade! - kalbėjo lapiukai, - didžiausias rūpestis, kurį mes turim, atsilyginti mūsų 
globėjams ir geradariams ponams ir ponioms, ar ne tiesa? 
 
   - Taip, taip - šita ir siekia lapių, atsiprašau - šunų sąjunga, kurios reikalais man ir tenka 
rūpintis. Šia proga aš noriu iškelt didelius mūsų ponių nuopelnus!.. 
 
   - Tegyvuoja ponios! Bravo, bravo! - plojo liežuviais ir letenom lapiukai. 
 
   Ponios buvo sužavėtos ir apstulbintos. 
 
   - Ką gi tedaro - blogo iš to gal nebus! - tarėsi jos ir lapiukui davė laisvę veikti. 
 
   Lyg sunkus akmuo nusirito lapiukui nuo krūtinės. Tik dirbt - niekas tau 
nebepriekaištaus, parėjus namo. Ir jis dirbo dar daugiau nei pirma. 
 
   Gyvulių sąjūdis darėsi vis gyvesnis. Atskirai ir būriais slankiojo jie naktimis, urzgė, 
tarpusavy kandžiojos ir vėl broliavosi. Salioniniai šunyčiai grupavosi atskirai nuo 
priemiesčio šunų, vilkiniai - nuo lapinių, kiti - pagal ūgį, snukio išvaizdą, kaklo raiščio 
spalvą. Tarp jų visų, lyg koks ryšininkas, zujo mūsų Lapiukas - vieniem šypsodamasis, 
kitiem - grumodamas. 
 
   Praeiviai žiūrėjo, kas dedasi, ir negalėjo suprast: 
 
   - Tur būt, ne prieš gerą toks sujudimas! - kalbėjo jie. - Kas nors turės būt: perversmas ar 
kas dar baisiau! 
 
   Šitos kalbos pasiekė Miesto Galvą. 
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   - Važiuokit tvarkos daryt! - įsakė jis šungaudžiams. Ir šie ištempė į gatvę vežimą - 
platų, dengtą, grotiniais langeliais ir aklinom durim. Paėmę po tinklinį kapšį, jie išsitiesė 
lyg kokiai procesijai. 
 
   Ryto metą šungaudžių stacijoj buvo užregistruota keliasdešimt šunų, paimtų į globą. Jų 
tarpe ir žvalus Lapiukas. 
 
   Stacija buvo toli toli už miesto, vienoj pamiškėj. Aptverta ji buvo vielom ir aukšta 
aukšta tvora. Pabėgti - neįmanoma; prisišaukti ponių - nėra būdo. O ponios, įpratusios jo 
nematyti namuos, greit nepasigedo. O kai pasigedo, buvo jau per vėlu - Lapiuko kailį 
išdirbinėjo geriausias miesto kailiadirbis. 
 
Kurmio kirmėlės 
 
Įpusėjo kovo mėnuo - saulė nutripdė sniegą laukuose, vėjas prapūtė pakrūmes. Atrodė, 
atkus visa gamta, atbus vabzdžiai, kirmėlės pradės šliaužiot. 
 
   Senis kurmis išbudo iš ilgo žiemos miego, pasiraivė pasiraivė - kažko trūksta, kažko 
reikia! Pašalas jau, buvo atleistas ir jis ėmė rausti žemę. Iškišo galvą į paviršių, apsidairė. 
Pastyręs vieversys prabėgo pro jį grumstais, pempė, pamačiusi jį, purptelėjo į šalį. 
 
   Kurmis priėjo prie vieno kelmo, pakniso pakniso - nėr kirmėlių. Priėjo prie kito, vėl 
pakniso pakniso - nėr ir čia. Šaltas vėjas pūstelėjo jam iš vieno šono, apsisuko - iš kito 
šono, vos neapvertė. 
 
   - Ei, ei! koks šaltis\! - suraukė senis nosį ir, apsisukęs, grįžo į savo urvą. Prasėdėjo 
visžą dieną, prasmurksojo. Naktį bandė prisnūst, bet po tokios ilgos nakties, kaip žiema, 
miegas nėjo ir gana. O mintys, kur buvusios - nebuvusios, vis apie kirmėles. 
 
   - Kad bent greičiau tas pavasaris... Kitaip badu teks mirti! 
 
   Vos išaušo rytas, senis vėl įniko raustis, šį kartą į kitą pusę. Kitados besirausiant 
užtikdavo kirmėlaičių, o dabar 0 nei gyvo sutvėrimo. Iškiša vėl galvą į paviršių - ogi 
žemė balta, kaip pražilusi senė. Drėgnas šaltis užėmė jo burną ir jis užsikosėjo. 
 
   - Ne, ne! Greičiau atgal į savo urvą. 
 
   Grįžo, vos kojas vilkdamas. Sunkios mintys slėgė širdį. Kur pagalbos šauktis? Draugų 
nėr, vaikai - kas sau išsiskirstę! Gal jie ir turi kokių atsarų - jaunesi, apsukresni. O man, 
senam padrikai nė į galvą neatėjo.Na, kad tik vasaros sulaukti, būsiu šį kartą ir aš 
gudresnis. 
 
   Ėjo dienos - sunkios, varganos. Kurmis silpo, seko ir, atrodė, nebesulauks gražesnių 
dienų. Pavasaris neskubėjo ir gana. 
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   Vieną rytą, kai jis, paliegęs, persivertė ant kito šono, lauke pasigirdo piemens dūdelė ir 
galvijų maurojimas. 
 
   - Jau, ja! -0 atsiduso jis ir, sutelkęs visas jėgas, iššliaužė iš urvo. Kirmėlė, kaip vijurkas 
ritosi pro pat nosį. Jis tik kapt už uodegos ir prarijo. Akyse net šviesu pasidarė. Apsidairė 
į vieną pusę, į kitą - o gi kirmėlės tik velkasi, tik verčias. Imk ir ryk! 
 
   Ir jis sotinosi, sotinosi, - springdamas ir dusdamas, kol priputė pilvą, kaip bubiną. Kojos 
pasidarė tokios silpnos, kad jis nebepajėgė grįžti į urvą ir patyso saulėje atsipūsti. 
 
   - Gera po geros užkandos taip sau prieš saulutę!.. galvojo. - Taip, taip apysoti ir 
pasvajoti... 
 
   Bet staiga jam šovė baisi mintis. O kas, jei ims ir vėl staiga atšals! Kur tada gaus 
maisto? Ir jis pašoko, kaip įgelts. ir puolė visa gerkle rinkti toliau kirmėles. Rinko, rinko, 
nešė nešė į urvą, kol užvertė visą kampą. 
 
   Taip dieną iš dienos jis triusė - prilydino vieną urvą, prakasė antrą - pripildė, po to 
paruošė trečią ir tą užvertė. Per visą vasarą prisinešė jis tiek, kad būtų galėjęs ne metus, o 
du pragyventi. 
 
   Ir darė jis tai, lyg nujausdamas. Nelauktai atėjo ankstyvas ir šaltas ruduo. Kirmėlės ir 
vabzdžiai išnyko, lyg į žemes sulindo. Kiti kurmiai siuvo iš kampo į kampą - peralkę, 
perkarę. Senis žiūrėjo į juos ir šypsojos. 
 
   Kartą, bešniukštinėdami, kurmiūkščiai ėmė ir užuodė senio atsargų urvus. 
 
   - Muli, muli! - kalbino jie, - tu tiek, turi, duotum ir mums truputį. Matai, kaip mes 
alkstam. 
 
   Senis tylėjo, lyg nesupratęs, ko jie nori. 
 
   - Muli, mes tave prašom, gelbėk mus nuo alkio, supranti! 
 
   - Suprantu, gerai suprantu, - šypsojos jis. - Bet gi ir man pačiam jų reikia. 
 
   - Reikia, aiškus dalykas! Bet gi tu turi daugiau, nei vienam reikia. Pagaliau vistiek 
niekais tavo turtas nueis - kirmėlės greit pūva ir pelyja. 
 
   Senis nusisuko ir daugiau nebekalbėjo. 
 
   Svečiams išėjus, jis puolė tikrinti savo turtą. Negali būt, kad taip greit imtų pūti! - 
baiminosi jis. 
 
   Pradarė vieną sandėlį, o gi kad šovė kvapas, toks aitrus, kad jis pats atšoko atgal. 
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   - Pūva, tikrai pūva! - išsigando. Ką daryt? - ir jis ėmė mesti jas laukan. 
 
   Laimei - supuvo ne visos. Likusias - sveikąsias perkrovė į naujus sausesnius urvus, 
užžėrė smėliu, užspaudė akmenėliais. 
 
   Kurminkščiai, pastebėję išmestas kirmėles, įsiuto ant senio: 
 
   - Žiūrėk, tu jau į lauką meti, o mums vis tiek neduodi! 
 
   - Neduodi, neduodi! Kad nebėr ko duoti. Matot, kiek išmečiau... Jums gera kalbėti su ta 
diena gyvenus, rankų prie to gero nepridėjus. O aš valandos ramios neturėjau - ištisas 
dienas ant kojų ir ant kojų. 
 
   - Mes nieko iš jo ir negausim! - nusisuko kurminkščiai. - Ieškokim kitos rodos! - ir jie 
nuniro į miškus, kur šilčiau - kur po lapais slėpėsi vienas kitas vasarinis gyvis. 
 
   Senis gulėjo ant šono pavirtęs ir savimi patenkintas. Tik kartais jį persekiodavo baimė: 
kad tik tie vagys neužtiktų jo kirmėlių ir neišvogtų! 
 
   Jis klausydavos, klausydavos, ar kartais nesirausia kas po jo sandėliais. Kiekvienas 
trinktelėjimas jaudindavo jį. Bet ir vėl nusiramindavo, įsitikinęs, kad niekur nieko. 
 
   Tik vieną naktį jis išgirdo baisų ūžimą. Lyg devyni vilkai būtų vijęsi avių bandą. 
Kazžkas bildėjo, ūžė, plakėsi ir vis artyn, vis artyn. 
 
   - Ūu, ūu! - pašoko jis, pajutęs urve vandenį. Pašoko, puolė prie angos - vanduo, visur 
vanduo! Šoko plaukti - bet srovė neša, kaip šapelį - nežinia kur! 
 
   Nežinojo nei kaip toli jį nunšė, nei kur srovė išmetė. 
 
- Tokia nelaimė, tokia nelaimė! - dejavo, pajutęs žemę po kojom. 
 
   - Kirmėlės, kirmėlės! - skambėjo jo ausyse. - Tiek vargo, tiek prakaito, o dabar - viskas 
niekais!.. 
 
   Senis visai sukrito. 
 
   - Nebėr gyvenimo! Nebėr! - dūsavo. - Jauni dar gali šį tą sumedžioti, tik ne aš!.. ir jis 
prasikasė urvą, susirangė ir užmigo anksčiau nei žiema spėjo ateiti. 
 
Šeikas Makrapo - Paša 
(iš „Tūkstantis ir viena naktis“) 
 
   Jis baigė klausytis paskutinės Šeherezados pasakos ir saldžiai užmigo. Tuo metu į jo 
rūmus įsiveržė išdavikai, suėmė jį ir ištrėmė į tolimą kraštą. Jo numylėtas haremas liko 
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namie ir jis negalėjo apie jį nė galvoti. Nauja aplinka prislėgė jo mintis ir apkartino jo 
širdį. 
 
   Bet dienos ėjo, ir jis ėmė ilgėtis savų naktų - šviesių, kaip pasaka, ir savų patalų, 
minkštų, kaip pūkas. Ilgesys augo su savaitėm, mėnesiais ir metais. Jis ėmė nykti fiziškai 
ir jo smilkiniuose plakėsi, lyg varpo dūžiai, kraujas. Jis skundėsi galva ir vis gulinėjo 
lovoje. 
 
   Susirūpino jo palydovai. Vedė pas jį geriausius daktarus, organizavo vaistus, virė 
stiprią turkišką arbatą. Bet nieko nepadėjo. Bandė išblaškyti jį kalbomis - plakė politinius 
priešus, žadino jo pyktį pagonims, skirstė tautą tribomis. Bet ir tas netaisė šeiko 
sveikatos. 
 
   Blogiausia buvo vakarais. Užmigti jis negalėjo - vartėsi, dejavo ir vis bėgo į lauką. 
Šviesos tais laikais geros nebuvo ir knygų nemėgta skaityti. 
 
   - Pasakokit! Ką nors įdomaus! Tik iš haremų gyvenimo! - liepė jis palydovams. 
 
   Ir šie pradėjo pasakot. Pasakojo šimtą vakarų, pasakojo - du šimtu, bet šeikas vis 
negijo. Paryčiais užsnūsdavo truputį, sapnuodavo gražiausias moteris, kurias jis, rodės, 
glamonėja. Bet ateina rytas, ir jis pabunda - visas išbalęs, rasota nosim ir išsekusiais 
paakiais. Pakilęs iš lovos, jis kalbėjo apie nakties sapnus, kraipė lūpas ir, primerkęs akis, 
saldžiai šypsojos. 
 
   - Įrenkim jam mažąjį haremą! - tarė pirmas palydovas Katna-Rizi. 
 
   - Bet kaip? Kur gausi moterų nelaisvėj? - atsakė antras palydovas Liukva-Rizi. 
 
   - Suraskim dailininką, kuris paruoštų gražiausius moterų paveikslus! - atsiliepė Rimšiu-
Rizi. 
 
   Dailininkas atsirado. Kasdien šeikas gavo po paveikslą. Iš pradžių jam labai patiko 
raudoni, šviesūs veidai. Bet paskui sviedė jis juos į šalį. 
 
   - Ne veidų aš noriu! Haremo moterys neturi veidų! Duokit man, ot!.. - ir jis plačiai 
nusišypsojo. 
 
   Jo palydovai susimerkė akimis ir nuo tos dienos pradėjo plaukti paveikslai moterų 
Ievos rūbuose. Piešė juos senasis esaulas Blaskini-Rizi, kurio kardas buvo atšipęs ir jo 
vietoj atsirado teptukas. 
 
   Šeikas apsistatė paveikslais lovą ir jautėsi laimingas. Bet praėjo kiek laiko ir jam jie 
nusibodo. 
 
   - Pasakokit toliau! - liepė jis palydovams. 
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   - Gerai, valdove! - atsakė už visus Katna-Rizi. 
 
   Ir pradėjo jie vėl pasakoti. Pasakojo šimtą vakarų, ir antrą, ir trečią. Turkijos haremų 
nuotykiai buvo patys maloniausi šeikui. Bet patiko ir Liberijuos kaltųjų vergių gyvenimo 
scenos. 
 
   Valdovas ėmė jaustis geriau - juokėsi, kikeno ir gyrė savo palydovų taurumą. Atėjus 
pranašo Mahometo gimimo šventei, jis nutarė padaryti jiem siurpryzą. 
 
   - Tu, Katna-Rizi, vadinsies nuo šiol mano pirmuoju sūnum, - tarė jis. - O tu, Liukva-
Rizi, - antruoju. Ir tu, Rimšiu-Rizi, - trečiuoju. - Ir šitos naujos giminystės ženklan jis 
įteikė kiekvienam po paveikslą nepridengtos moters. 
 

(pasaka nebaigta) 
 

Kunigaikščio veidas 
 
   Vidurinėj galerijos salėj stovėjo biustas, iškaltas iš pilko granito. Nedidelis jis buvo, 
gražiai nušlifuotas. Žmonės vadino jį nežinomo kunigaikščio veidu. Iš tikro, kažkas 
kunigaikštiško buvo jo išraiškoj - šviesi, išmintinga kakta, kietai sučiauptos lūpos, aštrus 
akių žvilgsnis. Pasitikėjimas savim, griežtumas ir išdidumas kalbėjo iš visų jo bruožų. 
Pjedestalo prieky buvo įbrėžtas herbas, kurio vienoj pusėj stovėjo angelas su kardu 
rankose, antroj - satyras su trišakiu. 
 
   Dailės žinovai dažnai rinkosi ties juo, vertino ir ginčijosi. Nei vienas meno kūrinys 
nesukeldavo tokių priešingų nuomonių, kaip šis. 
 
   - Darbas klasiškas! - kalbėjo vieni, - išlaikytos proporcijos, kruopščiai išpildytos visos 
veido bruožų smulkmenos. 
 
   - Taip, proporcijos išlaikytos! - kalbėjo antri. - Veidas, kaip graikų klasikos darbuose - 
nulygintas, nušlifuotas. Bet raukšlių kalba neryški, aistrų ir išgyvenimo nematyt. 
 
   - Neužmirškit, - įsiterpė treti, - kad tai kunigaikščio biustas - žmogaus, kurs saugo 
įstatymus. Tokiuose veiduose nerast nusileidimo iki padugnių ir meilės gelmių; jie stovi 
aukščiau gero ir blogo. 
 
   - Mes jau leidžiamės į filosofiją, - puolėsi ketvirti. - Proporcijos, tikylumas(?) nežino 
laikinumo kreivių, svyravimų, prisitaikymo. Toks yra šis kūrinys. Ir angelas bei velnias 
rodo tikėjimą dangum ir pragaru - tais amžinybės ramsčiais, kuriais kunigaikštis rėmė 
savo valdžią. 
 
   - Žinoma, - įsiterpė penkti, - mums valia spėlioti! Žmogaus veidas ne viską gali 
išreikšti, juoba jo biustas. Bet jis dėsto(?). Žiūrėkit į šio veido žvilgsnį - šaltą ir kietą, kaip 
angelo kardas! Kas gi tai, jei ne teisėjo žvilgsnis? Ir lūpos, rodos, paruoštos tarti teisybės 
žodį, kaip trišakį durklą. 
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   Šių kalbų atydžiai klausėsi galerijos direktorius. 
 
   - Jūs, matau, visi labai rimti, - įsiterpė jis. - Manding, šis biustas reiškia gyvenimo 
ironiją. Žiūrėkit, kaip kunigaikščio lūpomis žaidžia ironiškas šypsnis. Ką gi, valdovų 
didybė pereina į kritiškumą, o šis virsta ironija. Iš aukštumos žiūrint, galima tik juoktis... 
- Ir direktorius pats plačiai nusijuokė. 
 
   Dailininkai išsiskirstė ir direktorius išėjo. 
 
   Brėško vakaras ir atėjo naktis. Galerijoj buvo tylu, kaip kapuos. Pačiame vidunakty, kai 
mėnesiena buvo nužėrusi salės vidurį, pasirodė dailininko - autoriaus dvasia ir prabilo į 
kunigaikštį. 
 
   - Kaip jauties, mano valdove? Išaukštintas čia esi ir įvertintas, ar ne? Visi čia tavimi 
gėrisi... 
 
   - Klysti, maestro! Gyvas buvau nesuprastas, tok esu ir dabar. Nežinau, ko man trūksta. 
 
   Dailininko dvasia apsiniaukė liūdesiu: 
 
   - Kaltas būsiu aš, - prabilo ji. - Norėjau tave įamžinti granite, kietesniam už laiką. Bet 
jis atšaldė tavo veidą, tavo akis sustingdė, tavo lūpas padarė ne tokias kalbias. Ak, man 
reikėjo tave drobėje šviesiom spalvom išdažyti. Taip, mano kunigaikšti, tau trūksta 
spalvingumo, šilumos... 
 
   - Ne, ne, mano maestro! Tu buvai teisus! Granitas tiko mano būdui ir tu jį parinkai. 
Kietas aš buvau savo pavaldiniams, šalta teisybe lyginau visus - nežinojau širdies, 
nesivadovavau meile... Bet, sakyk, argi kitoks galėjau aš būt. Ar valdovai iš viso gali būt 
kitoki?.. 
 
   - Nežinau, koks tu buvai pavaldiniam. Bet dvariškiam ir šeimai tu neatrodei kietas ir 
šaltas. Ar gi ne toks buvai ir visiems? 
 
   Kunigaikštis suspaudė lūpas. 
 
   - Nekalbėk man daugiau! - pasakė jis tyliai. 
 
   Dailininkas nutilo ir išnyko iš salės. 
 
   Kunikaikštis permetė akimis galerijos sienas. Štai paveikslas - „Žmogus prieš 
kartuves!“ Vieną ranką jis pridėjęs prie širdies, antrąją iškėlęs į dangų lyg priesaikai, lyg 
maldai, lyg prašymui Dievo teisybės ir žmonių širdies. 
 

 29



   Kunigaikštis prisiminė tokį žmogų. „Valdovas neturi širdies - valdovas neteisus!“ - 
pasakęs buvo jis. Teisėjai pritaikė jam paragrafą - „Teisinės tvarkos griovimas 
baudžiamas mirtim!“ - ir kunigaikštis pasirašė sprendimą. 
 
   Kažkoks graudulys užslėgė kunigaikščio širdį. Jis nusuko akis į šalį, lyg bijodamas 
susitikti su to žmogaus akimis. 
 
   Štai kitas paveikslas. „Rekruto atsisveikinimas!“ Vyras, vedamas iš namų. Jį vejasi 
moteris, su kūdikiu ant rankų ir dviem šalimais. „Palikit jį mum - vienintelį maitintoją!“ - 
rodos, šaukė ji. 
 
   - Baisu! - sušnibždo kunigaikštis, - ir jam prisiminė jo vaikai, jo žmona. Jis niekuo 
nesiskyrė nuo jų gyvas būdamas. Tik dabar jis vienas, koks vienas! Kaip sunku būti 
atskirtam nuo savųjų!.. 
 
   Ir šalta granito širdis ėmė kaisti ir suspaustos lūpos virpėti. 
 
   Mėnulis pasisuko į šalį, šviesa pabėgo nuo kunigaikščio veido ir užgriebė pjedestalą. 
 
   Kunigaikščio ašaros liejosi skruostais, nuvilgė lūpas ir, lyg pribrendę rasos lašai, krito 
žemyn ant pjedestalo. Vienas lašas palietė angelo rankas, suspaustas ant kardo. Vienu 
metu jos pakilo, paleido kardą kristi ant žemės, ir išsitiesė į priekį. Ašaros, viena po kitos, 
krito, it perlai, į jas. Krito ir krito, kol prisipildė pilnos. 
 
   Tada ištiesė savo rankas satyras, paleidęs trišakį į šalį. Lyg širdies trupiniai krito toliau į 
jo rieškučias kunigaikščio ašaros. Ir kol auškrinė prėkšta? jo rankos pasidarė sklidinos. 
 
   Patekėjus saulei angelas ir satyras (?) ir jie pasidarė tokie gražūs, kad žėrėjo. 
 
Ryto metą atėjo į salę galerijos direktorius. Apžvelgė eksponatus, apėjo visus takus ir 
sustojo ties kunigaikščio biustu. Toks šviesumas padvelkė iš jo! Kakta bangavo raukšlės - 
pilnos sielvarto, užuojautos, susikrimtimo. Skruostais vingiavo dvi vagos, ašarų 
išpūrentos. Piedestalo herbe stovėjo (pieštuku įrašytas pakeitimas neišskaitomas) angelas 
ir žmogus, abu beginkliai, ištiestom rankom, lyg dalinančiom kaiką, lyg renkančiom... 
 
   - Granitas prabilo! - pratarė tyliai direktorius. 
 
   - Teisybė, kunigaikščio veidas pasikeitė, - stebėjos atėję dailininkai. - Jis spindi, jis 
kalba! 

Gans(?), 1945.III.8 
 
 

Vilius, Milius ir Pilius 
 
Išsiruošė į kelionę trys draugai - Vilius, Milius ir Pilius. Vienas paėmė duonos ir pinigų, 
antras keletą knygų, trečias - pančekų, muilo, šepetį ir kitų smulkių daiktų. 
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   Keliavo jie gerą pusdienį, pavargo ir susėdo užkąsti. Vilius padalino po riekutę, pats 
savo dalį suvalgė ir atgulė į žolę atsipūst. Milius išsiėmė iš maišo knygą, atsiskleidė ir 
ėmė skaityt. Pilius išsiavė batus, išsitraukė šepetį ir ėmė valyti dulkes. 
 
   - Viliau, ar ne laikas toliau mum eiti! - žadino Pilius, baigęs darbą. 
 
   - Ką, ar eiti? - nerangiai judinosi Vilius. 
 
   - Eiti, keliauti! - pakėlė nuo knygos galvą Milius. - Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė per 
pasaulį keliauja žmogus! - garsiai perskaitė paskutinę eilutę, užvertė knygą ir, įdėjęs į 
maišą, pirmasis pakilo. 
 
   Draugai išsitiesė taku, kaip gervės. Pirmas ėjo Milius, gėrėjosi dangum, akimis gaudė 
praskriejančius paukščius, klausėsi šlamančio miško. Iš paskos, panarinęs galvą, 
žingsniavo Pilius. Laiks nuo laiko žvilgčiojo jis į savo batus, ir gėrėjosi savo apdaru, 
švariai išvalytu. Vilius tingiai vilkosi paskutinis, dėliojo maišą nuo vieno peties ant kito ir 
galvojo: 
 
   - Sunki ta duona, bet skani! Kelionėje be jos - žmogus žuvęs, - ir jis išsitraukė gabalą, 
apžiūrėjo jį iš visų pusių, pauostė ir ėmė valgyt. Tą baigęs, išsitraukė antrą. Prisisotinęs, 
pasivijo nuskubėjusius draugus. 
 
   - Na, kaip tavo kojos, nepavargo? - klausė jis Pilių. 
 
   Pilius pakėlė galvą. 
 
   - Kojos, sakai? Taip, tai svarbiausias daiktas kelionėje. Jų neprižiūrėsi - toli nekeliausi. 
Nepavargo, nes batai mano, kaip reikia. 
 
   - O kaip tau, Miliau? - klausė Vilius pirmąjį. 
 
   - Man? Viskas gerai, kaip visuomet! Klelionėje daug nereikia - geras oras, gaivi saulė, 
ko daugiau! 
 
   Atėjo vakaras, pradėjo temti. 
 
   - Kur nakvosim? - klausė Pilius. 
 
   - Man vistiek - daržinėj ar po atviru dangum! - skubėjo savo nuomonę reikšti Milius. 
 
   - O man ne vistiek! - atkirto Pilius. - Daržinėj susibrius rūbai, po atviru dangum bus 
šalta. Ką tu manai, Viliau? 
 
   - Ar aš?.. Geriausia būtų užeit pas ūkininką. Gautume pavalgyt ir savo duoną 
sutaupytume. 
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   - Man vistiek - galiu ir pas ūkininką! - pritarė Milius. 
 
   Ilgai netrukus, priėjo vieną grytelę pamiškėje. 
 
   - Eikim čia. Aš jau pavargau! - maldavo Milius. 
 
   - Eikim! - pritarė Pilius. 
 
   - Gerai, galim eit! - lyg nenorom kalbėjo Vilius. 
 
   Grytelės langai buvo pridengti iki pusės langų ir nieko nebuvo matyt. 
 
   - Jūs čia valandėlę palaukit - aš greit grįšiu! - pasakė Vilius ir, užėjęs už grytelės, 
perdėjo į kišenes likusią duoną. Maiše liko tik pinigų krepšelis ir trupiniai. - Matys, kad 
neturim ko valgyt, įdės žmonės į maišą. Kelionėje reikia rodytis neturtingiem! - galvojo 
jis. 
 
   Grįžęs, pirmas priėjo prie durų ir pasibeldė. 
 
   - Kas čia? - atsiliepė iš vidaus vyro balsas. 
 
   - Pakeleiviai! - atsakė Vilius. 
 
   Durys atsidarė ir draugai įėjo į vidų. 
 
   - Gal naktigulto - pavargę esame! - pratęsė Milius. 
 
   - ... ir išalkę! - pridėjo Vilius. 
 
   Vyras permetė juos akimis. 
 
   - O kas jūs tokie? 
 
   - Mes keliauninkai, einam pasaulio pamatyt! - skubėjo atsakyt Milius. 
 
   Vilius peštelėjo jam už rankovės, priėjo prie vyro ir ėmė aiškinti. 
 
   - Tokie iš mūsų keliauninkai. Turim į miestą reikalų ir einam. Manėm pasiekti vietą iki 
ryto, bet pavargom, išalkom ir nutarėm pernakvot. Gal priglausit mus. 
 
   - Lauke šaltoka ir nepatogu! Mes iš gerų namų! - pridėjo Pilius. 
 
   Gryčioje buvo dvi lovos. 
 
   - Gulkite! - parodė jiem vyras. - Aš pats pasiklosiu ant suolo. 
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   Draugai nusiėmė maišus, pasidėjo prie sienos, bet gulti dar neskubėjo - laukė 
pavaišinami. Vyras tačiau nieko jiem nepasakė. 
 
   Pilius ir Milius atgulė į vieną lovą. Vilius į antrą. Nuovargis greitai užmerkė jų akis ir 
jie kietai įmigo. 
 
   Pusiaunakty pasigirdo didelis triukšmas. Draugai išbudo, nežinodami, kas atsitiko. 
Senio nebuvo gryčioj. Jis išsivijo kai ką pro duris ir tik po valandėlės grįžo. 
 
   - Vagys, kad juos kur! - nusikeikė. - Nagi žiūrėkit, ar neišnešė ir jums ko nors, o aš 
eisiu pasekt pėdų! 
 
   Jis išėjo, o draugai išsirito iš lovos ir puolėsi prie savo maišų. 
 
   - Nėr! - visi sušvogždė vienu metu. 
 
   - Man rodos, jis pats mus apvogė, - atsipeikėjęs pasakė Pilius. 
 
   - Negali būt! Toks geras, atrodo, žmogus, - gynė Milius. 
 
   - Pažiūrėsim! - mislingai pratarė Vilius. 
 
   - Žiūrėti nėra ko! - karščiavosi Pilius. - Tokiam snukį gerai... ir atsirastų mūsų maišai. 
 
   - Jeigu jis - ko aš neprileidžiu, - kalbėjo Milius, - tai geriau veikt m m m - paliest jo 
ambiciją, sugraudint jį. 
 
   - Juokingas tu, Miliau, - susierzino Vilius. - Ne į širdį reikia veikt, bet į interesą. Vagis 
nesugraudinsi - teisybė jam nerūpi, bėda jo nejaudina. Jį galima tik apgaut. 
 
   - Apgaut, sakai? Kas gi vagį gali apgaut! - karščiavosi Pilius. 
 
   - Pažiūrėsim! O dabar baikim kalbas! - pasakė Vilius ir, apsivertęs ant šono, ėmė 
kriokti. Pamažu užmigo ir Pilius su Milium. 
 
   Kai vyras grįžo į vidų, Vilius išbudo ir, atsikėlęs, priėjo prie jo. 
 
   - Aš esu vagių bandos vadas, supranti? - pasakė jis. - Keliauju su draugais ieškot gerų 
padėjėjų. Surasi man maišus, būsi gerai apmokėtas, o jei norėsi ir į bandą priimtas. 
Duodu laiko iki aušros. Pasiskubink - vagys toli negalėjo nueiti. 
 
   Senis pagalvojo pagalvojo ir pasakė: 
 
   - Gerai! Pažiūrėsim! 
 
   Jis užsimetė švarką ir išėjo lauk. 
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   Ilgai netrukus grįžo, nešinas maišą su knygom. 
 
   - Vieną radau! - pasakė, priėjęs prie Viliaus. 
 
   - Gerai, bus apmokėta! - paplojo Vilius per petį. - Bet į bandą priimt negalėsim. Reikia 
surast visus. 
 
   Senis vėl išėjo ir ilgai netrukus atnešė maišą smulkių Piliaus daiktų. 
 
   - Radau ir antrą! 
 
   - Gerai, bus apmokėta! - pasakė Vilius. - Bet į bandą dar negalėsim priimt. Surask dar 
trečią. 
 
   Senis vėl išėjo. Tuo metu išbudo Milius ir Pilius. 
 
   - Na, Viliau! Ką darysim? 
 
   - Ką? Lauksim trečio maišo! 
 
   - Kaip tai trečio? 
 
   - Du jau atsirado! 
 
   - Puiku, puiku! - plojo rankas Milius. 
 
   - O manasis yr? - pašoko iš lovos Pilius. 
 
   - Yr! 
 
   - Kas juos atnešė? - nekantravo Milius. 
 
   - Pats senis! 
 
   - Kaip tai pats senis? - negalėjo suprast Milius. 
 
   - Aš pažadėjau priimt jį į vagių bandą, jei suras, ir surado. 
 
   - Ar aš nesakiau, ar nesakiau! - karščiavosi Pilius. - Jis pats... - nebaigė, pamatęs senį 
tarpdury. 
 
   - Šekit! - pametė Viliaus maišą. - Ilgai ieškojau, - atsiduso. - Pačiam miško vidury 
radau pamestą. 
 
   Vilius įkišo ranką į maišą, apieškojo. 
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   - Gerai! - pasakė seniui ir pamerkė jam išeiti į priemenę. 
 
   Lyg didžiausią paslaptį, pakūždėjo jam į ausį žodį „Šigav!“ 
 
   - Toks mūsų bandos slaptažodis, supranti! Ateisi į miestą surasi mano koziriuką ir jis 
tau išmokės po tūkstantį už kiekvieną maišą. Adresą ir čekį įduosiu išeidamas. Į bandą 
būsi priimtas tik po metų. Toks bandymo laikas, supranti! 
 
   - O dabar! - įsakančiu tonu pridėjo, - mano maišą prikrausi duonos ir lašinių! 
 
   Senis virptelėjo lūpą, bet nieko nedrįso pratart. Užlipo ant gričios ir netrukus nuleido 
kašiką su provizijom. 
 
   - Prisikrauk pats! - pasakė. 
 
   Vilius pridėjo pilną maišioką. 
 
   - O dabar sudiev! - tarė seniui ir pamojo draugams skubiai nešdintis. 
 
   - A čekis!.. - išplėtė akis senis. 
 
   - Sakiau, išeidamas!.. O matai, dar neišeinu, tik atsisveikinu. 
 
   Jis išsiėmė lapelį popierio, Pilius pakišo jam pieštuką - ir čekis buvo bematant 
paruoštas. 
 
   Draugai išėjo. Gerą kelio gabalą ėjo tylėdami, kol nutolo nuo senio grytelės. 
 
   - Kad jį kur vapsvos suėstų! - pratrūko Vilius keiktis. - Būtume be nieko likę, suprantat! 
 
   - Jei ne tavo gudrumas!.. - pagyrė Vilių Milius. 
 
   - Tai aš užvedžiau ant kelio! - pakėlė galvą Pilius. 
 
   - Ant kelio? - susidomėjo Vilius. 
 
   - Aš pirmas įtariau jį vagį esant! 
 
   - Įtarti lengva, ale įrodyt sunku! - pasakė lyg sau Milius. 
 
   - Kieno nuopelnas, nesvarbu. Gana, kad bylą laimėjom ir maiše duonos turim! - 
raminosi Vilius. Vis dėlto jis jautėsi laimėtojas. Tai buvo matyt iš jo eisenos. Jis ėjo 
pirmas, dideliais žingsniais, iškelta galva. 
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   Pilius, lyg nemažindamas savo nuopelnų, stengėsi nuo jo neatsilikti žingsnyje ir galvos 
pozoje. Tik Milius atrodė lyg pralaimėtojas - ėjo panarinęs galvą ir nuo draugų vis 
atsilikdamas. Jį kankino du dalykai... Rodos, jis netikėjo, kad gali būt pasaulyje vagių. 
Žmogus sutvertas šviesai! Ir štai, lyg pirmą kart jis būtų praregėjęs baisią naktį... Vilius 
išejo, tiesa, „švariai“. Bet ar šitaip galima išeiti? - Velnias išvarytas per Belzebubą... 
Vagis apvogtas, melagis apgautas!.. 
 
   - Miliau, ar nepavargai? - atsigręžė Vilius, lyg paujtęs, kad jį šis teisia. 
 
   - Gal duonos paimsi, pasistiprink! - ir jis nusimetė terbą, atlaužė duonos ir padavė jam. 
 
   Milius nenorom priėmė ir dar nenoriau nešė prie burnos. Nemiela jam ir ta duona, tokiu 
būdu uždirbta. Bet negi parodysi šitai Viliui. 
 
   Užleidęs Piliui pirmąją vietą, Vilius ėjo šalia Miliaus, tarsi norėdamas jam įsiteikti ar iš 
jo naujų pagyrimų išgirsti. 
 
   - Tai matai! - pradėjo. - Geriau, kad tokių žmonių, kaip senis, nebūtų. Bet, supranti, 
kartą patekus į tokio nagus, reikia mokėt išeiti. 
 
   - Aš taip nebūčiau padaręs! - dviprasmiškai atsakė Milius. 
 
   - Pats per geras! Čia reikia būt realistu!. 
 
   - Senis taip pat iš realistų! - nusijuokė Milius. 
 
   - Taip. Čia susidūrė du realizmai ir vienas jų laimėjo.  
 
   - Kas laimėjo? - atsigręžė Pilius, manydamas, kad vėl keliamas abejojimas dėl jo 
nuopelnų. 
 
   - Mes! - ištarė Vilius. 
 
   Pilių sudomino draugų kalba. O gal jie apie mane kalba! - pamanė. Jam darėsi nepatogu 
vis graižytis, ir jis užsimanęs taisyti batus, sustojo. 
 
   Pasilikęs užpakaly, vėl pakilo ir dabar klausė kalbos ir stebėjo. Ypač Vilių. Šis žmogus 
ėmė jam kažkodėl nebepatikti. Eina parsikoręs, lyg vilkas! - pamąstė. - O apsileidęs - 
susivėlęs! Ir štai, didžiausiam pasipiktinimui, pamato prakiurusią jo pančeką! 
 
   - Viliau, Viliau! - pakėlė balsą, lyg radinį pamatęs. 
 
   Šis atsigrįžo. 
 
   - Žiūrėk, realiste, tavo pančiekos kiauros! 
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   - Pančekos? - patempė kelnes žemyn Vilius. 
 
   - Šitų nei pats velnias neištemptų! Kiaurymė vistiek matyt. Sėsk geriau ir užsiadyk! 
 
   - Juokingas tu! Sėsiu aš dabar dėl pančekų. Užeisime kur į namus, rasim gerą mergiščią 
ir suadys, supranti! 
 
   Pajutęs draugų širdy nesutarimo kibirkštį, Milius pasiūlė susėst ir kaip reikia užkast. 
 
   - Tu, rodos, jau vieną riekę sudrožei! - priekaištu atsakė Pilius. - Mažiausias, bet 
ėdriausias iš visų. 
 
   Milius paraudo. Tas vis turi užkliūti! - pamanė, bet, nieko nesakęs, numetė savo maišą 
ir pirmas atsisėdo žolėje. Vilius pasekė juo. Tik Pilius nepatenkintas stovėjo, lyg 
nesiryždamas glausti prie žemės savo gerų rūbų. 
 
   Po užkandos, draugai vėl pakilo. Ėjo iki vėlaus vakaro, pasiryžę pasiekti kokį kaimą ar 
miestelį. 
 
   Dar gerą kelio galą paėję, pamatė bažnyčios bokštą. Miestelis skendėjo tamsoj, tik 
vienuos namuos buvo matyt žiburys. 
 
   - Eime ten! - pratarė, nekantraudamas Milius. 
 
   - Palaukit! Aš pasižiūrėsiu, - pasakė Pilius ir įėjo į kiemą. 
 
   Užustalėj sėdėjo moteriškė ir kažką siuvo. 
 
   Jis prisikišo prie lango, apžvelgė visas kertes - švaru, tvarkinga. Pati siuvėja taip pat 
nešpetna, - pastebėjo. 
 
   Draugai stovėjo ir laukė, o Pilius pasibeldė į duris. 
 
   - Kas ten? - priėjo prie lango mergina. 
 
   - Pakeleiviai! - atsiliepė Pilius ir prisistatė. 
 
   Mergina įdėmiai pasižiūrėjo. 
 
   - Gal naktigulto! - gražiai nusišypsojo Pilius. - Esam labai pavargę! 
 
   - Kad vietos pas mus maža! 
 
   - Nedaug mums tereikia! - įsiterpė Vilius. 
 
   - Bus gerai ir ant grindų! - pridėjo Milius. 
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   - Nežinau, mes vienos moterys! - pataisė sau plaukus mergina. 
 
   - Juo geriau! - šypsojos Pilius. - Mes gi vieni vyrai. Reikale galėsim apginti, o jei 
bijotės, uždarysit kambary po raktu... 
 
   - Palaukit, paklausiu motinos, - ir ji nuėjo į kitą kambarį. 
 
   - Nieko neišeis! - pareiškė abejonę Vilius. 
 
   - Nebijok! - suraukė kaktą Pilius. - Prieš moteris aš dar nesu pralošęs. 
 
   Po geros valandėlės prie lango pasirodė ta pati mergina ir kita, senesnė. 
 
   Pilius pakartojo prašymą ir šypsnius.  Senesniąją jis vadino ponia, o jaunesniąją - 
panele. Be kitko, prisiminė, kad jis, o taip pat jo draugai, esą iš gerų namų. 
 
   - Tik kad pas mus ponams per prastą! - lyg atsiprašydama, kalbėjo senoji. 
 
   - Patogumų mum nereikia, svarbiausia - gerų žmonių pastogėj praleisti naktį. 
 
   Moterys pagaliau atidarė duris ir paprašė vyrus į vidų. 
 
   - Kaip čia puiku! - gyrė Pilius. Bet susizgribo ne nuo to galo pradėjus. - Beje, ponios 
leis mums prisistatyti. Čia ponas Vilius, mūsų vyrijos galva, o čia ponas Milius - širdis. 
 
   - O ponas kas būsit? - paklausė siuvėja Pilių ir koketiškai nusišypsojo. 
 
   - Vyrijos grožis, ponas Pilius! - pasakė Milius, juokdamasis. 
 
   - Dėkoju už komplimentą, mielas kolega, - nusilenkė Pilius. - Bet apie tai, kas gražu, 
palikim spręst moterims. 
 
   Moteriškos buvo patenkintos - paprašė vyrus sėsti, o pačios išniro į kitą kambarį. 
 
   Milius jautėsi pavargęs ir (?) Piliui kad paprašytų moteris greičiau paruošti guolį. 
 
   - Kentėk! - ramino Vilius. - Gal duos valgyt, o tai svarbiau už miegą. Sutaupysim savo, 
supranti!.. 
 
   - Man valgis nesvarbu, kai pavargęs! - nusižiovavo Milius. 
 
   - Gėdykis! - subarė Pilius. - Vyras gali būt nemigęs ir nevalgęs, jei tik gera moterų 
draugija. 
 
   Milius bandė save apgalėti - pakilo, priėjo prie sienos, įbedė nosį į vieną paveikslą, 
apžiūrėjo priėjo prie kito, prisikišo visai arti ir, vėl atsitraukęs, ieškojo naujų vaizdų. 
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Pilius tuo tarpu strajino savo pozą, glostė čiupryną ir kiekvieną kartą, kai tik 
pasimaišydavo moterys, ieškojo taiklaus žodžio. Vilius gi niurksojo, parėmęs ranka galvą 
ir vis žvilgčiojo į duris, pro kurias sklido malonūs kvapai. 
 
   Pagaliau ant stalo ėmė plaukti lėkštės, peiliai, šakutės. 
 
   Tarpdury pasirodė dar vienas moteriškas pavidalas, kurio vyrai lig šiol dar nebuvo 
matę. 
 
   - Tai antroji dukra! - pristatė motina. - Nežinau kaip ją ponam pavadinti - nei galva, nei 
grožis... O dabar prašyčiau svečius prie stalo! 
 
   Vilius, nieko nelaukęs, prislinko pirmasis ir atsisėdo. Pilius patempė švarko palus, 
pataisė kalnierių ir laukė, kur jam parodys. Milius atsigrįžo nuo sienos ir mirkčiojo 
mieguistomis akimis. 
 
   Prie Piliaus motina pasodino siuvėją, prie Miliaus - antrąją dukterį. 
 
   - O aš, kaip šeimos galva, sėsiu prie pono vyrijos galvos! - prisėdo pati prie Viliaus. 
 
   Trys poros, kaip trys vežimai, riedėjo kiekvienas savu būdu. Motina dėjo Viliui į lėkštę 
naujus valgius, pati sotinos ir jį kalbino, o tas drožė, kaip išalkęs telius, ir po savim pilna 
burna kažką murmėjo. Siuvėja ir Pilius ne tiek valgė, kiek žaidė - keitėsi peiliais ir 
šakutėm, dalinosi nepasidalindami kasniais, pagaliau, įsidrąsinę, vienas kitam dėjo į 
burną valgį. Trečioji pora - nei valgė, nei kalbėjo. Bet pamažu ir ji įsijudino. Milius 
domėjosi bendrais dalykais - šeimos padėtim ir sudėtim, darbu ir užsiėmimu, o mergaitė 
atsargiai jam atsakinėjo. 
 
   Po vakarienės motina atsiprašė. 
 
   - Te dukros paliovija svečius, - pasakė, o aš eisiu paruošt guolio. 
 
   Milius sekė ausimis girgždėjimą spintos durų ir komodos stalčių ir nekantriai laukė, 
kada jam bus leista priglaust galvą prie pagalvio. Vilius, likęs vienas, dar paspartino stalo 
„valymą“, o Pilius ir toliau žaidė, kaip žaidęs. 
 
   Pagaliau motina pradarė miegamojo duris. 
 
   - Jei ponai jaučiasi pavargę, lovos jau laukia! 
 
   - Labai dėkojam! Labai, labai!.. - kalbėjo Milius ir pirmasis įsmuko į vidų. 
 
   - Čia ponui grožiui! - parodė motina pačią gražiausią. - O čia - galvai , ir čia - širdžiai. 
 
   - Kur dėsis ponia su dukrelėm? - reiškė susirūpinimą Pilius. 
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   - O tai jau mūsų paslaptis, - nusijuokė motina. - Neprapulsim! Linkiu ponam labos 
nakties! Keltis prašom nesiskubint - pakelsim! O dabar - lyg prisiminus dar ką, - gal 
ponai turi kokių pageidavimų? 
 
   - Turėtume! - pastebėjo Pilius. - Tik ar nesudarysim nepatogumų? 
 
   - Labai prašau! 
 
   - Ponui galvai pančiekas suadyti, o man viršutines išprosyti! 
 
   - Kodėl ne! - šyptelėjo. - Lyg rytui laiko turim - padarysim! Tegul ponas Grožis padeda 
šitam kambary ant kėdės. 
 
   Pilius greitai nusimetė viršutinius ir Viliaus autą numovė. 
 
   Moteris išėjo ir po valandėlės, grįžus, pasiėmė rūbus. 
 
   Paskutinį kart užsitrenkė durys ir namuose viskas nutilo. 
 
   Vilius, nieko nesakęs, ant pirštų galų išėjo iš miegamojo ir grįžo su savo maišu, kuris 
buvo paliktas valgomajame. Tuo tarpu Pilius glostė plaukus ir trynė rankas: 
 
   - Tai bent laimėjimas, tai..! 
 
   - Koks? - dėdamas ties lova savo mantą paklausė Vilius. 
 
   - Kad tave kur kirmelės! Dar jam neaišku! O karališkas stalas, o maloni draugija, o 
lovos, štai! 
 
   - Kad tik gerai baigtųsi! - veptelėjo Milius ir įkritęs į lovą, užmetė sau kaldrą ant 
galvos. 
 
   - O kodėl turi baigtis blogai? - numykė Pilius. Bet atsakymo nebesulaukė. 
 
   Draugai sumigo. Vilius knarkė, kad net sienos virpėjo. Pilius matyt, kaitinamas minkštų 
patalų, vartėsi per miegus ir kažką šnabždėjo. O Milius ramus ir tylus, kaip peliukas, 
sotinos saldžia nakties dovana. 
 
   Vidunaktį pasigirdo durų trenksmas ir garsios kalbos. 
 
   - Atidarykit, policija! - šaukė kažkas iš lauko. 
 
   - O kas atsitiko? - girdėjosi moterų balsai. 
 
   Išgirdęs žodį „policija“, Pilius pašoko ir pažadino draugus. 
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   - Klausykit, kažkas negera! - pasakė. 
 
   Visi pastatė ausis. 
 
   - Paieškomi vagys! - kalbėjo iš kiemo. 
 
   - Jokių čia vagių nėra! - gynėsi moterys. 
  
   - Turiu žinių!.. Atidarykit, kitaip išlaušim duris. 
 
   - Ar jums galva susimaišė! Eis pas moteris vagys! 
 
   - Ką daryt? - virpėjo Piliaus balsas. 
 
   - Bėgt! - siūlė Milius. - Pro langą! 
 
   - Mes jokie vagys! - pratarė ramiai Vilius. 
 
   - Kol išsiaiškinsi, kad ne vagys, gerai kailį iškarš! - jaudinosi Pilius. 
 
   - Kailis maža bėda, bet geras vardas! - susisielojo Milius. 
 
   - Juokingi jūs su tuo kailiu, garbe!.. - pro dantis prakošė Vilius, - cypėje valgyt neduos, 
ot kas svarbiausia! 
 
   - Bėgti! - sutarė visi. 
 
   Prasidarė langą ir vienas po kito išniro į sodą - Vilius be pančekų, bet su krepšiu, o 
Pilius be nieko ir be kelnių. 
 
   Sodybomis, daržais išėjo į laukus, pagaliau priėjo krūmų ir ten sustojo. 
 
   - Ką dabar? - šluostė prakaitą Pilius. 
 
 - Ką? Eit vogt! - atsakė piktai Vilius. 
 
   - Dėl Dievo!- pratarė Milius. 
 
   - Gal vienam grįžt ir pasiimt daiktus! - siūlė Pilius. 
 
   - Grįžt! O ko pabėgai? Dori žmonės nebėga nuo policijos. Išlindai kartą pro langą - ir 
jau vagis, supranti! 
 
   - Tai kaip aš dabar vienom apatinėm! 
 
   - Už tai kailį sveiką išnešei. Tau jis labai virpa, - vis labiau erzinosi Vilius. 
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   - Klausykit! - nutraukė ginčą Milius. - Kažkas ten groja ir dainuoja! - parodė į miško 
gilumą. 
 
   Draugai nutilo. 
 
   - Mūsų prieteliai! - piktai nusijuokė Vilius. 
 
   - Eikim, gal ten ugnies rasim. Man jau šalta! - maldavo Pilius. 
 
   - Galim! - pritarė Milius. 
 
   - Tu eik pirmas! - stūmė jį Pilius. - Aš, žinai!.. 
 
   Milius, lydimas Piliaus, ėjo tarpkrūmiais į tą pusę, iš kur sklido garsai. Vilius, lyg 
nenorom, slinko iš paskos. Mėnulis, prasiveržęs pro debesis, švietė kelią. 
 
   Priėjo skardį ir pamatė dauboje laužą. 
 
   - Jūs čia pabūkit, o aš eisiu! - pasakė Milius. - Jei švilptelsiu, ateikit! 
 
   Milius smulkiais žingsniais ritosi skardžiu žemyn. Prapultis ar išgelbėjimas! - galvojo. 
Bet pasitikėjimas gera širdim, neleido trauktis atgal. 
 
   - Laba naktele, draugams! - pasveikino, priėjęs laužą. 
 
   Iš būrio išėjo viduramžių vyras ir paklausė: 
 
   - Kas būsi ir ko geidausi? 
 
   - Nesu jum svetimas... Žiūrėkit į mano veidą! - pasakė. - Mūsų protėviai buvo po ta 
pačia Judijos saule. 
 
   Vyras įsmeigė akis į jį. 
 
   - Keliauju po svietą, patyriau vargo ir laimės! - tęsė Milius. - O nūn norėčiau būti jūsų 
svečiu ir pasišildyti prie jūsų židinio. 
 
   - Mūsų šiluma ir mūsų širdis svečiui! - pridėjo ranką prie krūtinės vyras. 
 
   - Dar vienas prašymas! - kalbėjo Milius. - Turiu du draugu, ar galiu ir jiem tos pačios 
malonės prašyti. 
 
   - Teateina! 
 
   Milius švilptelėjo. 
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   - Bet vienam ištiko nelaimė. Buvo toks įvykis... Ale per ilgu būt pasakot. Liko žmogus 
be viršutinių... Prie jūsų moterų jam bus nepatogu. Gal turėtumėt jam kokias palaikes. 
 
   Vyras pamojo ranka ir prie jo prisistatė berniokas. 
 
   - Atneškit kelnes! Tuoj! 
 
   Milius, gavęs į rankas, išsiskubino pasitikt draugų. 
 
   - Še, apsirenk! Kol kas viskas eina gerai. 
 
   Prie laužo grojo muzikantai. Jaunimas plojo į taktą rankom. Visų akys žingeidžiai sekė 
savo vadą ir laukė svečių, kurie kažko delsė pasirodyt. 
 
   Pagaliau Milius pristatė draugus vyrui, o šis ištiesė jiem ranką ir privedė prie židinio. 
 
   - Gal valgyt? - paklausė. 
 
   - Būt gerai! - pasakė Vilius. 
 
   - Turi gi maiše! - kumštelėjo jam Pilius. 
 
   - Mano reikalas, supranti! - atsišovė tylom šis. 
 
   Viliui atnešta duonos ir lašinių. 
 
   Milius tuo tarpu pasivedė vyrą į šalį ir pradėjo su juo kalbą. 
 
   - Gal rytoj eisit į miestelį. Prašyčiau užeiti pas tokias tai moteris. Pasidomėkit, kaip jom 
einasi. Mes turėjom progos kartą su jom susipažinti. Dabar mums nepakeliui. 
 
   Vyras pamerkė akim ir ištiesė ranką. 
 
   Draugai lig ryto prasnaudė prie ugnies, o išaušus, kai visa bendrija išsiskirstė po 
apylinkę bandyti savo laimės, jie sugulė žolėje ir kaip reik įmigo. 
 
   Buvo jau pusiaudienis, kai vyras grįžo iš miestelio. Jis pažadino Milių ir, jam 
mirktelėjęs, pats nuėjo už vežimų. 
 
   - Moterys labai neramios! - pradėjo. - Šiąnakt pas jas buvo policija ir ieškojo vagių. 
Rodė kažkokį popierį, bandos vado pasirašytą. Sako, jie apiplėšė miško sargą ir jam 
palikę kortelę, kad perduotų policijai. Visas miestelis stebisi plėšikų drąsa ir virpa iš 
baimės... 
 
   - Ar jos daugiau nieko?.. 
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   - Prašė atspėt jų ateitį... Trys vyrai, kurie kartą čia buvo, pasakiau, yra turtingi 
karaliūnai, kurie ieško gerų ženybų. Kortos rodė artimas vestuves ir aš tuo jas labai 
suraminau... 
 
   - Dėkoju! - pasakė Milius ir nusiskubino kelt draugų. 
 
   - Turim eit! - pasakė. 
 
   - Kur? - trynė akis Vilius. 
 
   - Pasakysiu! 
 
   - O kaip su kelnėm? - susirūpino Pilius. 
 
 - Grąžink ar išpirk! 
 
   - Aš neturiu kuo! - padarė liūdną miną, - gal Vilius turi... 
 
   - Turiu! Bet bus svarbesnių reikalų. 
 
   - Būk žmogus! - maldavo Pilius. - Aš atiduosiu! 
 
   - Pasirašyk! - siūlė Vilius. 
 
   Pilius pasirašė ir, gavęs pinigus, išpirko skarmalus. 
 
   Atsisveikinę su vyru, draugai pasuko vėl į krūmus ir, susiradę patogią vietelę, susėdo 
pasitart. 
 
   - Toliau tryse keliaut nebegalim! - kalbėjo Milius. - Visur nuskambėjo žinia, kad trys 
plėšikai siautėja. Turim skirtis ir eiti kas sau. 
 
   - Nesuprantu! - pastatė akis Vilius. 
 
   - Tavo čekį senis pristatė policijai ir pasiskundė, kad jį esame apvogę. 
 
   - Tas vagis..! - pašoko Vilius. 
 
   - Matyt, ne vagis, - kalbėjo Milius. - Be reikalo jį įtarėm, tą miško sargą... 
 
   - Aš jam snukį!.. - pakėlė kumštį Vilius. 
 
   - Vagį tu glostei, o dabar, kai pasirodė, kad doras žmoguys, tu jam snukį! - prikišo 
Pilius. 
 
   - Mano reikalas, supranti! - pakilo Vilius ir užsimetė maišą. 
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   - Ar jau? - klausė Milius. 
 
   - Su jum, matau, man ir taip nepakeliui! - pasitaisė maišą. 
 
   - Tai kur dabar? 
 
   - Pas senį!.. - nusisuko eiti Vilius. 
 
   - ... čekio išpirkt! - kvatojo Pilius. - Žiūrėk, kad lašinius su duona grąžintum. Rodos, lig 
šiol dar nebuvo paliesti... 
 
   Vilius piktai pasižiūrėjo, bet, nieko nebesakęs, pasigrįžo ir nužingsniavo sau. 
 
   - O pats kur? - klausė Milius likusį. 
 
   - Kelnių atsiimt! Ką su tom driskėm, gėda žmonėm rodytis, - pakilo ir Pilius. 
 
   Milius liko vienas ir galvojo - eit namo ar toliau keliaut. „Laimės visur nėr. Geriau tad 
be jos namuose!“ - pasakė ir pasuko keliu atgal. 
 

____________ 
 
   Po kiek laiko draugai vėl susitiko. 
 
   Pilius sėdėjo užu stalo, baltą raištį prie krūtinės prisisegęs ir siuvėją šalia savęs 
pasisodinęs. Milius bovijo mergaitę, su kuria aną vakarą nerado kalbos. O Vilius gėrė alų 
su policijos nuovada ir ginčyjos dėl kažkokio čekio. 
 
   Į baliaus galą prasivėrė durys ir į vidų įėjo nežinomas smuikininkas. 
 
   - Mano ponios ir ponai! Iš girių ir plačių laukų sklinda sveikinimo giesmė draugams, 
kurie, bėgdami nuo bėdos, atrado savo laimę!.. 
 
 Ei, ei! tu laimuže, tu laimuže, - 
 Kam margelę, kam širdužę... 
 O tam vargo čigonėliui 
 Lašinėlių, lašinėlių... Ei, ei! 
 
Drambliai ir vaikai 
 
   Keliaujančiam cirke buvo du drambliai. Vienas senyvas, kitas vos puskapį metelių 
sulaukęs. Suvi vadinosi pirmasis, Sani - antrasis. 
 
   Šiaurės saulėje sugulę, jiedu suglaudė savo siurblius ir buvo beketą kiek nusnūsti. 
 
   - Žinai ką, Suvi! - pakėlė balsą jaunis. - Jei aš paukštis būčiau, lėkčiau šiandie į tėvynę! 
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   - Į tėvynę? Juokdarys! Tu jos neturi - kur gi ji! 
  
   - Ten, kur ir tavo, Suvi! Plačiuos tyruos, džiunglių miškuos - kur palmės stiebias į 
padangę, kur kiparisuos bezdžionės karstos. 
 
   - Keistas tavo jausmingumas! - nepiktai kalbėjo senis. - „Kad paukštelis būčiau...“ Kam 
tau juo būti! Geru akrobatu, o, suprantu! Bent cukraus iš žiūrovų gautum ir kaušę 
geresnio gėralo iš varovo. Et, jaunas dar esi, kietų rankų nepajutęs!.. 
 
   - Nesierzink, Suvi! - ėmė kasyti savo siurbliu jam nugarą jaunis. - Pasvajoti visuomet 
galima - tai juk nieko nekaštuoja! O cukraus ir vandenėlio, manau, mum nestigs. 
 
   - Žiūrėkit, žiūrėkit! - šaukė vaikai pro cirko sienos spragą. - Ana, dramblių tėvas ir 
sūnus. 
 
   - Sutverimėliai, nieko sau! - prikišęs nosį, stebėjos kitas. - Kojelės, kaip geri rastai, o 
auselės, kaip sėjamas tėčio žiurstas. 
 
   - O pilvas, žiū, - rodė pirštu trečias, - vieniem pusryčiam užtektų viso jaučio. 
 
   Sani, išgirdęs vaikų klegesį, pakilo ir ėjo prie tvoros. Mėgo jis šituos žmonių padarus. 
 
   - Iš jų vis gali ką gaut. Nors kartais jie užsimano apgaut. 
 
   Vaikai nežinojo ką daryt - bėgt, ar pasilikt. 
 
   - Sako, jie vaikus ryja! - kalbėjo vienas, taisydamas krintančias kelnaites. 
 
   - Ei tu, pypliau! - suniekino jį kitas. - Dramblys ne liūtas. Jei tu cukraus atneštum, tai aš 
parodyčiau, ką jis ryja. 
 
   - Aš galiu atnešt! - siūlėsi trečias. - Ne tik cukraus, bet ir... 
 
   - Tik gabalėliais, supranti! - šaukė mandragalvis vaikiokas. 
 
   Sani ėmė lankstyti savo galvą ir graižyti savo siurblį pro tvoros spragą. 
 
   Vaikai apieškojo kišenius. Susirado jose plutų, trupinių, žirnių, vienam net pusę 
saldainio. 
 
   Iš pradžių jie mėtė iš tolo savo gėrybes, paskui bandė stačiai dėti į siurblio galą. 
Drambliukas, ką gavęs, tuoj šmakšt ir į burną. 
 
   - Kaip su ranka, a! - gėrėjosi vaikai siurblio mitrumu. 
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   Pagaliau atėjo vaikas su cukrum ir... 
 
   - Duok čia! - pasakė mandragalvis. 
 
   Dramblys, gavęs cukraus, dvigubai ėmė lankstytis ir iš džiaugsmo kraipyti ausis. 
 
   - O dabar, žiūrėkit! - patempė lūpas gudročius ir įmetė į siurblį druskos gabalėlį. 
 
   Dramblys tuoj ir tą į gerklę. Bet, ilgai netrukus, išspjovė. 
 
   Vaikai pratrūko juoktis ir nematė kas toliau dėjosi. 
 
   Dramblys, supykęs - o jie šitai moka - kad paleis siurbliu vandenį, stačiai vaikam į 
nosis. 
 
   - Ū-ū! - išsigando šie ir išsibėgiojo. 
 
   Sani grįžo prie senio, visas suerzintas. 
 
   - Geri, tai geri tie vaikpalaikiai. Bet užeina kas ir, vietoj cukraus, pakiša tau kažkokių 
nuodų. 
 
   Bet pyktis jam greit praėjo ir jis vėl pasisuko į tvorą pažiūrėt, ar vaikai neatnešė konors 
geresnio. Bet šie nebesirodė. 
 
   Kitą dieną jie vėl susirinko prie tvoros. Atsinešė ne tik cukraus, bet ir sausainių, apteptų 
medum, ir baltos duonos, ir ką tik geresnio gavę. Viską sušėrę, jie prisiminė, kad 
drambliam reikia ir gert, ne tik ėst. 
 
   - Bet ką? Vanduo per prasta - to gero jie gauna ir cirke. Kad ko geresnio! 
 
   - Gal pieno? 
 
   - O gal pasaldytos arbatos? - siūlė vienas už kitą ir laukė, ką pasakys jų mandragalvis. 
 
   - Vyno, ot ko! - pasakė šis ir nusijuokė. - Juk jų tėvynėj vynu upės teka. 
 
   - Iš kur jo gausi! Ot, saldainių su vynu ar kuo ten, aš turiu! - kalbėjo vienas. - Teta man 
nupirko, tik sakė, kad pats nevalgyčiau, o retus svečius pavaišinčiau. 
 
   - Atnešk! - šokosi mandragalvis. - Pažiūrėsim, kaip jiem patiks. 
 
   Jie vėl prisišaukė Sani prie tvoros ir ėmė vaišinti. Pusę dėžės sušėrė, prisišaukė Suvi ir 
jam suvaišino likusią dalį. 
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   Drambliai laižėsi ir akimis mirkčiojo. Tokio skanumėlio nebuvo dar jie ragavę. Ką čia 
oazių vanduo, ar bambuko vaisiai, ar kiparisų sultys! 
 
   Iš džiaugsmo jie ėmė triubyti savo storais siurbliais ir kojas kilnoti. Senis išdarinėjo 
visokius cirko numerius. Jaunis bandė jį pamėgdžioti. 
 
   Vaikai, nesitverdami džiaugsmu, juokėsi, pilvus susiėmę, ir triukšmingai plojo delnais. 
 
   Senis staiga sustojo. 
 
   - Ką, jie vinis į tvorą kala! - girdėjosi „tak, tak“ jo ausyse. Ir jis atatupstas ėmė eiti į 
kiemo vidurį, o paskui, įsismaginęs, kad pasileido pirmyn. Kakta trinktelėjo į tvorą ir ši 
bematant išsivertė. 
 
   Vaikai sukliko nesavais balsais ir pasileido bėgt. Senis įkandin jų vytis. Prisivijo vieną, 
tvėrė siurbliu, iškėlė į viršų - kaip tai daroma su palatlėm cirke -, apsuko apsuko ir 
paleido žemėn. Prisivijo kitą, apjuosė siurbliu ir užmetė sau ant sprando. Bet šis neilgai 
laikėsi - tuoj briukt žemėn ir patyso leisgyvis. 
 
   Mandragalvis, pamatęs, kad nejuokai, puolė žemėn ir apsimetė negyvu. Dramblys, 
bėgdamas, paspyrė jį koja - tam net šonkauliai sulinko. 
 
   Sani žiūrėjo žiūrėjo ir nutarė, kad senis į Afriką bėga. Taip bent jam dingtelėjo, užgėrus 
„gervės pieno“. Ir jis, nelaukdamas, „pakėlė sparnus“ lėkti iš paskos. 
 
 Drambliai turi fantaziją ir jėgą; 
 mėgsta cukrų, bet ir stiprų sportą. 
 Vaikai turi fantazijos ir gudrumą; 
 mėgsta išdaigas ir patys nuo jų kenčia. 
 


