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Juozas Erlickas

Eina Vasara...
Eina Vasara graži tarsi mama
Su vaikais, su paukščiais žaisdama,
Supasi ant laikrodžio rodyklių
Saulės sūnūs – spinduliai – išdykę.
Nemiegok ilgai – praeis pro šalį,
Nepavysi, neberasi kelio...
Tam kely su antpečiais1 geltonais
Jau budės Rugsėjis kapitonas.
O! Kad vasara nepasibaigtų!..
Bet Rugsėjis puola – bėkim gelbėt –
Laikrodžių neturim – turim laiko
Daug daugiau, nei laikrodyje telpa,
Bet pastoja kelią varnos pilkos...
Verkia pasilikusi viena
Voro siūlu pririšta prie smilgos
Paskutinė vasaros diena...

1

Į ką autoriui atrodo panaši vasara? Paaiškinkite, kodėl šis daiktavardis eilėraštyje rašomas didžiąja raide. Kuris dar žodis parašytas didžiąja raide?
2	Kodėl autorius ragina ilgai nemiegoti?
3	Su kuo poetas lygina artėjantį rudenį?
4	Iš eilėraščio išrašykite žodžius ar žodžių junginius, kuriuos galėtute pavartoti savo pasakojime apie vasarą.
1

Antpečiai – ant uniformos pečių prisiūti ženklai.
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5	Sugalvokite ir parašykite penkis klausimus, kurie padės sužinoti, kaip jūsų draugai praleido vasaros atostogas.
6	Išmokite eilėraštį raiškiai skaityti.

Kristina Gudonytė

Skraidanti višta
Su dvynukėmis broliai susipažino, kai šios persikėlė gyventi į priemiestį ir pradėjo lankyti tą pačią mokyklą. Jau ketverius
metus broliai Žuvelės, jų mažoji sesutė Elzė ir dvynukės Ieva ir
Lina Gėlytės kartu leisdavo vasaras ir beveik visą savo laisvalaikį.
Nuobodu jiems nebūdavo. Ponui ir poniai Gėlėms taip pat patiko
savarankiški ir išmoningi dukrų draugai, todėl, norėdami suteikti
vaikams džiaugsmo, Gėlės kasmet pasikviesdavo juos per vasaros
atostogas pasisvečiuoti erdviose savo valdose.
Šią vasarą vaikų kompanija ypač smagiai leido laiką, nes, prisiklausę ponios Rūtos kalbų, pametė galvas dėl Afrikos. Kaip tikri
laukiniai jie ištisas dienas karstėsi po medžius, būrė iš paukščių
kaulų ir šunų išmatų, degino kovos laužus. Nors niekas neketino
jų pulti, įsikandę nendrių stiebelius vaikai nardė po negilų upelį,
slėpdamiesi nuo įsivaizduojamų priešų. Apsikarstę lankais, strėlėmis ir išsimarginę iki kojų pirštų galiukų, lyg tylūs, kraupūs šešėliai slankiojo po mišką, bandydami sumedžioti kokį nors gyvį.
Pavargę tįsodavo aukštose žolėse ir skaitė iš ponios Rūtos gautas knygas apie Afriką, o vakarais šoko šiurpą varančius, kraują
stingdančius ritualinius1 šokius ir visaip kitaip kraustėsi iš proto.
O kam gi dar reikalingos atostogos?
Taigi kitame sraunaus upeliūkščio krante, nedidelėje pievutėje, atsirado puiki, labai tikroviška laukinių stovykla su visais tokiai vietai būtinais atributais2: dideliu akmeniniu ugniakuru, ge1
2

Ritualinis – susijęs su tam tikrų apeiginių veiksmų atlikimo tvarka, apeiginis.
Atributas – esminis daikto ar reiškinio požymis arba ženklas.
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rai užmaskuotu nameliu medyje, žvėrių kaukolėmis, pamautomis
ant baslių, naudojamomis ritualinių apeigų metu, ir kitais laukinių
buičiai būtinais dalykais. Mažoji Elzė sėdėjo patogiai įsitaisiusi šalia akmeninio ugniakuro. Atsirėmusi alkūnėmis į aukštą afrikietišką būgną, kitaip dar vadinamą tamtamu, ji vartė storą knygą,
kurioje buvo vaizdingai aprašyta Afrikos gamta: augalai, žuvys ir
visokiausi gyvūnai.
Lina klūpojo už jos. Vienoje rankoje laikydama dažus, o kitoje
– teptuką, Lina labai susikaupusi piešė drakono formos ornamentą
ant Elzės nugaros.
Mergaites buvo sunku atpažinti. Jos buvo taip išsimarginusios
įvairiais ryškiaspalviais ornamentais, apsikarsčiusios tokia gausybe vėrinių, apyrankių ir kaspinų, kad iš pirmo žvilgsnio net neaišku, kur baigiasi piešinys ant kūno, o kur prasideda drabužis. Ant
klubų jos ryšėjo trumpus, plačius sijonėlius, padarytus iš žolių ir
įvairiaspalvių medžiagų skiaučių, lygiai tokius, kokius turbūt dė-
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vėjo ir pigmėjų genties moterys egzotiškoje Afrikoje tais įdomiais
laikais, kai ši dar nebuvo taip pasibaisėtinai civilizuota.
Kelias minutes, užsiėmusios savo darbais, visos tylėjo. Pagaliau Lina baigė piešinį ant Elzės nugaros ir patenkinta pasirąžė.
Ieva medyje vis dar triūsė su pypke, bandė prikimšti ją džiovintų
nendrių lapų, bet šie lūžinėjo rankose, byrėjo į šalis, vis nepakliūdami ten, kur reikia. Galop tas užsiėmimas jai pakyrėjo ir, numetusi pypkę į dėžę su įrankiais, vadė atsistojo.
– Aš išbadėjau kaip gepardas! – iš savo aukštumų Ievutė karalienės žvilgsniu apžvelgė vietovę. – Kurgi tie vyrai? Jau seniai
turėjo sugrįžti. Jeigu jie nesumedžios kokios nors mėsos, išsikepsiu kurį nors iš jų!
Mergaitės prie ugniakuro pradėjo juoktis. Iš krūmo pakilo išgąsdintas kikilis3 ir nėrė upelio link.

***

Nuo pat ankstyvo ryto išsirengę medžioti dvynukai Tomas ir
Zigmas apėjo beveik visą parką, kol galų gale nieko nepešę, nesumedžioję nė nusususios4 musės, sukaitę ir pavargę, jie atsidūrė
priešais Gėlių namų virtuvės langą. Virtuvė buvo pusrūsyje. Krūmai, kuriuose slėpėsi mūsų medžiotojai, žėlė iki pat palangės, todėl berniukai, žvelgdami pro lapų tankumyną, matė visą virtuvę
kaip ant delno. Jie godžiai uostinėjo pro pravirą langą sklindančius
nuostabius kvapus, mažais garbanotais debesėliais kylančius nuo
valgių, kuriuos panelė Rozalija ruošė pietums.
Viršuje, antrojo aukšto balkone, tarp nesuskaičiuojamų vazonų su gėlėmis, skalbinių virvių ir kitų rakandų5 žaidė mažasis dvynukių broliukas Liudvikėlis. Jis įsivaizdavo esąs laivo kapitonas,
todėl, apsiginklavęs teatriniais žiūronais, pasistiebęs ant pirštų
galų, per aukštus balkono turėklus ramiai stebėjo aplink banguojančią jūrą. Vėjo beveik nebuvo, danguje nematyti nė menkiausio
Kikilis – mažas paukštelis mėlynu snapu ir viršugalviu.
Nusususi – nuskurdusi, išdžiūvusi.
5
Rakandas – čia: daiktas.
3
4
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debesėlio, medžių viršūnėlės, oi, atsiprašau, norėjau pasakyti jūros
bangos, vos vos siūbavo, todėl Liudvikėlio laivas labai lėtai plaukė
pirmyn. Buvo visiškai tylu. „Kaip prieš audrą...” – pagalvojo kapitonas. Net žuvų skraiduolių nėra. Matyt, pasislėpė nuo karščio
ir tūno tankmėje pakišusios snapus po sparnais. Apačioje, laivo
virtuvėje, retsykiais barkštelėdavo koks nors puodas arba dzingtelėdavo ant grindų nukritusi šakutė – matyt, laivo virėjas, kitaip
tariant, kokas, gamino įgulai pietus. Liudvikėliui parūpo sužinoti,
ką gi jis šiandien gaus pietų. Pasilypėjęs ant apatinio turėklo skersinio, jis bandė pamatyti virtuvės langą. Bet pamatė visai ką kitą
– ėgi dvi susivėlusias, plunksnomis apkaišytas galvas, styrančias6
krūmuose.
– Še tai tau! Rykliai! – sumurmėjo pasipiktinęs kapitonas. – Ir
ką gi jie čia veikia po mano balkonu, tie Ievos ir Linos draugai, tie
pasipūtėliai dičkiai Tomas ir Zigmas?
Liudvikėlis grėsmingai suraukė antakius. O gal numetus žemyn kurį nors iš Rozalijos vazonų su gėlėmis? Turbūt spruktų
kaip kiškiai! Tačiau smalsumas nugalėjo, todėl netrukus, patogiai
6

Styranti – atsikišusi.
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įsitaisęs balkono kampe, jis ėmė tyliai stebėti įsibrovėlius. Pro pusrūsio langą Tomas ir Zigmas puikiai matė ir virtuvę, ir joje besisukinėjančią Rozaliją. Pietų gaminimas, matyt, jau ėjo į pabaigą,
nes mergina ištraukė iš orkaitės vištą, pabaksnojo ją peilio galu
ir įsitikinusi, kad ši jau iškepė, su visu padėklu pastatė ant stalo.
Nuėjusi prie indaujos7, išėmė iš jos didelę gėlėmis margintą lėkštę
ir, perbraukusi ją švaria pašluoste8, padėjo šalia vištos. Berniukai
susižvalgė.
– Matai? – vos girdimai paklausė Tomas.
– Aha... – atsiduso Zigmas.
Stalas stovėjo prie pat palangės tarsi jos tęsinys. Nuostabi,
gražiai paskrudusi višta dar vis spragėjo ir garavo, puikus jos kvapas maloniai kuteno berniukams nosis ir kėlė pačias keisčiausias
mintis.
– Kaip manai, o jeigu... – nedrąsiai pradėjo Tomas.
– Aš irgi taip manau, – nė nemirktelėjęs linktelėjo Zigmas.
Nieko nelaukdamas, jis išsitraukė iš kišenės į kamuoliuką susuktą virvelę ir pradėjo paskubomis ją vynioti. Virvės gale buvo
pririšta trumpa strėlė su tvirtu metaliniu antgaliu.
Liudvikėlis iš savo balkono net išsižiojęs stebėjo brolių pasirengimus.
Tuo tarpu panelė Rozalija gražiai išdėliojo daržoves ant lėkštės kraštų, o jos viduryje atsargiai patupdė vištą. Patenkinta šyptelėjo. Ir ne be reikalo. Visa tai išties atrodė labai gražu, meniška ir
skanu. Kažką tyliai niūniuodama, mergina nuėjo prie kriauklės ir,
nusisukusi nuo lango, ėmė plauti rankas.
– Dabar!.. Mesk! – sušnypštė Tomas.
Zigmas giliai įkvėpė oro ir plačiai užsimojo. Dabar jis buvo
panašus į ieties metiką. Dar po akimirkos strėlė, tyliai zvimbdama,
įskrido pro langą ir įsmigo tiesiai į vištos pilvą. Broliai nedelsė.
Jaudindamiesi, skubindami vienas kitą jie ėmė traukti grobį į lau-

7
8

Indauja – spinta indams laikyti.
Pašluostė – skuduras, audeklo gabalas kam nors valyti, šluostis.
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ką. Vargšė Rozalija! Ji atsigręžė kaip tik tuo momentu, kai višta,
paskutinį kartą mostelėjusi savo keptais sparneliais, liuoktelėjo
pro langą... Mergina buvo bekelianti ranką, tikriausiai norėdama
jai pamojuoti, bet paskui persigalvojo ir, atgavusi amą9, puolė iš
paskos. Persisvėrusi per palangę, ji sumišusi žvalgėsi į šalis, bandydama nustatyti vištos dingimo priežastį ir kryptį. Veltui. Aplinkui buvo tylu ir ramu. O vištos – nei kvapo... Tik tolėliau, parko
gilumoje, kažkas įkyriai daužė būgną. Matyt, vaikai ir vėl vaidino
laukinius...
džiaugsmo, tįsodavo, ugniakuru, ryškiaspalviais, pasirąžė,
dzingtelėdavo, tęsinys, keisčiausias

1	Kur vaikai leido vasaros atostogas?
2	Kuo šią vasarą jie ypač susidomėjo?
3	Raskite tekste ir perskaitykite, kaip atrodė „laukinių” stovykla.
4	Papasakokite, ką veikė mergaitės ir kur išsiruošė berniukai.
5	Kodėl berniukai nusprendė iš virtuvės paimti keptą vištą?
6	Kaip vertinate dvynukų „medžioklę”?
7	Paaiškinkite, kaip suprantate kūrinio pavadinimą.
8	Sugalvokite ir parašykite tekstui po du klausimus, o vėliau garsiai perskaitykite ištraukas, kurios atsakys į jūsų klausimus.
9	Remdamiesi pasakojimu, pabaikite sakinius.
	Vasarą vaikai labai susidomėjo▲. Pievelėje jie įkūrė ▲, degino
kovos ▲. Kaip tikri laukiniai ištisas dienas ▲. Mergaitės buvo
išsimarginusios įvairiais ▲, apsikarsčiusios ▲. Ant klubų jos
ryšėjo trumpus ▲. Tomas ir Zigmas buvo ▲. Apėję beveik visą
parką ir nieko nepešę galų gale jie „sumedžiojo” ▲.
10 	Parašykite rašinėlį „Mano vasaros atostogų nuotykis”. Galite
pasinaudoti siūlomu planeliu.
9

Atgauti amą – imti normaliai kvėpuoti, atgauti balsą.
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1. Kas įvyko, kas nustebino, kuo grožėjaisi?
2. Kur ir kada tai vyko?
3. Kas su tavimi buvo?
4. Aprašyk naujai pažintus žmones.
Rašydami rašinėlį, naudokitės šiais patarimais:
1. Parašykite pavadinimą.
2. Išskirkite pasakojimo dalis (pradžia → įvykių raida → pabaiga).
3. Stenkitės nekartoti tų pačių žodžių.
4. Įterpkite vaizdingų žodžių, posakių.
5. Rašykite įskaitomai.

Emilija Liegutė

Kaip aš įsigijau draugą
I
Pirmą dieną į mokyklą ėjome drauge su močiute. Miškas juodavo čia pat, už tvoros. Aukštos pušys stovėjo abipus kelio lyg
kokie sargybiniai. Jos dar skendėjo prieblandoje1 ir atrodė tarsi
bristų per vandenį. Keistai suriko paukštis. Tolėliau klyktelėjo kitas. Aš bugščiai2 apsidairiau ir įsikirtau močiutei į ranką.
– Ar dar toli? – paklausiau.
– Iš miško išeisim, o tada jau mokykla – kaip ant delno, – pasakė močiutė.
Iš tikrųjų: vos tik įkopėm į kalniuką, išvydom didelį mūrinį
namą. Balti jo šonai ir raudona kepurė švietė pro juodas plikas klevų šakas. Jos buvo negražios, išsiklaipiusios3 lyg drakono pirštai.
Pagalvojau, kad pavasarį bus daug lipdukų prisiklijuoti prie nosies,
Prieblanda – temimo (švitimo) laikas.
Bugščiai – bailiai, baikščiai.
3
Išsiklaipiusi – netiesi, iškrypusi.
1
2

11

Turinys

ir smagi nubėgau taku. O kai priėjom visai arti, kai mokykla įsispitrijo4 į mane didžiuliais langais – mūrinė, didelė, šalta, aš labai
panorau, kad kaimo mokyklėlė būtų medinė, geltonai dažytomis
sienomis, dailiai išpjaustinėtomis langinėmis ir priebučiu – tokia,
kaip močiutės namas. Kampe stovėtų karštai prikūrenta krosnis,
mes visi grūstumės prie jos pasišildyti – būtų labai gera...
Pamokos jau buvo prasidėjusios, tad močiutė susirado klasę,
ant kurios durų buvo užrašyta „I-IV”, pasibarškino, ir mes įėjome.
Močiutė žengtelėjo prie mokytojos ir ėmė kalbėtis. Jos kalbėjosi
tyliai ir ilgai. Dėbtelėjau5 pro savo „stiklus” į mokytoją – ji buvo
jauna, graži, trumpu sijonėliu ir ilgaauliais, virš kelių batais. Jos
vis tebesikalbėjo, aš stovėjau vidury klasės ir kaitau, nes visų akys
buvo įsmeigtos į mane. Jos badė tarsi vinys. Keletą kartų iš padilbų6 dėbtelėjau į vaikus ir jau žinojau, ką jie apie mane galvoja:
žabalė7! Ir storulė! Šitaip sakė jų akys. Man buvo pikta ir skaudu,
norėjau užlįsti už močiutės, bet kojos tarsi priaugo prie grindų ir
laikė mane vietoje.
– Sėsk, Ingute, čia.
Mokytoja, tekštelėjusi delnu per suolą, stovintį arčiausiai lentos, pagaliau nutraukė mano kančias. Jame sėdėjo mažas, bet storas, vos į mokyklinį švarkelį telpantis berniukas.
– Dramblienė su drambliuku, – pasigirdo kampe prie durų balsas. Jį lydėjo kikenimas ir mokytojos žodžiai:
– Kas čia dabar!
Dirstelėjau į mokytoją – ji atrodė pikta, tačiau aiškiai balse vos
tramdė juoką. Supratau – „Dramblienė” ir liksiu. Tvirtai suspaudžiau lūpas ir pamaniau: palaukit, kaimo japai8! Jūs dar pamatysit,
kokia aš „Dramblienė”!
„Drambliukas”, net iškišęs liežuvio galiuką, rašė skaičių „5”.
Toptelėjo galvon – pirmokėlis! – ir nusigrįžau nuo jo.
Įsispitrinti – labai įdėmiai įsižiūrėti.
Dėbtelėti – piktai žvilgtelėti, užmesti akį.
6
Iš padilbų – akis nuleidus žiūrėti.
7
Žabalė – menkai matanti.
8
Kaimo japai – niekinamasis kaime gyvenančių žmonių apibūdinimas.
4
5
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išpjaustinėtomis, žengtelėjo, įsmeigtos, užlįsti, dirstelėjau,
nusigrįžau

1	Kas yra šio teksto pasakotojas?
2	Kaip jautėsi mergaitė, eidama į naująją mokyklą?
3	Apie ką svajojo Inga, pamačiusi mokyklą? Atsakykite, remdamiesi teksto žodžiais.
4	Kaip vaikai pavadino naujokę? Kodėl?
5	Ką nusprendė Inga?

II
Ketvirtokams irgi buvo aritmetika. Prie lentos įraudusi stovėjo
ilga ir plona kaip rykštė mergaitė, iš to plonumo net sulinkusi. Ji
nerašė, tik pirštais trupino kreidą. Kreida byrėjo ant jos batų, ant
dailios išlygintos mokyklinės suknelės. Man patiko toji mergaitė.
Pagalvojau, kad norėčiau būti tokia, tik prie lentos stovėčiau tiesi
ir kreidos netrupinčiau...
– Kas padės Aldonai išspręsti uždavinį? Kaip galima sužinoti
atstumą nuo tunelio pradžios iki geležinkelio stoties? – kreipėsi į
klasę mokytoja.
Tyla.
Aš skubiai atsiverčiau uždavinyną, įdėmiai perskaičiau sąlygą.
– Nejaugi niekas nežino?
Pakėliau ranką.
– Naujokė? Prašau, Ingute, – pasakė mokytoja.
Suolas buvo žemas, todėl aš nerangiai, kaip tikra „Dramblienė” atsistojau ir, giliai įtraukusi oro, vienu kartu išpyškinau:
– Pirmiausiai sužinome tunelio ilgį. Jis keturis kartus trumpesnis už geležinkelio atstumą iki pirmos stotelės, tai padalijame
iš keturių...
13
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Mano galva daugino ir dalijo skaičius tarsi kompiuteris, kalbėjau skubėdama, karščiuodamasi. Atmintinai išsprendusi uždavinį,
vėl giliai įtraukiau oro ir jau ramiai pasakiau:
– Geležinkelio ilgis nuo tunelio pradžios iki stoties – du šimtai
penkiasdešimt keturi metrai.
Prie durų pasigirdo švilptelėjimas.
Aš ryžtingai pakartojau:
– Toks atsakymas: du šimtai penkiasdešimt keturi!
– Ingute, tu tikra profesorė!
Šyptelėjau – mama mane irgi „profesore” vadina. Man labai
magėjo1 atsigręžti į klasės kampą prie durų ir pasakyti: va jums ir
„Dramblienė”! Tačiau šį savo norą prispaudžiau sąsiuviniu ir atsisėdusi drauge su visais ėmiau spręsti uždavinį raštu.
išspręsti, sąlygą, penkiasdešimt, ryžtingai

1

Magėti – rūpėti.
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1	Kodėl Ingai patiko Aldona? Raskite Aldonos aprašymą. Kaip ji
elgėsi?
2	Papasakokite, kaip Inga stengėsi sužavėti naujuosius draugus.
Ar jai pavyko?

III
Prasidėjus pertraukai, mokytoja išėjo iš klasės. Aš susidėjau
knygas į suolą ir priėjau prie lango. Žiūrėjau į kalniuką, apaugusį skurdžiomis pušaitėmis. Žinojau, kad už tų pušaičių – ežeras,
tačiau nieko nemačiau. Nei tų pušaičių, nei ežero. Įsitempusi laukiau, kad vaikai prieis prie manęs, pašauks vardu...
Nepriėjo, nepašaukė niekas.
Vos sudžeržgus1 skambučiui, sprukau į suolą. O kai įėjo mokytoja, pasigirdo plonas ir skardus „Drambliuko” balsas:
– Mokytoja, Inga verkia...
Vaikai nuščiuvo2. Jų pusiau pravertos burnos sustingo. Ore
pakibo išimtos iš kuprinių, bet dar nepadėtos ant suolo knygos,
sąsiuviniai...
Mano ausyse ėmė zvimbti nepakeliama tyla. Garsiai šliurptelėjau nosimi ir pašokusi išbėgau iš klasės...
Koridorium mane vijosi duslus „kedų”3 bilsnojimas. Netrukus
įsiterpė ir kitas, skardesnis, bet aš neatsigręžiau. Įpuolusi drabužinėn, ėmiau naršyti paltus, ieškodama savo rainų kailinėlių.
– Va tavo paltas, – išgirdau „Drambliuko” balsą.
Neatsiliepiau.
– Jei pamiršai nosinę, aš paskolinsiu savo. Imk.
Kryptelėjau galvą: „Drambliukas” laikė atkišęs rašaluotą, nešvarią nosinę. Aš susiradau savąją – kinišką, dailią, papuoštą nėriniais – ir pūstelėjau nosį.
Sudžergžti – aštriai, nemaloniai nuskambėti.
Nuščiūti – nutilti.
3
Kedai – sportiniai batai.
1
2
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Berniukas spoksojo į mane apvaliomis rudomis akimis ir tebegniaužė saujoje purviną nosinę.
– Draugaukim, gerai? – tarė.
Neatsiliepiau.
– Aš neturiu sesutės, tik penkis brolius, – tęsė jisai.
Aš tebetylėjau.
– Ar draugausim?
Peržvelgiau jį nuo galvos ligi kojų, nuo kojų ligi galvos ir pasakiau:
– Draugausim.
Ir vis dar netikėdama paklausiau:
– Tu tikrai turi penkis brolius?
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– Tikrai. O sesutės nė vienos. Jie visi dideli, mane stumdo,
muša...
– Muša?
– Aha...
– Dabar nemuš, – ryžtingai pasakiau aš ir paėmiau jo rašaluotą, minkštą lyg bandutė ranką.
Berniukas plačiai nusišypsojo. Du priekiniai jo dantys buvo
gerokai trumpesni už kitus, matyt, ką tik išlindę.
– Va dantys kaip pjūklai. Riešutus tik – trakšt!
Jis vėl nusišypsojo, įspausdamas skruostuose duobutes, ir pridūrė:
– Ir tau atnešiu.
Susikabinę rankomis ir į klasę įėjome. Sustoję prie durų, tylomis žvelgėme į savo batų galus. Į mus buvo įsispitrijusios visos
aliai vienos trisdešimt dvi akys...
– Inga išbėgo pasiimti iš palto nosinės, – pakėlęs galvą ramiai,
pratęsdamas, lyg išdainuodamas žodžius, pasakė berniukas.
Per klasę nulingavo palengvėjimo atodūsis. Giliai atsikvėpiau
ir aš...
– Sėskit, – tarė mokytoja.
Abu atsisėdom į suolą, išsiėmėm knygas ir sąsiuvinius...
Mokytoja, garsiai taukšėdama į lentą kreida, rašė sakinį.
– Kuo tu vardu? – prisikišusi tyliai paklausiau berniuką.
– Juozukas, – taip pat kuždomis atsakė jisai. Jo putniuose4 žanduose vėl įsirėžė duobutės. Smakras buvo rašaluotas. Aš paseilinau savo gražiąją nosinę ir pasakiau:
– Duok, nuvalysiu smakrą, – rašaluotas.
Juozukas klusniai kilstelėjo aukštyn galvą.
Taip aš įsigijau draugą. Teisingiau – jis įsigijo mane.
manęs, zvimbti, savąją, tęsė, pjūklai, kuždomis, gražiąją

4

Putnus – minkštas, išsipūtęs.
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1	Sugalvokite apsakymo dalims pavadinimus.
2	Kodėl Inga verkė?
3	Ingos ir „Drambliuko” dialogą perskaitykite vaidmenimis.
4	Kaip Inga įsigijo draugą? Sudarykite įvykių grandinę:
– verkdama išbėga iš klasės
– ▲▲▲
– „Drambliukas” pasiūlo savo ▲
– ▲▲▲
– ▲▲▲
5	Apibūdinkite Ingą. Pasakodami atkreipkite dėmesį į jos išvaizdą,
elgesį, gebėjimus. Savo pasakojimą pagrįskite teksto ištraukomis.
6 Įsivaizduokite, kad ir į jūsų klasę atėjo naujokas, ir sukurkite pasakojimą apie tai, kaip jūs tapote draugais. Galite pasinaudoti
siūlomu planeliu.
1. Į klasę ateina naujokas.
2. Naujojo bendraklasio išvaizda.
3. Mokytojas susodina į vieną suolą.
4. Mūsų pomėgiai panašūs.
5. Mes tapome draugais.

Vytautas Misevičius

Geografijos pamoka
Tai nutiko tam Algiui: jisai patyrė geografinį triumfą1! Per geografijos pamoką...
Buvo taip. Į klasę įėjo mokytojas. Pavedžiojo pirštu po klasės
žurnalą... Aukštyn, žemyn pavažinėjo.
– Šiandien visų klausiu tik po tris klausimus, – pareiškė.
1

Triumfas – didelis laimėjimas, pergalė.
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Tada priėjo prie Algio suolo, įbedė2 mėlynas akis į mano bičiulį.
– Gal gerbiamas Algis pirmas teiksis atsistoti ir papasakoti
apie Afrikos fauną? – pasidomėjo.
Kaip čia žmogus nesiteiks atsistoti, jei to pedagogas trokšta!
Algis, storulis tas, lėtai atsistojo. Stovi, ir tiek. Tik savo ruožtu
išsprogino akis į mokytoją. Ir tyli, spokso kaip veršis į vieversį.
Tokia ilgalaikė pauzė įsiviešpatavo...
– Nieko negirdžiu! – pagaliau pirmas prabilo geografas.
Algis tik sielvartingai nusišypsojo ir mąstantį žvilgsnį į kosmoso gilumą nukreipė.
Man pagailo bičiulio, vargan patekusio, bet padėti jam negalėjau.
– Taigi laukiu! – vėl pasigirdo mokytojo balsas.
Algis lėtai mirkčiojo rusvomis blakstienomis.
Klasė atsidėjusi sekė įvykių eigą: geografas iš vidinės švarko
kišenės automatinį plunksnakotį išsitraukė.
Lyg skęsdamas Algis pažvelgė į mane...
– Afrikoje, tamsta mokytojau, gyvena krokodilai, beždžionės,
drambliai, papūgos... – nelauktai prapliupo jis. – Be to, ten, tamsta
mokytojau, galima išvysti ir begemotų, ir stručių, ir liūtų, ir smauglių, ir...
Mokytojas padėjo rašymo priemonę.
– Užteks... – tarė apstulbęs.
Ir atidžiai nužvelgė klasę. Tačiau pritrenkta klasė sėdėjo kietai
sučiaupusi lūpas.
Tada jis vėl į Algį kreipėsi:
– Pasakyk, gerbiamasis, o kuo Japonija pasižymi?
Algis vėl mirkt mirkt akimis. Bet tuojau atgavo veido spalvą.
– Japonija, tamsta mokytojau, pasižymi tranzistoriais... Radiotechnikos pramonė gamina įvairaus dydžio portatyvinius3 radijo
aparatukus – „Mikado”, „Tamasura”.
2
3

Įbesti – čia: įsmeigti akis, įdėmiai žiūrėti.
Portatyvinis – nešiojamas.
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Klasė apmirė.
Įkvėpimas pagavo Algį:
– Taip pat įvairius televizorius, magnetofonus ir...
– Užteks! – pasakė aiškiai sutrikęs mokytojas.
Jis priėjo visai arti Algio.
– Parodyk rankas, – paliepė.
Tikriausiai manė, kad Algis paruoštuką turi.
Algis su nuskriausto angelo mina aukštai pakėlė rankas, atsuko delnus.
– Keista, – pats sau tarė geografas. – Net labai keista...
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Ir mums patiems tai buvo nelauktas siurprizas: žinojom, kad
Algis kaip ugnies vengia geografijos vadovėlio.
Mokytojas nenorėjo pasiduoti. Jis suraukė kaktą ir naujas pinkles paspendė:
– Pasakyk, gerbiamasis, kokie didžiausi Europos miestai?
Algis išprakaitavo...
Mes gedulingai tylėjome: savo bičiulio geografinius horizontus gerai žinojom...
O mokytojas, laukdamas žinių iš Europos, patogiai įsitvirtino
tokiame geografiniame taške, kad vienu metu galėjo stebėti ir klasę, ir Algį.
Algis visai paniuro ir žvilgsnį į langą nukreipė.
– Didžiausi Europos miestai, tamsta mokytojau, – jo skruostai
nelauktai prašviesėjo, – yra Maskva, Londonas, Paryžius, Varšuva, Berlynas ir... Vilnius.
– Ir Vilnius... – suglumęs pakartojo geografijos mokytojas.
Jis neryžtingai paėmė klasės žurnalą.
– Dar vienas klausimas, Algi... – prakalbo.
Klasė pradėjo tyliai protestuoti. Tačiau geografas nebepaisė
jokių demokratijos principų.
– Norėčiau iš tavęs išgirsti... – tęsė mokytojas.
Algis pasikasė rudą plaukų kupetą, po kuria turėjo būti galva.
Mokytojas susimąstęs padaužė plunksnakotį į stalą:
– Džentelmeniškai prisipažink, kaip tu sugebėjai atsakyti pamoką... Ar niekas nesufleravo?
Sumišo Algis, nosį pasitrynė.
– Tai kaip? – paragino mokytojas.
Algis pasižiūrėjo į geografą, pasiryžo.
– Na, jeigu džentelmeniškai, tai džentelmeniškai, – atsiduso.
Ir parodė pirštu į mane.
– Danukas Dunduliukas sufleravo! – staiga pareiškė.
Aš, kad žinotumėte, vos ant grindų nenuvirtau.
– Melagis! – sušukau, labai pasipiktinęs.
– Netaukšk niekų! – subarė Algį ir mokytojas. – Danukas, pats
stebėjau, nebuvo lūpų pravėręs...
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O Algis toliau tarškė:
– Apie Afrikos fauną iš Danuko sužinojau...
Ir bakstelėjo man į nugarą putniu pirštu.
– Ant jo palaidinės, tamsta mokytojau, visi tie gyvulėliai matyti... O čia, ant rankovės, ir negriuko galva nupiešta!
Klasė vieningai nusikikeno – nagi teisybė!
– Ta-aip... – pasitrynė kaktą pedagogas. – O iš kur apie Japoniją, apie didžiuosius Europos miestus žinių ištraukei?
Algis didžiadvasišku4 mostu parodė į langą. Du žodžius teištarė:
– Lagaminas! Turistai...
Visi prišokome prie lango. Tiesiai po juo, matyt, laukdamas
taksi, vaikštinėjo toks praplikęs dėdulė. Prie jo kojų gulėjo didelis
lagaminas. Tas lagaminas buvo apklijuotas įvairių Europos miestų
viešbučių etiketėmis... O greta jo turistai šlaistėsi su tranzistoriais
ant kaklo...
Mes su pagarba pažvelgėme į Algį. Net didžiuotis pradėjome
tokiu apsukruoliu.
O mokytojas žioptelėjo, norėjo dar kažką pasakyti, bet nespėjo: koridoriuje nuaidėjo skambutis. Jis skelbė pamokos pabaigą ir
geografinį Algio triumfą.
ruožtu, mąstantį, skęsdamas, beždžionės, gerbiamasis,
neryžtingai

1	Kada ir kur vyksta apsakymo veiksmas?
2	Kas yra šių nuotykių pasakotojas?
3	Išsiaiškinkite žodžių sufleruoti, fauna ir flora reikšmes.
4	Kaip elgiasi Algis, pakviestas atsakinėti? Atsakykite teksto žodžiais.
4

Didžiadvasiškas – kilnus.
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5	Kokius klausimus uždavė mokytojas?
6	Ar Algis buvo išmokęs pamoką? Kas jį išgelbėjo?
7	Kokiais būdais mokytojas tikrino Algį, ar jis tikrai išmokęs pamoką?
8	Remdamiesi pasakojimu, pabaikite sakinius.
	Per geografijos pamoką ▲. Mokytojas norėjo užduoti ▲. Algis
sutriko, nes ▲. Paskui Algis išvardijo ▲. Mokytojas patikrino
▲. Algis net prakaituodamas ▲. Danukas Dunduliukas nepatikėjo, kad ▲. Gyvūnėliai buvo nupiešti ▲. Į klausimą apie Europos miestus ▲. Skambutis paskelbė ▲.
9	Paaiškinkite, kas yra paruoštukas. Ar galima juo naudotis per
pamokas arba rašinius? Kodėl? Kokiais kitais žodžiais vadinamas paruoštukas?
10	Perskaitykite tekstą. Skaitydami įterpkite praleistus žodžius. Jų
sąrašą rasite po tekstu. Parinkite tik tuos žodžius, kurie pasakojimui labiausiai tinka.
Skęstantis ir šiaudo griebiasi
	Suprantama, kad skęstantis ir šiaudo griebiasi. O ką daro mokinys, atsakinėdamas prastai išmoktą pamoką? Geri draugai, (▲),
visaip stengiasi padėti: ir gestais, ir mimika, ir pirštų lankstymu,
ir šnabždesiais. Kokia laimė, kai ant suolo nutupia bičiulio atskraidintas popierėlis! „Greitoji pagalba” atkeliavo!
	Kaip tą išganingą popierėlį vadiname? (▲), špargalė! Ar privalu
šio žodžio vengti? (▲), ne, nors žodynuose jo dažniausiai neaptinkame. Mokslininkų (▲), špargalės tėvynė – Senoji Graikija.
Ten šis žodis reiškė vystyklus. Vėliau žodis įgavo seno, prirašyto,
(▲) suvynioto popieriaus reikšmę.
	Taigi špargalė – gana vaikiškas, ne itin estetiškas daiktas. Todėl,
(▲), save gerbiantis mokinys špargalkėmis nesinaudoja.
Pagal A. Sabaliauską

turbūt * tikiuosi * nuomone * matyt * tikriausiai * žinoma
sako * galbūt * atrodo
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Kazys Saja

Šienligės epidemija
Oi, kaip smagu vieną kitą dieną pasidaryti sau atostogas ir ligonio teisėm pasilepinti namie! Rytą gali nepaisyti žadintuvo, turi
teisę nedaryti mankštos, niekas neragina praustis po šaltu dušu, o
svarbiausia – nereikia eiti į mokyklą! Nors vaistai ne visada būna
gardūs, tačiau visi žino, kad ligonius reikia maitinti truputį geriau negu sveikuosius. Negaluojantiems dažnai naudinga valgyti
medų, vaisius, šviežias daržoves, kurių būdamas sveikas šiuo metu
nedažnai gausi.
Jeigu liga nelabai varginanti, išsimiegojus, pavalgius lieka marios laiko. Net sėdėdamas lovoj, gali sutvarkyti pašto ženklų arba
etikečių kolekciją, gali klausytis muzikos, rašyti dienoraštį, laiškus, perskaityti įdomią knygą ir pasimokyti tuos dalykus, kuriuos
netyčia esi apleidęs. O kiek pasirgęs namie, žiūrėk, jau ir mokyklos
pasiilgsti. Ten dar gali porą dienų, ko nors nežinodamas, teisintis,
kad sirgai ir šio bei to nesuspėjai išmokti.
Audrius ir Ugnius sirgdavo palyginti retai. Ir šį sykį liga, matyt,
nebuvo labai rimta. Broliai protarpiais čiaudėjo, santūriai kosčiojo,
jiems truputį blizgėjo akys, kaito veidai ir varvėjo nosys. Abu žadėjo per dvi ar tris dienas pasveikti ir sakė, kad gydytojo kviesti
gal neverta. Tėvai ir nekvietė, tik siūlė berniukams nevaikščioti po
lauką ir, išgėrus aspirino, pagulėti. Mama atnešė jiems tiesiai į lovą
karšto sultinio su kvapiais pyragėliais, ant padėklo dar puikavosi
du Maroko apelsinai. Ligoniai viską mielai sušveitę padėkojo, vienas po kito nusičiaudėjo, o mama susirūpinus tarė:
– Matyt, pavasarinis gripas. Dabar gerai apsiklokit ir ramiai
pagulėkit. Prakaituokit.
Ji pataisė pagalves, apkamšė dvynukus ir tyliai išėjo, įsitikinus, kad tuodu netrukus nugrims į saldų popiečio miegą. Tačiau
vos tik ji uždarė duris, Ugnius kumštelėjo Audrių:
– Su žalia žolele!
Ir, atgniaužęs kumštį, parodė apelsino žievelę.
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– Ė, nesiskaito! – atsakė Audrius. – Apelsino žievė ne žalia.
Žaisdami „žaliąją žolelę”, jie buvo nugalėję visus klasės draugus
– netikėčiausiose vietose reikalaudami iš jų žalios žolelės, žalio
lapelio ar bent pušies spyglio. Neturi, pamiršai nusiskinti – mokėk
baudą arba išeik iš draugijos! Dvynukai taip ir liko abu čempionais, niekaip negalėdami aplošti vienas kito.
– Ne visai žalia, bet ir nenudžiūvus! – dabar spyrėsi brolis.
– Jei tau tokia tinka, tai še... – ir Audrius ištraukė iš po pagalvės „valtelę” apelsino žievės.
– Aha! Ir tu pasikišai! – išsišiepė Ugnius. – Mane tikėjaisi sugauti!
– Sugausiu... – grasino Audrius. – Bet kol gulim, sutarkim negaudyti viens kito. Verčiau ką nors paskaitom...
Už sienos mama repetavo naują vaidmenį. Tačiau po kurio laiko už sienos pasigirdo dar vienas kažkur girdėtas moters balsas:
– Oo! Kiek čia pas jus vazų! Ir kaip jos įdomiai išdėstytos!..
– Šitos, matot... Aš įsivaizduoju, kad čia mano partneriai. Čia
karalienė, čia jos ministrai, budelis... Prašom sėstis.
– Tai gal aš prie to budelio... Nors laiko vis trūksta, bet reikia
aplankyti savo klasės ligonius.
Broliai pažino savo auklėtojos balsą ir nustėro.
– Nebijot apsikrėsti? – už sienos juokavo mama. – Gal išgersim lašelį kavos?
– Ne, ačiū. Skubu. Būčiau jūsų nevarginus, bet savo Sigitą
šiandien stebuklingai išgydžiau, gal, sakau, ir jūsų dvynukus pavyks… O kur jie dabar? Tikiuos, dar ne ligoninėj?
– Ne, – atsakė mama. – Per pietus daviau jiems aspirino ir apklosčius liepiau pamiegoti.
– Tegul pamiega, kol čia mes... Kol aš pasidalysiu savo rūpesčiais.
– Tai prašom – nors po apelsiną...
– Ačiū, paskui gal. Pirmiau išsitrauksiu savo juodą bloknotėlį1.
1

Bloknotėlis – užrašų knygelė su nuplėšiamais lapais.
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– Esame žuvę... – tarė vienas iš brolių.
– Turbūt Sigitas išplepėjo, – atsiliepė kitas.
O auklėtoja suokė toliau. Ne veltui ją vadindavo Lakštuone...
– Audrius ir Ugnius puikūs, judrūs, geri berniukai, bet... tos
energijos, sakyčiau, kai kada net per akis. Štai! Jūs tik paklausykit,
kiek jie parodė iniciatyvos...
Motinos balso nebegirdėjo. Ji turbūt, nuleidus galvą, lupo
apelsiną.
– Gal nusičiaudom? – sukuždėjo Audrius.
– Tss!.. Juk mudu dabar miegam, prakaituojam...
– Man jau iš tikro darosi karšta.
– Štai, pradėsim nuo rugsėjo, – skundėsi auklėtoja. – Piešimo
mokytojos gimtadienio proga Ugnius ir Audrius organizuoja originalų pasveikinimą: vietoj gėlių visa klasė pučia muilo burbulus!
– Įsivaizduoju, kaip tai buvo gražu!.. – mama dar bando juos
užtarti.
– Gal ir gražu, bet... Viena mergaitė įtraukė muilo emulsijos ir
pradėjo gokčioti2. Pasidarė bloga, ir po viso grožio.
Mama tyli, o auklėtoja įsismagindama kalba vis garsiau, lyg
čia sėdėtų trisdešimt septyni jos auklėtiniai.
– Spalį atsirado nauja epidemija: visi klasės berniukai ėmė
vaikščioti kojūkais3. Tam buvo panaudotas net vėliavos kotas.
Iniciatoriai, žinoma, tie patys... Rezultatas – kojų traumos, tėvų
skundai, signalai iš Švietimo skyriaus. O kalta, savaime aišku, auklėtoja...
– Apie tai jūs jau, rodos, kalbėjot, – sako mama. – Tėvas buvo
nuėjęs aiškintis.
– Deja, čia dar ne viskas. Toliau žiurkėnų auginimo vajus4,
pirštų abėcėlė, labai patogi sufleravimui... Paskui lošimas „su žalia
žolele”.
– Kokia čia naujiena?
Gokčioti – žiaukčioti.
Kojūkai – kartelės su kaladėlėmis atsispirti, ant kurių paaugliai atsistoję vaikščioja.
4
Vajus – akcija.
2
3
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– Ogi kiekvienas privalo dieną naktį turėti kokio nors augalo
lapą. Neturi – mokėk dvidešimt centų! O iš kur žiemą ištrauksi?
Aš turiu galvoj tą žalumyną... Taigi. O mes mokykloj stebimės,
kokie čia vabalai nugraužė fikusus ir palmes!
– Ir vis tai mūsų Ugrių išdaigos?
– Taip. Bet aš norėčiau susumuoti štai ką... Kol Ugnius ir Audrius drauge – jie didžiausi pramuštgalviai, klasės lyderiai, išdaigininkai, o atskirk kurį nors, ir nebelieka nei gyvumo, nei supratingumo – nieko! Net prie lentos jų negalima šaukti po vieną. Pusę
sakinio pasako ir laukia, kol kitas užbaigs. Anądien kalbame apie
vabzdžius, Audrius vietoj „kinivarpa” sako „kivinarpa”. Ugniau,
– sakau, – pataisyk brolį. Kaip teisingai tarti? Ir tas kartoja – „kivinarpa”! Klasėj, žinoma, juokas, o jie sau kivinklioja abu ir nė iš
vietos.
– Tai gal jie tyčia? Jie kartais mėgsta pavaidinti.
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– Bet kodėl vienas turi mėgdžioti kitą? O kur du, ten, žiūrėk,
tuoj atsiras ir trečias, ketvirtas, penktas... Tiek to, čia jau mano
bėda. Bet ir jums, tėvams, turėtų rūpėti, kas bus toliau. Juk ateis
laikas – reikės turėti kiekvienam savo galvą...
Toliau atsitiko tai, ko dvynukai labiausiai bijojo.
– O dabar ligoniai gal jau bus numigę, – tarė ji, – norėčiau pamatyti, kaip čia jiems sekasi sirgti.
– Prašom, jeigu nesibijot gripo.
Ir auklėtoja įžengė į dvynukų kambarį. Mokykloj įpratę įėjus
mokytojai atsistoti, Ugnius ir Audrius pašoko iš lovų ir ėmė skubiai tvarkyti patalynę.
– Gulėkit, gulėkit... – tarė auklėtoja. – Kaip jaučiatės?
– Prakaituojam... – duetu atsakė broliai.
– Nesišaldykit, gulkit, – patarė mama ir pasiūlė auklėtojai
kėdę.
– Prakaituojat... – pakartojo Lakštuonė. – O mūsų Sigitas jau
sveikas. Smarkiau nusičiaudėjo ir... Turbūt atspėsit, kas jam atsitiko?
Ugnius ir Audrius puikiai suvaidino, kad atspėti čia turbūt neįmanoma.
– Ogi žirginį5 pametė, kurį buvo įsikišęs į nosį. Lazdyno žirginį, – patikslino, atsigręžusi į dvynukų mamą. – Trečdalis klasės
šitaip susirgo po išvykos į gamtą.
– Bet pačiupinėkit – jų kaktos iš tikrųjų karštos, – nuraudus
dar abejojo mama.
– Tikiu tikiu... – sakė auklėtoja. – Jei dar tuos žirginius laikys
ir trečią dieną, jie iš tikrųjų gali susilaukti komplikacijų.
– Na, berniukai, prisipažinkit! – baigėsi mamos kantrybė. – O
jei ne – tučtuojau iškviesiu gydytoją! Turit žirginius nosy?
– Mes darėm bandymus... – atsiliepė vienas.
– ...ar lazdyno žiedadulkės gali sukelti šienligę, – užbaigė antras.
– Fu, kokie jūs negeri! Marš tuoj pat į vonią išsičiaudėti!
– Čia ne taip lengva...
5

Žirginys – lazdyno, alksnio ar beržo žiedynas.
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– Mes paskui, kai išleisime viešnią.
Auklėtoja pasižiūrėjo į plakatą: „VIENODŪMAS NUOBODUS!”
– Jūs nepastebit klaidos? – paklausė. – Argi „vienodumas” su
ilgąja „ū”?
– Mes tyčia, kad tas „dūmas” labiau graužtų akis.
– Matot – stengiasi... – pagyrė mama. – O vis tiek abu vienodi
kaip viščiukai.
Mokytoja atsiduso, patylėjo ir tarė:
– Vienodumas ne tas pats kaip vienybė. Pamėginkit surasti
skirtumą. O jei ne, aš rytoj jums mokykloj išaiškinsiu, – pasakė ji,
primindama, kad iki rytojaus jie privalo „pasveikti”. – Dabar turiu
apeiti dar kelis „ligonius”, kuriuos jūs užkrėtėt „šienlige”.
kosčiojo, apklosčius, rūpesčiais, rugsėjo, iniciatoriai, deja,
pramuštgalviai, abejojo

1	Išvardinkite apsakymo veikėjus. Kurie iš jų, jūsų manymu, pagrindiniai? Paaiškinkite, kodėl.
2	Kodėl ši ištrauka pavadinta „Šienligės epidemija”? Kada šia liga
susirgo trečdalis klasės ir kaip auklėtoja „pagydė” vaikus?
3	Kaip jautėsi dvyniai, auklėtojai įžengus į jų kambarį?
4	Kokių dar išdaigų buvo sugalvoję dvyniai? Kuo jų sumanymai
buvo gražūs, o kuo pavojingi?
5	Raskite tekste ir perskaitykite žaidimo „žalioji žolelė” taisykles.
6	Kada Ugnius ir Audrius yra klasės pramuštgalviai, lyderiai? O
kada jie bejėgiai?
7	Paaiškinkite, kas yra vienodumas, o kas vienybė.
8	Kuri ištraukos dalis jums įdomiausia? Kodėl?
9	Perskaitykite vaidmenimis auklėtojos, mamos ir dvynių pokalbį.
10 	Remdamiesi tekstu, parašykite, ką sužinojote apie Ugnių ir Audrių.
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Vytautas Misevičius

Nesėkmingas rytas
Yra pasaulyje žmonių, kuriems pamatyti juodą katiną – niekai, kuriems vienas juokas rytą pradėti kaire koja...
Deja, aš gimęs po nelaiminga žvaigžde...
Pavyzdžiai akivaizdūs: šį rytą iš lovos išlipau kaire koja... Ir
ką? Laikrodis tuojau parodė, jog pavėluosiu į mokyklą. Skubiausiai puoliau prie durų. Išėjau į koridorių, ir portfelis su knygomis
leptelėjo žemėn: man kelią perėjo Gailių senelė. O jos rankoje –
tuščias kibiras, tasai šiukšlinis.
Mikliai susikišau rankas į kišenes, sugniaužiau kumščius ir tyliu: tai burtai tokie, kad nelaimės ženklas galios nustotų.
– Labas rytas, Danuk! – sako Gailių senelė.
Aš tyliu.
– Ko nesisveikini, begėdi?! – stebisi jinai. – Kur tavo „labas
rytas”?!
Tyliu, ir gana.
– Jisai „labą rytą” į kišenės dugną įsikišo, – girdžiu pašaipų
kaimyno Andreikos balsą.
Nudardėjau visas raudonas iš gėdos laiptais žemyn... Ir vėl sustingau...
Ant slenksčio tupėjo juodas juodutėlis, visų juodžiausias pasaulyje, katinas!
Žvairai dėbtelėjo jis į mane geltona akimi. Miauktelėjo ir tingiai perbėgo man kelią.
Portfelis iš rankos iškrito antrą kartą.
– Škac, bjaurybe, škac! – iš apmaudo treptelėjau koja.
Visi žino, kad juodo katino burtus galima įveikti vieninteliu
būdu...
Tas būdas toks: reikia tris kartus apsisukti ant kulno1, padaryti
trijų pirštų kombinaciją, sukryžiuoti kumščius ant pečių ir atbulam išeiti laukan.
1

Kulnas – kojos pėdos užpakalinė dalis.
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Šią ceremoniją atlikau.
Bet... Nespėjau atbulas, su trijų pirštų kombinacijomis ant pečių, peržengti slenksčio, kai išgirdau:
– Ak tu, padauža! Špygas man rodysi! Na, palauk!
Atsisukau: ogi priešais stovi inžinierius Kostas Griaumedis –
nervingiausias dėdė mūsų name...
– Na, einam! – subaubė Griaumedis.
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– Kur... Kur einam?
– Pas tavo tėtį, nenaudėli! Tai vaikai dabar auga! Tegul jis tau
išaiškins, kaip reikia, užpakalį atsukus, žmonėms špygas rodyti...
– niršta dėdė Griaumedis.
Sunkiai atsidusau ir nieko nesiaiškinau: visi žino, kad su juo
geriau yra nesiginčyti...
Pasiėmiau nukritusį portfelį.
Grįžom laiptais atgal...
Pas tėtį.
Dviese su dėdė Griaumedžiu...
Man pasigirdo, kad krūmuose kniauktelėjo juodasis katinas...
Liūdnai pagalvojau: „Ar neužteko šį rytą kairės kojos ir senelės su tuščiu kibiru?.. Reikėjo dar pasirodyti tai juodai bjaurybei...”
Taip jau yra gyvenime: kas turi – tam dar su kaupu pridedama...
kišenes, slenksčio, dėbtelėjo, bjaurybe, peržengti

1	Kokie prietarai apsunkino Danuko gyvenimą?
2	Kaip jis stengėsi įveikti nelaimes?
3	Kaip galima įveikti juodojo katino burtus? Nurodykite teisingą
atsakymą.
a. Tris kartus apsisukti ant kulno ir pasukti atgal.
b. Susikišti rankas į kišenes, sugniaužti kumščius ir nieko nekalbėti.
c. Tris kartus apsisukti ant kulno, padaryti trijų pirštų kombinaciją, sukryžiuoti kumščius ant pečių ir atbulam išeiti laukan.
4	Parašykite Danukui laišką. Patarkite, kaip jis turėtų elgtis, norėdamas išvengti nesėkmių.
5	Kas jums atneša nelaimę?
6	Pasistenkite prisiminti, kokia diena buvo jums pati blogiausia.
Papasakokite apie ją.
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Kokie laiško rašymo reikalavimai?
Rašydami laišką, nepamirškite laiško rašymo reikalavimų.
1. Parašykite datą ir kreipinį.
2. Pasisveikinkite, trumpai papasakokite apie save, parašykite,
kad nerimaujate dėl draugo nesėkmių, patarkite, ką jam daryti.
3. Mandagiai atsisveikinkite ir pasirašykite.
4. Rašykite įskaitomai.

Vytautas Misevičius

Geras berniukas
Nemėgstu, kai mane giria. Labai kuklus esu. O kartais ir visai
negera pasidaro nuo tų pagyrimų.
Anądien važiavau troleibusu. Į auklėjimo pamoką važiavau ir
labai skubėjau.
Troleibusas pilnas žmonių.
Dėdžių, tetų, jaunų ir senų.
Ūsuotų ir barzdotų.
Vieni žmonės sėdi. Kiti susiraukę stovi.
Aš prasispaudžiau ir atsisėdau. Ant kėdutės prie pat lango.
Sėdėti smagu: visą gatvę važiuodamas matai, niekas tavęs nestumdo.
Sėdžiu patogiai.
Važiuoju pro vieną stotelę, pro kitą, trečią. Žmonės įlipa, išlipa. O aš važiuoju, žiūriu pro langą, nesidairau.
Jaučiu tiktai: šalia manęs kažkas stovi...
„Tegul stovi, – mąstau. – O aš pro langą žiūrėsiu!”
Tik užsimiršęs iš netyčių ėmiau ir apsidairiau. Tas kažkas, kur
šalia manęs atsistojo, buvo dėdulis. Šiaudinė skrybėlė ant galvos.
Rankoje geltonas portfelis. Akys graudžiai mėlynos.
Aš pasižiūrėjau į tas graudžias akis.
Dėdė nusišypsojo.
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– Tai geras berniukas! – tarė jis maloniai. – Bet sėdėk, sėdėk!
Aš jau stovėjau.
Dėdė uždėjo man ant peties portfelį.
Spustelėjo tvirta ranka:
– Sėskis!
Atsisėdau.
Pravažiavau vieną tarpą.
Vėl pasižiūrėjau į dėdę.
Dėdė vėl pasižiūrėjo į mane.
Aš atsistojau.
– Sėdėk, sėdėk, angelėli, – paglostė man galvą dėdė.

Atsisėdau.
– Kaip tu vadiniesi, vaikeliuk? – po valandėlės paklausė jisai.
– Danukas... Dunduliukas... – sušnibždėjau.
– Žiūrėk tiktai! – ir dėdė išpūtė lūpas, lyg sušvilpti norėdamas.
Vėl troleibusas sustojo.
Aš atsikėliau.
– Sakau – sėdėti! Tai sėdėk! – tarė dėdė griežtai.
Aš klestelėjau į įkaitusią troleibuso sėdynę. Pro mašinos langą
jau nedrįsau žiūrėti.
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„Meškų alėja!” – pro mikrofoną pasakė troleibuso vairuotojas.
Vieni žmonės išlipo, kiti įlipo.
Aš, bailiai žvilgčiodamas į sunkų geltoną dėdės portfelį, dar
sykį... atsistojau.
– Tai užsispyręs berniukas, – susižavėjęs tarė švelnusis dėdė.
– Sėdėk!
Ir tvirtai prispaudė mane prie žalios troleibuso sėdynės.
Sėdėjau ir važiavau toliau, nuleidęs galvą.
O dėdė su šiaudine skrybėle mojavo geltonu portfeliu, braukė
prakaitą nuo sprando, nuo kaktos ir graudžiu balsu aiškino arčiau
stovintiems keleiviams:
– Aš stačiai sujaudintas! Kas dabar gali pasakyti, kad jaunieji
neužjaučia pagyvenusių žmonių? Štai silpnas, mažas pipiriukas, o
pagerbti vyresnį moka.
Aš paraudęs bandžiau atsistoti: nepatinka man tie garsūs pagyrimai.
– Sėdėk, sėdėk, balandėli! – vėl paglostė man galvą dėdė.
Tačiau aš sukaupiau visą savo valią ir – atsistojau!
Žvilgtelėjau į sukaitusį, nusiplūkusį dėdulį, į geltoną jo portfelį, į šiaudinę skrybėlę.
O dėdulė dar plačiau nusišypsojo.
Tada aš nepajutau, kaip garsiai apsižliumbiau.
– Kas gi tau, vaikiuk? – išsigando dėdė.
Sužiuro į mus ir kiti žmonės.
Aš nebeišlaikiau:
– Nebegaliu daugiau sėdėti! – ašaros byrėjo man per skruostus. – Jau ir taip pavėlavau į auklėjimo pamoką... Man jau seniai
reikėjo išlipti! Pravažiavau keturias stoteles, o dėdė neleido-o-o
atsistoti ir išeiti... – šluosčiausi ašarotus skruostus.
Dėdė išsižiojo, paraudo kaip šermukšnis rudenį, ir klestelėjo į
mano vietą. Norėjo dar kažką sakyti, bet tiktai portfeliu sumojavo.
anądien, sušnibždėjau, griežtai, žvilgčiodamas, šluosčiausi
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1 	Kodėl berniukas vis stodavosi?
2 	Ko nesuprato dėdė?
3 	Apibūdinkite berniuką ir dėdę (jų išvaizdą, charakterį, elgesį).
Kas tekste apie juos pasakyta netiesiogiai?
4 	Kaip manote, ar padėtis būtų pasikeitusi, jeigu berniukas būtų
pasakęs, kodėl jis iš tikrųjų atsistojo?
5 	Ar teko jums matyti arba patiems būti suaugusiųjų nesuprastiems?
6 	Glaustai papasakokite šį nuotykį dėdės vardu.
7 	Pasakykite savo nuomonę.
a. Kuo jums patogiausia keliauti: automobiliu, autobusu, traukiniu, laivu, dviračiu, valtimi, lėktuvu? Kodėl?
b. Kuri transporto priemonė labiausiai tiktų:
 skubantiems žmonėms,
 kuo daugiau norintiems pamatyti keliautojams,
 fiziškai stipriems žmonėms?
c. Į kokius, jūsų manymu, gyvūnus nusižiūrėjo žmogus, kurdamas lėktuvą, valtį, dviratį?

Perskaitykite visą V. Misevičiaus knygą „Danuko Dunduliuko
nuotykiai”.

Jonas Biliūnas

Joniukas
Šeštų metų Joniukas jau piemuo. Gano jis žąsis. Tiesa, tos žąsys svetimos. Bet Joniukas ir neatmena, kad jo tėvelis būtų kada
nors žąsis laikęs. Ir kur tėveliui jos laikyti, jeigu jis gyvena miestely, tokioj sugriuvusioj nedidelėj trobelėj, ir žemės vieną mažą
darželį teturi (ir tas, sako, esąs žydo Iršos).
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O ir tėvelio dabar nebėra. Kur jis yra, Joniukas pagaliau gerai nežino. Tik atmena, kad buvo apsiniaukusi, liūtinga diena, kai
tėvelis su maišu ant pečių iš namų ėjo. Joniukas kaip tik tą dieną
tupėjo susirietęs ant suolo: tai dairėsi bailiai po trobelę, tai žiūrėjo,
kaip dideli vandens lašai varvėjo nuo langelių arba, vyniodamies
tarsi gyvi, šliaužė per stiklą žemyn. Seniau tokią dieną Joniukas
neiškęsdavo; atsiklaups, būdavo, ant suolo, primygs į šlapią stiklą
savo pirštelį ir trina: toks dzyravimas jam buvo kaip gražiausia
muzika. Bet tuo kartu bijojo: matė, kad visi nusiminę, tyli; tėvelis
susirūpinęs avėsi kojas, motutė, mažąjį broliuką ant kelių turėdama, kniukčiodama verkė.
Atmena Joniukas, kad atėjo tada keletas moterų ir dėdė Jokūbas tėvelio išleistų. Visi dūsavo, dejavo, kalbėjo, kad reiksią toli
keliauti, kad ten galį užmušti, – ir kiekvienas prašė Dievą, kad tik
nors gyvas grįžtų.
Nesuprato gerai Joniukas, ką tai visa reiškia, bet ir jo mažą
širdelę tarsi replėmis kas krūtinėje suspaudė. O kai tėvelis visiems
pradėjo sudie sakyti, kai motutė pradėjo balsu raudoti, Joniukas
nušoko nuo suolo, nusitvėrė tėvelį už skverno ir verkė, verkė, visas drebėdamas, net jam gerklytė užkimo: jautė, kad atsitiko baisi,
didelė nelaimė...
Tėvelis jį apkabino, pabučiavo galvon ir peržegnojo; paskum
užsimetė ant pečių maišelį ir, visų lydimas, išėjo pro duris...
***
Ir ligi šios dienos nematė Joniukas savo tėvelio. Niekas jau nebeatneša jam iš miestelio riestainio ar saldumynų nupirkęs. Paliko
Joniukas trobelėj su savo motute ir mažuoju broliuku vienas. Bet
motutę jis ne taip mylėjo, kaip tėvelį, – labiau jos bijojo. Girdėjo
kalbant, kad ta motutė esanti jam netikra; kad jis turėjęs kitą motutę, kuri mirusi ir jį visai dar mažą palikusi. Ką tai reiškė, Joniukas gerai nesuprato; tik matė, kad mažąjį broliuką antroji motutė
daug labiau mylėjo; o tuo tarpu jį labai dažnai ir skaudžiai baudė,
visados barė. Ir Joniukui labai dabar buvo gaila tėvelio; bet kur jis
yra ir kada pargrįš, apie tai paklausti motutės bijojo. Matydamas
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motutę turinčią ant savo kelių mažąjį broliuką, ne kartą ir jis norėdavo prieiti taip pat prie jos prisiglausti; jautė, kaip tai gera turėtų
būti, bet nedrįso. Ir tik dar tylesnis paliko, nekaip pirma.
***
Dažniausiai sėdėjo perdien ant krosnies, nes lauke buvo šalta,
ir dirbo iš šakaliukų kryželius, kaip jį buvo tėvelis išmokęs. O kai
motutė pradėdavo jį barti, jis nulįsdavo pačian šakalynės1 kampelin
ir iš tenai žiūrėdavo kaip kačiukas savo didelėm šviesiom akelėm.
Tenai tupėdamas matė ateinančias apsilankytų pas motutę moteris, girdėdavo, kaip motutė skundėsi, kad nėra ko valgyti, trūksta
duonos, ir kalbėjo, kad jį, Joniuką, reiksią leisti piemenautų, jeigu
tik kas priimsiąs, nes namie toks tik duoną dykai valgysiąs, o uždirbti negalėsiąs nieko. Moterys lingavo savo galvas, pritardamos
motutei, ir pasigailėdamos žiūrėjo šakalynėn. O Joniukui, tų kalbų
klausant, drebėjo širdelė krūtinėje ir sausos juodos duonos kąsnelis stodavo gomury.
***
Pagaliau vieną dieną prieš Velykas pamatė nuo krosnies Joniukas, kad trobelėn įėjo kažin koks nepažįstamas žmogus, raudonais kailiniais apsivilkęs, ir pagarbinęs Dievą, paklausė motutę:
– Na, kurgi tamstos piemuo?
Joniuko širdis sudrebėjo, tuos žodžius išgirdus.
Motutė jam liepė lipti iš šakalynės ir pabučiuoti „dėdei” ranką.
Nepažįstamasai dėdė apžiūrėjo Joniuką iš visų pusių, pakraipė
galvą ir tarė:
– Ar nebus tik per mažas?
Paskui, prisikimšęs tabokos ir užsidegęs pypkę, pridūrė:
– Na, kai žąsims ganyti, bus geras ir toks. Kiekgi tamsta už jį
norėtum?
Joniukas girdėjo, kaip „dėdė” pradėjo su motute derėtis, kaip
motutė prašė nors sykelio bulvių pridėti; matė, kaip tas „dėdė” pa-

1

Šakalynė – vieta ant krosnies, kur džiovinami šakaliai (nedideli pagaliai).
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davė motutei popierinį pinigą, ir suprato, kad jam su tuo žmogum
reiks važiuoti.
– Na, taisykis, važiuosiva, – tarė „dėdė”. – Nebijok, gerai tave
laikysiu: kasdien tris kartus lupsiu, kartą valgyti duosiu.
Taip pasakęs, susijuokė. Bet Joniukui, tuos žodžius girdint,
juoktis visai nebuvo noro. O čia dar motutė prašė to „dėdės”, kad
gerai jį prižiūrėtų, negailėtų rykščių, jeigu neklausys ir tinginiaus.
Ir Joniukas, nors namie negera buvo ant krosnies tupėti, išvažiavo
apsiašarojęs, dar labiau susiraukęs, nekaip pirma.
***
Bet ir naujojoj vietoj Joniukas iš palengvo apsiprato. Teisybė,
tetulė buvo pikta, dažnai jį siuntinėdavo, dažnai bardavo, o ne kartą
ir suduodavo; bet užtatai valgyti čia daugiau gaudavo, nekaip namie. Iš pradžių jį pristatė prie mažo vaiko. Bet kai atšilo ir pradėjo
skilti žąsiukai, naujas darbas atsirado: reikėjo jie lesinti ir saugoti.
Kai visai sušilo, tetulė sudėjo žąsiukus anderion2, išnešė pakluonės
pievon, parūkė šventomis žolėmis ir paleido ganytųs. Joniukas juos
ganė, lesino ir saugojo nuo varnų. Kai žąsiukai pasiūgėjo, turėjo
Joniukas kartu su kitais sodžiaus vaikais laukan juos varytis, – ir
kartu ganė. Nors iš pradžios šalta rytais buvo, bet patiko tas darbas
Joniukui: buvo ne vienas, krūvoj su kitais lakstė, žaidė.
***
Iš lauko matos nelabai toli miestelis, kur jo motutė gyvena;
aplinkui gano galvijus, kur ne kur pakrūmėmis ilsis arkliai. Visi
šitie daiktai Joniukui nežinomi, neregėti. Mato, kaip sodžiaus vaikai joja ant arklių, ir jis labai norėtų jodinėti; mato, kaip važinėja,
ir jis norėtų važinėti, nes prie tėvelio nebuvo to mėginęs, patyręs;
girdi, kaip sodžiaus jaunimas arba piemenys dainas dainuoja, ir jis
mėgina sau vienas dainuoti: tokios tos dainos linksmos, malonios.
Klausos jų, ir jam taip gera, ramu randas. Dainuoja jis pats, ir jam
taip linksma, širdį aukštyn kelia.
2

Anderia – šiaudinė kraitė.
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***
Nėr žinios, kodėl Joniukui labiausiai patiko daina, kurią pirmą
kartą sodžiuje išgirdo. Tos dainos Joniukas nemoka, tik kelis žodžius žino, bet jam ir tų pakanka: varinėja savo žąseles po lauką ir
šaukia, kiek galėdamas:
Ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija!
– Ką tu čia dainuoji? – klausia jį kartą Morkūno Antanas, grįždamas iš lauko mėšlą nuvežęs.
Ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija!
Šaukia dar labiau Joniukas, norėdamas pasigirti, ir godžiai
žiūri į Antano vežėčias.
– Tai kad man taip pasivažinėti! – pereina jam per galvą mintis.
Norėtų paprašyti Antaną, bet nedrįsta: juk nė karto dar nėra
važinėjęs.
– Sėsk ratuos, pavažinėsiu! – sako Morkūno Antanas, tarsi suprasdamas Joniuko slaptą norą. – Tik žiūrėk, visą laiką dainuok,
kai tave vešiu.
Joniukas prašvinta iš džiaugsmo, meta savo žąsis ir sėdas ratuosna.
– Na, dainuok! – sako Antanas ir sukerta arklį.
Ratai dardėdami ir šokinėdami rieda keliu, krato Joniuko kūną,
bet jis iš visos galios šaukia vis tą patį:
Ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija...
– Iš kur tu tokį dainininką nutvėrei? – klausia Antaną sodžiuj.
– Lauke, – atsako juokdamasis Antanas, – kad pavažinėčiau,
sutiko man dainuoti.
Visi iš to sumanymo juokias; visiems jis kažin kodėl tuojau
patinka. Kada Joniukas grįžta laukan, kiekvienas sutikęs važiuotas
prašo jį sėstis ir liepia dainuoti. Po visą sodžių sklaidos skardus
mažo vaiko balsas:
Ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija...
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– Na, čiagi ar ne Šeškaus piemenį vežiojas? – sako vyras, stovėdamas vienam kieme.
– Nagi mat, užkankins vaiką, – gailestauja žiūrėdama į Joniuką
moteriškė, – nebūtų našlaitis... kiekvienas skriaudžia.

Bet Joniukas linksmas ir laimingas; važinėjas per visą dieną,
per visą dieną iš visos galios dainuoja savo dainą, nors ratai be
perstogės3 krato jo kūną, drebina plaučius krūtinėje, nors jam sopa
gerklę ir balsas užkimo. Bet dainuoja, kad tik jį daugiau pavažinėtų, nes juk niekados jis dar nėra važinėjęsis. Važinėjasi Joniukas
per visą mėšlavežį, per visą mėšlavežį dainuoja savo dainą – užmiršta savo žąsiukus ir šeimininkus. Tik prievakariais4 suranda
tuos žąsiukus ir varo namo.
***
Varos jis vieną vakarą namo žąsis ir mato: dviejų žąsiukų nėra.
– Blogai, – dilgteli jam galvon, – pamatys tetulė, kas tada bus?
O tetulė kaip tyčia, stovi prie vartų, laukia.
3
4

Perstogė – perstojas, paliova, pertrauka.
Prievakaris – pavakarys.
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– Ar visi? – klausia ji ir pradeda žąsiukus skaityti...
– Dviejų trūksta! – surinka. – O tu, paršai, tai taip daboji?
Ir pripuolus prie Joniuko, pradeda kumščiuoti:
– Greičiau eik, suieškok: nesurasi, visą kailį išpersiu!..
Joniukas išlaksto visą sodžių ir lauką – nėra. Nuliūdęs grįžta
pas šeimininkus. Visai tenai neitų, bet kur dėtis. Ir Joniukas nedrąsiai atidaro trobos duris, nori nepastebėtas įeiti ir atsigulti.
***
Bet tetulė taip pat išlaksto visą sodžių, nesuranda žąsiukų ir,
sugrįžusi namo, puola į lovą, nutraukia nuo jos įsikniaupusį5 Joniuką ir lupa jį, lupa.
– Tau važinėtis, važinėtis!.. – rėkia ji nesavu balsu, kirsdama
jam žabine6 per pečius, per nugarą, per pakinklius7.
Joniukas vyniojas ir raitos kaip deginamas, bet negali ištrūkti
iš jos stiprių rankų. Nuo išgąsčio ir ašarų jam kvapą užgniaužia.
O ji numeta jį ant žemės, primygia8 koja ir duoda, duoda. Kai pati
priilsus paleidžia Joniuką, jis nebegali nuo žemės atsikelti – taip
jam visus sąnarius sopa, ir tik kniukčiodamas verkia. Tik tik užsirita ant lovos ir ilgai nemiega. Pirmą kartą jo mažoj galvelėj pradeda gimti karčios mintys. O, jo niekados taip skaudžiai niekas
nebaudė: nė motutė, o tuo labiau tėvelis. Ir jam taip sunku randas,
kad jis ne namie, ne su tėveliu kartu. Bet miegas visa nuramina, ir
Joniukas užminga...
***
Tačiau kitą dieną, anksti rytą žąsis laukan varydamas, jis aiškiai prisimena, kas atsitiko, ir jaučia sopėjimą dar visam kūne.
Gal greitai visa būtų užmiršęs, bet vidurdienį ateina laukan
pažiūrėtų dėdė, randa jį su kitais vaikais žaidžiant, o žąsys toliau,
ir, nutvėręs jį, skaudžiai primuša. Joniukas ištrūkęs lekia prie žąsų

Įsikniaupti – įsivynioti.
Žabinė – rykštė.
7
Pakinkliai – kojų linkimai užpakaly kelių.
8
Primygti – prispausti, prislėgti.
5
6
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ir, susirietęs ant ežios, skurdžiai9 rauda... Ne, pas tėvelį to niekados
nebūtų atsitikę. Ir Joniukas vėl atsimena namus, motulę. Jam dilgtelia10 galvoje, kad jau tėvelis gal sugrįžo. Ir toks noras jį paėmė
nulėkti miestelin savo trobelės pažiūrėtų. Pats nejusdamas, pradeda tolintis nuo žąsų į miestelį: šitai jau visas nuo kalnelio matyti –
ir bažnyčia, ir namai; tuojau už upės ir tėvelio trobelė. Ir Joniukas
9

Skurdžiai – čia: graudžiai.
Dilgtelėti – dingtelėti, šauti į galvą.

10
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jau greitais, tvirtais žingsniais skuba miestelin, kuone tekinas. Jis
nieko kita nenori, tik trobelėn įeiti ir pažiūrėti, kas tenai dedas. O
ką, jeigu ras tėvelį? Ir Joniuko krūtinėje smarkiai pradeda plakti
širdis...
***
Šit upė ir tiltas, šitai nebetoli ir tėvelio namelis. Prisiartinęs
prie namelio, Joniukas apsistoja, tarsi nedrįsdamas toliau eiti. Bet
pastovėjęs kiek, bailiai atidaro trobelės duris ir įeina vidun. Pirmas,
kas puola Joniukui akin, yra maišelis, tas pat maišelis, kurį tėvelis,
išeidamas iš namų, kadaise ant pečių išsinešė. Maišelis padėtas ant
stalo, netoli durų, tik dabar jis supurvintas ir tarsi nelaimingas.
Joniukas žvilgteri į visas puses, ar nepamatys tėvelio. Bet tėvelio
nėra. Tik mato Joniukas ant suolo sėdinčią motutę su broliuku ir
tetule Uršule. Motutė rauda.
Joniukas nustebęs žiūri į jas ir girdi:
– Tai tamstai iš valsčiaus maišelį atnešė? – klausia tetulė Uršulė.
– Iš valsčiaus, kūmyt, iš valsčiaus, – atsako kniukčiodama motutė ir apsiašarojusi gailestingu balsu skundžias: – Jau nebegrįš
mano balandėlis vargdienėlis, pūsta jo kaulai tolimoj šalelėj; nebėr
mano darbininkėlio, kur aš dėsiuos varguolėlė...
– O tu, mano našlaitėli, nebėr tavo tėvelio, – kalba tetulė Uršulė, žiūrėdama į Joniuką.
***
Girdi tai Joniukas ir visas nutirpsta; akys pradeda jam greitai
mirksėti, ir didelės ašaros, šviesios kaip krikštolas, rieda jam per
veidelį.
– Kur aš dabar dėsiuos, iš ko gyvensiu! – dejuoja motutė...
Staiga, tarsi tik dabar pamačiusi Joniuką, žiūri motutė į jį išsigandusiom akim ir pradeda šaukti:
– Na, šitas ko gi čia parėjo, dar to nebuvo! Bene tik pabėgo nuo
šeimininkų?
– Sarmatykis, kūma, toks mažas vaikas!.. – nori užstoti Joniuką tetulė Uršulė.
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– Iš akių matau, kad pabėgo! Kur tavo žąsys? – šaukia ant Joniuko apsvaigusi nuo nelaimės motutė.
– Lauke... – sako pabalusiom lūpom Joniukas.
– Aa, lauke! Dieve mano, Dieve mano! – skundžiasi motutė. –
Išvaryt gali šeimininkas, kur aš jį dėsiu?!
Nebežinodama pati, ką daranti, prilekia motutė prie krosnies,
nutveria šluotą ir gena Joniuką pro duris.
***
Išsigandęs, tik gyvas, sprunka Joniukas iš trobos ir, kiek tik
galėdamas, bėga atgal. Dar ilgai girdi užpakalyje motutės balsą ir
bijo atsigręžti.
Parbėgęs laukan, prie savo žąsų, vos begali kvapą atgauti. Pailsęs puola ant ežios ir pradeda gailiai, skurdžiai raudoti.
Pirmą kartą gyvenimas parodė jam savo nagus, pirmą kartą jo
maža širdelė atjautė žmonių neteisybę ir sunkią nelaimę...

žąsis, neiškęsdavo, pargrįš, kąsnelis, godžiai, džiaugsmo,
dilgteli, kumščiuoti, sąnarius, kadaise

1	Kas yra pagrindinis apsakymo veikėjas? Kiek jam metų?
2	Kur išvyko Joniuko tėvelis? Raskite ir perskaitykite ištrauką,
kaip Joniukas išsiskiria su tėveliu.
3	Kodėl Joniukui tėvelis buvo geresnis negu motutė?
4	Kokias kalbas jis girdėdavo? Kodėl Joniukui tų kalbų klausant
„drebėjo širdelė krūtinėje ir sausos juodos duonos kąsnelis stodavo gomury”?
5	Kur išleido motutė Joniuką?
6	Kokius darbus teko vaikui dirbti pas naujus šeimininkus?
7	Ko sodžiaus vaikams pavydėjo Joniukas? Ar išsipildė jo svajonė?
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8	Kuo baigėsi piemenuko pasivažinėjimai?
9	Kaip Joniukas išgyvena pirmąją bausmę? Atsakykite kūrinio žodžiais.
10	Dėdės nuskriaustas Joniukas nusprendžia nulėkti į miestelį tėvelio trobelės pažiūrėti. Ką sužinojo vaikas, sugrįžęs namo?
11 	Kaip pamačiusi Joniuką elgiasi motutė?
12	Perskaitykite paskutinį apsakymo sakinį ir jį paaiškinkite.
13 Į kiek dalių suskirstytas tekstas? Sugalvokite ir sąsiuvinyje parašykite joms pavadinimus.
14	Raštu išvardinkite bent tris dalykus, kurie rodo, kad jūsų vaikystė kitokia negu Joniuko.

Tekstų rūšys
Lietuvių kalbos pamokose kuriame trijų teksto tipų rašinius:
pasakojimą, aprašymą ir samprotavimą.
Pasakojimą galima lyginti su kino juosta, nes jame svarbiausias veiksmas. Veiksmas keičia veiksmą, viskas kinta, juda. Veiksme dalyvauja ne tik žmogus, bet ir gyvūnai, gamtos reiškiniai, antgamtinės jėgos.
Aprašymas – tai tarytum dalis pasakojimo. Tai lyg sustabdytas filmo kadras. Jūs lyg dailininkas stebite ir tapote paveikslą. Aprašymas – tai daikto vaizdavimas, tam tikra tvarka surašant
požymius (išorinius ir vidinius). Aprašyti galima gamtą, aplinką,
žmogų, atskirai – daiktą, augalą, gyvūną.
Samprotavimas – tekstas, kuriuo perteikiamas autoriaus ar
veikėjo mąstymas, vertinimas, įvykių analizė, būsenos. Samprotavime svarbiausia yra mintis.
Retai būna grynų pasakojimų ar aprašymų. Kūrinys įdomesnis, kai jame yra ir pasakojimo, ir aprašymo, ir samprotavimo.
† Įsižiūrėję į schemą, pasakykite, kuo skiriasi pasakojimas, aprašymas ir samprotavimas.
46

Turinys

PASAKOJIMAS
(veiksmas – kas atsitiko)

APRAŠYMAS	
(vaizdas – kaip atrodo)

SAMPROTAVIMAS
(mintis – kodėl taip atsitiko)

	Pradžia	Visuma	Teiginys
	Eiga	Dalys
Įrodymas
	Pabaiga
Įvertinimas	Išvada
PEMPĖ
Sukrovė lizdą, lizdas
ant žemės, pamatė
katiną, pakilo nuo
lizdelio, suko ratus,
bandė išgąsdinti,
apsimetė sužeista,
apgavo katiną.

Naminio karvelio
dydžio, nugarėlė
žalsvai juoda, papilvė
balta, kakliukas tamsus,
snapas juodas, kojos
raudonos, ilgas kuodas,
labai judri.

Pempė – gudrus
paukštis, moka
apgauti, nuvilioti
priešą, turi ir
sumanumo,
ir drąsos, nori
išlikti.

‡ Perskaitykite apsakymo ištrauką. Nurodykite vietas su pasakojimo,
aprašymo ir samprotavimo elementais.

Paskutinis šūvis
Eigulio sodyboje vaikščiojo stirnaitė, praminta Sigute.
Žiūrėjau į jos gražias, tarsi rasotos slyvos akis, į liekną liemenėlį, į drėgną, neramiai uodžiantį snukutį ir nepaprastai grakščias, tarytum iš brangiausio medžio ištekintas kojas.
Tuo metu iš pravažiavusios mašinos, lyg pamatęs kažkokį
baisiausią žvėrį, iššoko šoferis. Jis nusitvėrė iš krūvos beržinę
pliauską ir, apsukęs ją aplink galvą, sviedė į stirną. Stirnaitė
šoktelėjo į šalį, bet baslys trinktelėjo jai per abi priekines kojas. Parblokšta ji bandė atsikelti, bet pro sutrūkusią odą bolavo
išlindę nulaužti kaulai.
Kaip išplikęs akis puoliau prie šoferio, partrenkiau jį ant žemės.
Nežinau, neprisimenu, ką aš šaukiau, tik persigandęs žmogus
dangstėsi nuo mano smūgių rankomis ir teisinosi:
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– Aš nežinojau... Maniau, iš miško, maniau, kad kailis, kad
mėsa... Juk ir kiti... Aš gi nekaltas.
Negalėjau klausytis širdį veriančio Sigutės bliovimo, negalėjau
žiūrėti į dantimis sukąstą ir pakraujavusį liežuvį, į dideles juodas ir ašarojančias jos akis...
Įbėgęs į kambarį, atsinešiau šautuvą...
Tai buvo paskutinis šūvis.
Dar daug kas, sutikęs miške žvėrelį, mato tik kailį, mėsą arba
gražius ragus. Jie šaudo savo malonumui.
Pagal V. Petkevičių
U

Pasamprotaukite.
1. Ką darytumėte, jei Sigutė būtų jūsų auginta ir ją būtų užpuolę?
2. Kodėl Sigutė nebėgo?
3. Raskite J. Biliūno apsakyme „Joniukas” pasakojimo, aprašymo ir samprotavimo elementų.
4. Sukurkite ir parašykite pasakojimą apie nevykusią išvyką
į gamtą.
	Neužmirškite, kad pasakojimas susideda iš trijų dalių:
1. įvykio pradžios,
2. įvykio eigos,
3. pabaigos.

Emilija Liegutė

Angelė
Buvo atostogos. Simas, neturėdamas ko nusitverti, slampinėjo
po sodą.
– Ei, Simai, ei! – pasigirdo balsas visai čia pat. Simas apsidairė.
Tikriausiai Angelė, tik kur ji?
– Simai, Simai,
Du vežimai,
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Kai apvirto,
Pusketvirto! –
užtraukė skardus balsas, ir Simas šyptelėjo: taip, Angelė! Jis
peršoko tvorą ir atsidūrė tiesiai prieš ją. Angelė kaip paprastai pusiau gulomis sėdėjo aukštoje kėdėje ant ratų, o bejėgės nejudančios kojos buvo pridengtos šilta pala.
Simas sutrikęs pastovėjo šalia – gal ne jinai erzinosi? Jau buvo
besukąs atgal, kai staiga jo plikas blauzdas skaudžiai sučaižė dilgėlių rykštės.

– Atsiimsi! – šūktelėjo Simas, bet vėl sudvejojo: Angelė lyg
niekur nieko sėdėjo kaip sėdėjusi, akis užmerkus.
Simas pasilenkė po mergaitės kėde ir aiktelėjo: po kėde ji buvo
pasikišusi visą pluoštą dilgėlių. Pasinaudojus ta akimirka, Angelė
vėl skaudžiai tėkštelėjo dilgėlėmis.
Simas atšoko į šalį ir, kasydamasis paraudusias blauzdas, piktai pagrasino:
49

Turinys

– Palauk, vieną kartą ir tau nuo manęs klius!
– Tai kirsk dabar, ko nekerti? Kirsk, aš laukiu! – pasakė Angelė.
– Gulinčių niekas nemuša, – tarė Simas.
– Ė, bailys! Viso kiemo vaikams pasakysiu, kad tu bailys! –
erzinosi Angelė, ir Simas nebeištvėręs suplakė dilgėlėmis per jos
šakalines kojas kartą, kitą...
– Dabar žinosi! – pasakė Simas, bet dėbtelėjęs į Angelę, išsigando: mergaitės veidu riedėjo ašaros.
Simas ūmai pagriebė nusviestas dilgėles ir ėmė plakti sau per
kojas.
– Kvailiuk, nustok! Ką darai! – nepiktai šūktelėjo Angelė, o
paskui tyliai paprašė: – Apklok kojas.
Simas pakėlė nuo žemės minkštą languotą palą, priėjo artyn ir
vėl pasitraukė atatupstas. Ligotose Angelės kojose skersai išilgai
raudonavo dryžės, vienoj vietoj sunkėsi kraujas.
– Ar labai skauda? – nežinodamas, ką daryti, pralemeno Simas.
– Ne, nieko nejaučiu. Aš taip norėčiau, kad skaudėtų...
Simas šiltai apkamšė pala ir nustūmė vežimėlį į gatvę.
– Kur tu mane veži?
– Ten, kur tau labiausiai patinka.
– Į pievą?
– Taip.
– Valio! Koks tu, Simai, geras! Tu pats geriausias berniukas
visoje mūsų gatvėje! – ėmė čiauškėti Angelė, ir Simui kiek atlėgo1
krūtinėje.
Iš pradžių triratis vežimėlis riedėjo šaligatviu, paskui išsuko į
dulkiną kelią.
– Pailsėkim, – tarė Simas, braukdamas nuo kaktos ant akių
srūvantį prakaitą, ir nustūmė vežimėlį į kelio pakraštį.
– Reikia išsukti iš kelio. Pernešiu per griovį pirma tave, paskui
vežimą.
1

Atlėgti – sumažėti, susilpnėti (apie pyktį, skausmą).
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Angelė buvo lengva kaip plunksnelė. Simas, iškėlęs ją, pasodino pievoje, po to pertempė per griovį vežimą ir vėl ją įkėlė. Dabar
važiavo dirvonu, padaržėmis. Angelė šūkčiojo:
– Vaje, kiek aguonų! Kokios didelės kopūstų galvos!
Vežimėlis riedėjo pro žirnių ežią. Simas prišokęs nuskynė Angelei keletą didelių ankščių.
– Negalima, čia ne mūsų! – nenorėjo imti Angelė.
– Valgyk, tau galima! – atrėžė Simas. Jis pajuto, kad ir į svetimą sodą dėl Angelės lįstų.
Daržai baigėsi. Tolumoje mėlynavo miškas, o šalia jo, kiek
akys užmatė, driekėsi pievos. Simas nutempė vežimėlį į vešliausią2 žolę ir tarė:
– Viskas, atvažiavome.
– Iškelk mane, – paprašė Angelė.
Simas patiesė pievoje palą ir iškėlęs pasodino ant jos Angelę.
Ji šypsojosi. Rankomis lietė čia vieną augalą, čia kitą.
– Šlamutis, kraujažolė, bitkrėslė, asiūklis, kmynas, jonažolė,
raudonasis dobilas, motiejukas, katilėlis... – vardijo Angelė pievų
žolynus ir paprašė: – Nuskink man vieną katilėlį. Ana tą. Tik vieną! Nereikia daugiau!
Simas nuskynė violetiniais varpeliais nukabinėtą liauną3 žolyno stiebą ir padavė Angelei. Ji atsargiai paėmė, priglaudė sau prie
veido, paskui prie akių.
– Surask man mėlyną gėlę.
Simas nuskynė rugiagėlę.
– O dabar baltą.
Atnešė baltą ramunę.
– Dabar geltoną.
Nuskynė auksažiedės jonažolės šakelę.
Angelės rankose margavosi jau visa pieva, o ji vis prašė daugiau, vis kitokių spalvų. Ir Simas surasdavo. Netgi juodos spalvos gėlę – laukinę tulpę jai atnešė. Angelė džiaugėsi kaip mažas
2
3

Vešli – gerai auganti.
Liaunas – lankstus.
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vaikas. Žiūrinėjo, kvėpino gėles, žvelgė pro kiekvieną į saulę, kol
pagaliau tarė:
– Pavargau.
Ir atsigulė ant palos, prie pat veido pasidėjusi margąją puokštę.
– Snūstelėk, aš pasaugosiu, – tarė Simas ir užklojo ją palos
kraštu. Pats atsisėdo žolėje.
Simas pagalvojo, kad dar jam niekada nebuvo taip gera pievoje... Atsigręžė į Angelę – ji ramiai vienodai kvėpavo, apsikabinusi
savo puokštę ir užmerkusi akis. Šviesūs ilgi jos plaukai buvo išdrikę ant veido. Simas ištiesė ranką ir atsargiai buvo benužeriąs nuo
veido plaukus, bet Angelė ūmai sukrutėjo ir atsimerkė.
– Išgąsdinai!
– Maniau, kad miegi, – pasakė sutrikęs Simas.
– Gulėdama ligoninėj visą laiką galvosiu apie šią pievą, – pasakė atsidususi Angelė.
– Tave guldys į ligoninę?.. Tu nebijok, neskaudės! Tave užmigdys.
– Aš ir nebijau! Grįžusi paprašysiu mamos, kad nupirktų raudonus aukštakulnius batus, apsiausiu – ir kaukšt, kaukšt, žingsniuoju šaligatviu. O paskui išsiausiu basa ir bėgsiu per pievą. Bėgsiu, supratai?
– Supratau! Ir aš bėgsiu drauge. Lenktynių! Gerai?
– Gerai, bėgsim lenktynių! Tik tu nepyk, jei aplenksiu!
Per pievą nutįso ilgi jų šešėliai. Artėjo vakaras.
– Metas namo, – pasakė Angelė. – Mama manęs pasiges.
Simas vėl įkėlė Angelę į vežimėlį, rūpestingai apklostė ir tuo
pačiu keliu patraukė į namus.
Jau buvo iškritusi rasa, ėmė čirkšt naktiniai žiogai... Pūstelėjęs
vėjas atnešė saldų naktižiedžių kvapą.
– Simai, – tyliai pasakė Angelė. – Kaip manai, ar aš tikrai galėsiu vaikščioti?
– Žinoma! Ne tik vaikščioti, bet ir bėgioti! – pasakė Simas.
Tačiau jo balsas neskambėjo linksmai, ir Angelė tarė:
– Žiūrėk man į akis!
Simo akys buvo liūdnos.
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– Tu meluoji, – tarė Angelė.
– Ne, aš nemeluoju. Tu tikrai pasveiksi. Tik... tik man liūdna,
kad ilgai būsi ligoninėje, – užkaitęs pasakė Simas.
aiktelėjo, pagrasino, kraujažolė, rugiagėlę, margąją, išsiausiu,
užkaitęs

1	Išvardinkite teksto veikėjus. Ką apie juos galite pasakyti?
2	Kaip Simas stengėsi Angelę paguosti?
3	Ką vaikai veikė pievoje?
4	Kaip jie čia jautėsi? Atsakymą pagrįskite teksto žodžiais.
5	Kokia buvo didžiausia mergaitės svajonė?
6	Kodėl, kai vaikai kalbėjosi apie ligoninę, Simas buvo liūdnas?
7	Kaip jūs vertinate Simą? Ar norėtute turėti tokį draugą kaip jis?
8	Kaip manote, ar galės Angelė vaikščioti? Pratęskite apsakymą.
Galite pradėti taip:
	Angelė ilgai gulėjo ligoninėje. ...
9 	Ko mus rašytoja moko šiame vaizdelyje?

Vytautė Žilinskaitė

Keturkojis stebuklas
Tam Aliui vis kas nors šauna į galvą! Pamatęs helio1 dujų pripūstus balionus, kurie kyla aukštyn, aukštyn į dangų, kol sprogsta, jis sumanė įdomų dalyką. Atsivežė iš kaimo keliolika kiaulės
pūslių, įprašė savo brolį chemiką pripūsti jas helio, ir išėjo puikūs,
labai dideli ir tvirti balionai! Jeigu jie būtų įstengę pakelti Alių į
orą, jis kaipmat būtų prie jų prisirišęs ir nuskridęs padebesiais. Tačiau berniuko kūnas buvo per sunkus, ir balionai nevaliojo pakelti
1

Helis – labai lengvos dujos.
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jo nė pusmetrio virš žemės. Ką čia prikabinus, ką čia palakdinus
oru? – susimąstęs apsidairė Alius. Ogi štai! Apie kojas sukinėjasi
šunelis – baltas, garbanotas, nedidukas; vizgina uodega ir turbūt
trokšta pabandyti savo laimę ore. Alius nedelsdamas suraizgė apie
šunelio pilvą diržus, pritvirtino juos prie balionų ir, pririšęs prie ilgos nailoninės virvės, paleido į orą – tarsi aitvarą. Patogumo dėlei
sumazgytą virvės galą jis stipriai laikė saujoje.
Pūtė stiprus vėjas, ir visa kupeta balionų, nudažytų ir primargintų tarsi margučiai, iškilo aukštyn ir pasileido pavėjui, lyg dirižablis2 su vienišu keturkoju keleiviu. Įsismaginęs vėjas nešė jį
vis greičiau ir greičiau; Alius jau turėjo bėgti tekinom, kad spėtų paskui savo aitvarą. Drūčiai spausdamas virvės galą ir mikliai
šokinėdamas per griovius ir akmenis, jis iškurnėjo3 į užmiestį ir
2
3

Dirižablis – skraidymo prietaisas su balionu ir varikliu.
Kurnėti – tankiais žingsniais, vikriai, greitai bėgti.
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pasileido į kalvas, vos spėdamas žiūrėti tai aukštyn, tai žemyn,
kad nepargriūtų. Na, ir smagumėlis! Tokio puikaus žaidimo Alius
kaip gyvas neturėjo! Rytoj jis šitaip nulakdins gaidį, pagalvojo
berniukas, poryt katiną, o dar vėliau... hm... ką čia dar būtų galima paleisti į padanges?.. Įsisvajojęs berniukas tik dabar pastebėjo
smagiai šniokščiantį upelį ir, nė nespėjęs atsispirti, kad jį peršoktų,
pūkštelėjo į vandenį. Išsigandęs, abiem rankom stvėrėsi akmens;
ir tada virvė išsprūdo jam iš delno, o nebeprilaikomi balionai šaute
šovė į padebesius.
– Palauk! – sukliko apsikabinęs akmenį Alius, tarsi šunelis galėtų valdyti savo dirižablį.
Dirižablis tebekilo; štai jis pasiekė debesį, balionai paniro į jį,
o šunelis liko kadaroti4 apačioje, po debesiu. Žiūrint nuo žemės, tai
buvo stulbinantis vaizdas: dangumi plaukė vienišas baltas šunelis!
Visi, kas gyvas, išbėgo pasižiūrėti to neregėto stebuklo.
– Ve! – šaukė vieni kitiems suaugę ir vaikai. – Šuo skrenda!
– Ir be jokio propelerio5! – stebėjosi.
– Gal tai ateivis iš kitos planetos?
– Nejau! Čia naujoviškas saliutas6!
O vėjas nešė debesį ir jo „priekabą” tolyn ir tolyn... Iš savo
aukštumų šunelis matė tolumoje Alių, sėdintį upelyje ant akmens
ir verkiantį. Šunėkas sucypė, sutabalavo kojomis ir bejėgiškai amtelėjo... Vėjo blaškoma virvė po juo rangėsi ir suposi...

***

Pavakary į lanką pamiškėje atėjo kaip visada vaikų būrys. Iš
beveik vienodų jų drabužėlių nesunkiai galėjai įspėti, kad tai vaikų
namų auklėtiniai. Čia, pamiškėje, jie mėgo palakstyti ir pažaisti iki
vakarienės, ir tai buvo smagiausios jų valandėlės. Tada jie pamiršdavo, kad jų galvos niekada nepaglostys šiltas motinos delnas, kad
tėtis niekuomet nepaims jų už rankos ir neves pasivaikščioti... MaKadaroti – kadaruoti, tabaluoti.
Propeleris – lėktuvo sraigtas traukos jėgai ore gauti.
6
Saliutas – iškilmingas sveikinimas, pagerbimas.
4
5
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žose vaikų širdelėse gyveno didelis skausmas, bet čia, pamiškėje,
jie viską pamiršdavo ir būdavo kone laimingi... Tik ne šį sykį.
Šį sykį pamiškėje mėlynavo platus patiesalas, ant kurio sėdėjo visa šeima: tėtis, mama ir du berniūkščiai. Jie visi valgė didelius sumuštinius su kumpiu ir skilandžiu, gardžiavosi ankstyvomis
braškėmis. Žiūrint į tas gėrybes, į visą smagią šeimynėlę, vaikams
vėl susopo širdį. Žiū, kaip meiliai mama siūlo vienam sūneliui
šviesraudonę braškę ir kaip aikštingai7 šis atstumia nuo savęs motinos ranką!.. O dabar tėtis suka aplink save už rankų kitą sūnų, o

šis nepatenkintas kvykia ir spardosi... O apsukui strykčioja žvilgantis ilgakojis šuo, kviesdamas su juo pasiausti... Oho, jį taip pat
braškėmis šeria, kur tai regėta? Vaikų namų auklėtiniai susispietė į
būrelį ir su liūdna nuostaba žvelgė į besiaikštijančius berniūkščius.
7

Aikštingai – kaprizingai.
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– „O, – galvojo kiekvienas, – jeigu man mama duotų šitokią braškę!.. O, jeigu mane tėtis šitaip suktų apie save!..” Ir dar visi vaikai
pagalvojo: „O, jeigu mes turėtume tokį puikų šunį...”
Abu berniūkščiai, matyt, pajuto graudžius ir pavydžius vaikų
namų auklėtinių žvilgsnius. Jiems tai teikė tik smagumo ir pasididžiavimo savimi. Ėmė itin garsiai šūkauti, po visą pamiškę gainiotis su šunimi, kvatotis...
– Matot, kaip jie riečia nosį prieš mus! – pasakė viena mergaitė
iš būrio.
– O mes nusigręžkim ir tyčia nežiūrėkim! – atsakė kita.
Bet nusigręžti jie neturėjo jėgų: taip ir traukė akis smagus berniūkščių žaidimas ir į visas puses liuoksintis šuo, ir linksmai besišypsanti mama...
Viena mergaitė paėjėjo nuo būrio į šalį ir tyliai pravirko – taip
jai pasidarė liūdna ir ilgu!.. Staiga per šlapius jos skruostus kažkas brūkštelėjo. Virvutė! Nustebusi mergaitė sučiupo ją ir pakėlė
galvą į viršų. O stebuklas! Iš auksinio vakaro dangaus, iš pūkinio
debesėlio, į ją skrido baltas garbanotas šunelis! Mergaitė sučiupo
virvę abiem rankom ir ėmė traukti į save. Ir šunelis ėmė leistis
žemyn. Dabar jį pamatė ir kiti vaikai. Užgniaužę kvapą, neįstengdami ištarti nė žodžio, jie susikaupę žvelgė į neregėtą stebuklą.
Abu berniūkščiai ir net jų šuo taip pat užvertė galvas ir sustingo iš
nuostabos. O mergaitė apsiašarojusiais skruostais traukė ir traukė
virvę savęsp8, kol šunelis su visa puokšte margų balionų įkrito jai
tiesiai į glėbį. Tada prišokę vaikai apsupo jį ratu, atrišo, šaukė meiliais vardais ir juokėsi...
– Jis vadinsis Stebuklu, – pasakė mergaitė. – Jis nukrito iš dangaus, iš debesies, argi tai ne stebuklas?
Vaikai pasidalijo balionais ir išsklido po pievą. Atsigavęs šunelis taip pat panoro pamankštinti letenas.
– Stebukle, šen!.. Stebukle, ten! – šaukė jį vienas nuo kito vaikai. Dabar jie buvo laimingiausi vaikai visame pasaulyje!

8

Savęsp – prie savęs, į save.
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Du berniūkščiai patempė lūpas. Jie taip pat panoro tokių neregėtų balionų ir tokio šuniuko.
– Sa, sa, sa, – ėmė garsiai jį vilioti, atkišę po didelę braškę.
Bet šunelis nė iš tolo į tą pusę nežiūrėjo.
Tada berniūkščiai kreipėsi į vaikų būrį:
– Ei, – pasiūlė jiems, – keiskimės šunimis! Mūsiškis – grynakraujis dogas!
Vaikai jiems nė neatsakė: toks negražus buvo pasiūlymas! Ne,
į nieką pasaulyje jie neiškeis savo Stebuklo! Dainuodami, įraudę iš
džiaugsmo, pasišokinėdami, aukštai iškėlę balionus, jie patraukė
namo – lyg šventinė eisena. O priekyje oriai tipeno Stebuklas.
susimąstęs, nedelsdamas, padebesius, stebuklo, verkiantį,
pamiršdavo, gėrybes

1	Išvardinkite apsakymo veikėjus. Kuris veikėjas yra svarbiausias? Kodėl?
2	Ką sumanė Alius?
3	Papasakokite, kaip Alius skraidino šunelį. Kokių dviejų dalykų
berniukas nenumatė?
4	Kodėl autorė pagrečiui pasakoja apie vaikų namų auklėtinius ir
apie smagią šeimynėlę?
5	Kodėl viena mergaitė pravirko? Kas tuo metu atsitiko?
6	Kaip našlaičiai sutiko Stebuklą? Raskite sakinius, kuriuose apie
tai kalbama, ir juos nurašykite.
7	Kas yra stebuklas? Ar jums teko patirti stebuklingų dalykų?
8 Į kiek dalių suskirstytas tekstas? Sugalvokite ir parašykite joms
pavadinimus. Pasirinkite vieną dalį ir sudarykite jos planą.
9	Raskite pasakojime šunelio ir balionų aprašymus. Nurašykite
juos į sąsiuvinius.
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Aprašome daiktą
† Pasiskirstykite į grupes. Pasirinkite vieną iš mokyklinių reikmenų
(pieštuką, plunksninę, knygą...) ir aprašykite jį pagal šį planą.

1.	Dydis, forma.
2.	Medžiaga, iš kurios daiktas pagamintas.
3.	Spalva.
4.	Kitos žymės.
5.	Paskirtis.
‡ Perskaitykite, kaip pasakoje aprašytas ąsotis. Nurodykite, kuo jis
skiriasi nuo kitų ąsočių.

Ąsotis buvo didelis, molinis, su dviem ąselėmis. Kokiais gražiais ornamentais buvo išmargintas! Viena ąsočio ąselė raudona, kita žalia. O pavaizduota lyg tekanti upė, o toje upėje
maudosi trys mergelės. Kitoje pusėje nupieštas žydras dangus,
kuriame skraido didelis drakonas. Iš jo burnos lekia žiežirbos,
dūmai. Ąsočio apačioje pavaizduota princesė, kuri rauda todėl, kad tas bjaurusis drakonas ją pagrobė iš tėvo karalystės,
o už medžio stovi jaunikaitis, kuris nori ją išvaduoti.
O kokia gi to ąsočio galia? Kodėl jis stebuklingas? O štai kas
svarbu. Jei į šį ąsotį pabelsi tris kartus, tai iš jo išlįs milžinas ir
įvykdys visus norus.
U

Piešimo popieriaus lape nupieškite (arba atlikite kita technika)
čia aprašytą ąsotį.

ˆ Dabar įsivaizduokite, jog mokykliniai reikmenys atgijo ir tapo stebuklingi (tiek savo išore, tiek savybėmis). Vieni pabūkite poetais,
kiti – burtininkais ir trumpai aprašykite vieną iš daiktų. Prieš pradėdami rašyti, pagalvokite, kokia kalba rašys poetas, o kokia burtininkas. Neužmirškite sugalvoti suasmenintam daiktui vardo.
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Š Perskaitykite vieno daikto mįslingą aprašymą ir įspėkite, kas tai.

Mano mielas daiktas
Aš jį kasdien matau ir liečiu. Jis išmokė mane kalbėtis ir lenktyniauti su vėju. Jis gražus. Melsvos spalvos. Blizga. Su dviem
„ragais”, bet nesibado. Mėgsta paišdykauti. Ypač lėkdamas
nuo kalniuko. Kartą virsdamas nubrozdino man kojas ir rankas. Nesupykau. Aš jį labai myliu. Tai kas gi tas mano mielas
daiktas? Žinoma, ▲.
Donatas

œ Pažaiskite. Pasirinkite daiktą ir papasakokite apie jį panašiai kaip
Donatas. Kiti bandykite spėti. Paskui pasikeiskite.
Œ Įsivaizduokite, kad dingo jūsų šuo, katė, paspirtukas, riedučiai, riedlentė, mokinio pažymėjimas ar kas nors kito. Parašykite skelbimą.
Prisiminkite, kaip rašomas skelbimas ir kokie duomenys jame turi
atsirasti.
š Aprašykite savo mėgstamiausią žaislą arba kitokį daiktą. Aptarkite
ne tik tai, kaip jis atrodo, bet ir kuo jis ypatingas, kodėl jums brangus.

Vytautas Bubnys

Toreadoras
Andrius žingsniavo pamiškės kelučiu, plačiai šmaukščiojo lazda per paparčius ir plėšė visa gerkle:
Toreador1, drąsiai pirmyn...
Stabtelėjo priešais tankų kadagį, atšoko į šalį, išsilenkė pralekiančio jaučio ragų...
Toreador, toreador, – pergalingai pakėlė lazdą ir žengė su vėliava rankoj.
„Tam, param papapam”, – šaukė trimitas, tratėjo būgnas, ir
Andrius mušė koja, krūtinę išpūtęs, galvą atlošęs. Tačiau koja už1

Toreador, toreadoras – svarbiausias koridos dalyvis, suduodantis buliui mirtiną smūgį.
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kliuvo už eglės šaknies, išsirangiusios skersai keliuką, Andrius
išsitiesė į dulkes, greitai pakilo, pasipurtė. Kažkas sukikeno visai
netoli.
– Gal į snapą nori? – grėsmingai paklausė Andrius.
Jaunesnysis jo broliukas Virgis šmurkštelėjo iš už medžio ir
pasileido bėgti.
– Palauk, Virgi! Palauk!
Virgis sustojo, nepatikliai žvelgė.
– Ateik, Virgi, – pašaukė Andrius.
– O tu man nieko nedarysi?
– Nieko.
Andrius vėl žingsniavo, vėl užtraukė:
Toreador, drąsiai pirmyn...
Tačiau balsas nebeskambėjo...
– Aš žinau, tu po pamokų sėdėjai, – tarė Virgis, aižydamas
išbergždusias2 žirnių ankštis.
– Kas sakė?
– Vaikai.
– Mama žino?
– Ne.
– Tai ir nesakyk, – paprašė Andrius, tačiau Virgis, išpūstais
žandais maldamas žirnius, paklausė:
– Kas už tai bus?
Andriaus rankos pačios jau kilo – sučiups Virgį už sprando,
priries prie žemės nosim į samanas, sudroš plaštaka... Tegu bėga
namo, tegul skundžia mamai!.. Bet ne, Andrius ne toks, kad prasidėtų.
– Nematei Bukio? – paklausė Andrius.
– Prie namų jo nėra. Ir čia nemačiau.
– Tu būsi pikadoras3.
Virgio girnos nustojo malusios, burna prasižiojo ir iš jos išsirito keli žirniai.
2
3

Išbergždusi – išnokusi.
Pikadoras – koridos dalyvis, ietimi ginkluotas raitelis, erzinantis bulių.
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– Aš būsiu toreadoras, o tu – pikadoras. Pamatysi, einam.
Virgiui pasidarė baisiai įdomu, jis išlupo iš kišenės ankščių
saują ir įbruko broliui.
– Valgyk, tu dar be pietų.
– Ne valgis man galvoj, – atsakė Andrius ir patraukė takeliu
per miško kampą, kur pro medžius švietė proskyna.
– Buki! – Andrius sušuko, apsižvalgė. – Buki, Buki!
Kiekvieną dieną Andrius, grįždamas iš mokyklos, šaukia savo
Bukį. Stirniukas atbidzena4, atkiša švelnų snukutį ir nuo Andriaus
delno renka duonos trupinius, pučia šiltą kvapą, kutena ranką.
Anksti pavasarį tėtė jį ištraukė iš liūno vos gyvą, apgobė kailiniais
ir parnešė. „Matyt, bėgęs per ledą ir įsmukęs akivaran5”, – kalbėjo tėtė ir uždarė stirniuką tvarte, kad sušiltų, atsigautų. Andrius
nešė jam šieno, morkų, bet stirniukas nieko nelietė, bailiai blaškėsi
tvarto pasieniais. Pagaliau apsiprato, pradėjo ėsti, nesibaidė, kai
Andrius pirštų galais glostė jo galvą. Gal po dviejų savaičių tėtė
atvėrė tvarto duris.
– Tegul bėga sau į mišką, – pasakė.
Stirniukas pabėgėjo, atsigręžė ir žiūri.
– Stirniuk, stirniuk, – švelniai kalbino jį Andrius su Virgiu.
Stirniukas skabė jauną žolę, o sykiais, pakėlęs galvą, žvelgė į
pakluonę, kur stirksojo abu berniukai.
Kitą dieną, išėjęs iš miško, sustojo jis ant kalvelės ir ėdinėja.
Andrius atnešė morką, atkišęs rankoje viliojo stirniuką, tačiau jis
nedrąsiai suko galvą šalin, nors žvelgė godžiai. Andrius pamėtėjo
jam morką, stirniukas sugraužė ir nustrikseno į mišką.
– Kai stirniukas pripras prie rankų, aš jį į mokyklą nusivesiu,
– pasigyrė Virgis.
– Gal tu nori, kad kaime jį šunes užpultų? – sudraudė Andrius.
– Aš lazdą pasiimsiu ir apginsiu.
– Nekalbėk kvailai. Stirniukas bus čia, mūsų miške. Mes su juo
žaisim.
4
5

Bidzenti – iš lėto, mažais žingsniais bėgti.
Akivaras – neužšalusi ežero vieta, properša.
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– Jis užaugs didelis ir gal nenorės su mumis žaisti.
– Su tavim nenorės, tu mažas.
– Ir aš užaugsiu. Kartu su stirniuku! Visi trys būsime draugai,
– pridūrė Virgis.
Jiedu tik ir kalbėjo apie stirniuką, nuolat bėgiojo į kiemą, į pamiškę ir žvalgėsi, bene jį pamatys. Stirniukas iš tikro dažnai stypinėdavo pamiškėje, įbėgdavo net į kiemą, nesibaidė vaikų, ramiai
stovėdavo glostomas. Rudas kailiukas buvo švelnus, šiltas ir blizgėjo, ant kaktos išlindo du buki ragiukai. Andrius kumščiais nestipriai stukteldavo stirniukui į kaktą.

– Buki! – Ir vėl stukteldavo. – Buki!
Pradžioje stirniukas bėgo į šalį, o paskui jam, matyti, patiko
toksai žaidimas, – jis, palenkęs galvą, pats atstatydavo ragučius ir
pribėgdavo prie Andriaus. Andrius atšokdavo į šoną ir pats puldavo.
– Buki! Buki!
Tačiau sykį tokį vaikų šėlimą ant pievutės su stirniuku pastebėjo tėtė.
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– Vaikai! – riktelėjo iš tolo. – Kodėl jūs stirniuką mokote badytis?
Andrius greitai atsakė:
– Jeigu vilkas užpuls, mokės apsiginti.
– Jį greitos kojos nuo vilkų apgins, – atsakė tėtė ir piktai pridėjo: – Kad daugiau nematyčiau šitaip!..
Tėtės žodžiai pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo.
Andrius nusiviliodavo Bukį į miško proskyną, įremdavo
kumščius stirniukui į kaktą ir eidavo stumčių. Pradžioje Andrius
nustumdavo Bukį, bet vasarai baigiantis stirniukas, kai jau gerokai paaugo ragai, taip tvirtai įsispirdavo kojom į žemę, kad nė per
žingsnį atgal.
O Virgis tik šokinėjo aplink, plojo rankom, tačiau su Bukiu
susiremti bijojo.
Taip ir bėgo dienos, o Andriaus galvoje, vakarais besėdint prie
televizoriaus, susiklostė smagus sumanymas. „Toreador...” – užtraukė kartą Andrius, pašoko nuo kėdės, tačiau net Virgiui neprasitarė, ką sugalvojęs. Tegul palaukia, dar išplepės ir viską sugadins.
Toreador, drąsiai pirmyn... – vėl užplėšė Andrius, šlepsėdamas
per samanas ir apgailestaudamas, kad jo žingsnių visai negirdėti.
Tor, tor, tor... – karkino iš paskos žengdamas Virgis.
Vešliai žaliuojančioje proskynoje, nubarstytoje geltonais beržo lapais, galvą iškėlęs stovėjo Bukis.
Andrius sučiupo Virgio ranką ir sušnibždėjo:
– Nors tu dar mažas ir žioplas, bet aš tau parodysiu koridą. Tai
toreadoro ir jaučio grumtynės. Aš – toreadoras, o ten, – jis parodė
ranka į Bukį, – jautis. Jis mane puls, o aš nuo jo ragų išsisuksiu. Bet
kad jautis mane pultų, jį reikia įerzinti. O tu būsi pikadoras, kuris
mėtys mažas ietis jaučiui į nugarą.
– Kas aš? – pasitikslino Virgis.
– Tu – pikadoras.
– Ką aš turėsiu daryti?
Andrius apsižvalgė, puolė po pušim, pririnko dvi pilnas saujas
pasišiaušusių kankorėžių.
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– Paimk. Tu šitas ietis mėtysi į Bukį, jam skaudės ir jis supykęs
puls mane.
Virgis paslėpė rankas už nugaros, papurtė galvą.
– Aš nenoriu, kad Bukiui skaudėtų.
Andrius nusivylė broliu, numojo ranka.
– Sakiau, kad tu mažas, geriau neprasidėti.
– Aš visai ne mažas! – užginčijo Virgis ir atkišo rieškutes. –
Gal manai, kad aš nepataikysiu?
– Žinoma, tu pataikysi. Buki! – pašaukė Andrius.
Stirniukas tik dabar pamatė vaikus, atsisuko, išdidžiai žengė
jų pasitikti. Andrius pasikūprino, sau prie kaktos prispaudė abiejų
rankų pirštus ir šitaip ėjo į stirniuką.
Stirniukas sustojo, nuleidęs galvą grybštelėjo žolę ir vėl įsižiūrėjo į artėjantį Andrių.
– Buki buk, Buki buk, – Andrius badinėjo smiliais ir galva stirniuko pusėn.
Bukis žengė lėtai, paskui smarkiau, atkišo ragus. Andrius prisileido jį visai arti, o tada kryptelėjęs išsilenkė. Stirniukas prabėgo
pro šalį ir lyg niekur nieko vėl gribšnojo žolę.
– Pikadore, sviesk ietį! – sukomandavo Andrius.
Virgis metė vieną kankorėžį, metė kitą ir tik trečias pataikė
stirniukui į šoną. Bukis pabėgėjo į šalį, žiūrėjo į berniukus.
– Buki buk, Buki buk, – Andrius vėl palinkęs artinosi į stirniuką.
Ilgai jie šitaip žaidė. Tarpais Andrius Bukį vaišino duona, o
paskui vėl ragino Virgį, kad mėtytų savo ietis. Pagaliau, matyt,
stirniukui įkyrėjo, ir jis nubidzeno sau į mišką.
Andrius pasitempė, pasistiebė ir paklausė:
– Patiko korida?
– Nežinau, – tyliai numykė Virgis. – Bukiui tikriausiai nepatinka.
– Tai nieko, aš Bukį išdresiruosiu, ir jis kaip tikras jautis puls.
Kada nors pasikviesiu vaikus ir parodysiu, kaip toreadorai kaunasi. Tik žiūrėk, namie nė žodžio.
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Dažną popietę Andrius su Virgiu, vos tik papietavę, sprukdavo į mišką. Buvo saulėtos rudens dienos, nuo berniukų balsų skardėdavo tyla. Jeigu Bukio nesurasdavo, jiedu svaidydavo kankorėžius, karstydavosi po lazdynus ir skindavo riešutus, o kai pamatydavo stirniuką, Andrius tapdavo toreadoru, o Virgiui vis liepdavo
būti pikadoru. Kartą Andrius tarė:
– Gal rytoj pasivadinsiu draugų, tegul pasižiūri. Aš jau sakiau
jiems, net išsižiojo išgirdę. Kine to nepamatys.
Kai rytojaus dieną baigėsi pirmokams pamokos, Andrius per
pertrauką susirado Virgį ir paliepė:
– Eik namo, tik niekur neužtruk. Paskui prisikimšk kišenes
duonos ir obuolių ir lauk. Kai sušvilpsiu, atlėksi į mišką. Aišku?
– Aišku. Tai šiandien? – dar paklausė Virgis ir pakėlė mėlynas
akis į brolį, tokį stiprų ir drąsų.
– Pamatysi, – išdidžiai atsakė Andrius.
Per paskutines dvi pamokas Andrius sėdėjo kaip ant adatų,
nieko nebegirdėdamas, niekaip nesulaukdamas skambučio. Tačiau
istorikas, paaiškinęs pamoką, pasižiūrėjo į laikrodį ir iškvietė Andrių atsakinėti. Andrius mikčiojo, mikčiojo ir visai nutilo. Mokytojas rašė dvejetą, tačiau Andrius laikėsi tvirtai, mirktelėjo draugams: „Ne tas man dabar galvoj...” O kai nuaidėjo skambutis, jis
pirmas puolė pro duris. Iš paskos kiti berniukai išgarmėjo, ir jie
visu būriu patraukė pamiškėn. Priešaky žengė Andrius. Kai medžiai juos paslėpė, Andrius užtraukė:
Toreador, drąsiai pirmyn...
Berniukai nutilo, sukluso.
Toreador, toreador...
Priėjęs namus, Andrius prisiglaudė prie pušies ir sušvilpė.
Žiūrėjo į kiemą, į tokį aukštą ir nugeltusį klevą, į baltuojančius
antaninius ant obels šakų. Vėl sušvilpė. Virš pušies sugirgsėjo
gervės. Ilga virtine, aukštai aukštai pakilusios, jos traukė į pietus,
ir Andrius žiopsojo užvertęs galvą, pasidarė kažko neramu, ūmai
dingo visas smagumas, tačiau netoli, ties lazdynų krūmu, nekantraudami klegėjo berniukai. Andrius trečiąsyk sušvilpė ir supyko
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ant Virgio; amžinai jis toks, nulenda kur, neprisišauksi. O gal mamai viską išpliurpė, neišleidžia?
– Palaukit, aš tuoj! – šūktelėjo draugams ir nubėgo per tuščią
lauką, baltais voratinklių siūlais apraizgytą.
Įpuolė į virtuvę ir sušuko:
– Kur Virgis, mama?
Virtuvėje buvo tuščia.
Iš gretimo kambario įėjo tėvas.
– Kur Virgis, tė... – Andrius pakėlė akis į tėvą ir užsirijo.
– Prisižaidėt, – sunkiai ištarė tėvas, pakinknojo galva ir atsisėdo ant suolo pas langą. – Į ligoninę Virgį išvežė.
Kažkas užveržė Andriui gerklę ir ėmė smaugti taip skaudžiai,
kad jis nebeteko jėgų ir atsišliejo pečiais į durų staktą.
– Gerai, kad tuokart ėjau pietų. Žiūriu, ir Virgis grįžta. Tik
užlindo už eglynuko ir suklykė. Puoliau ton pusėn. Vėl suklykė.
Iš tolo pamačiau – stirniukas parsitrenkęs jį ant kelučio. Surikau
lėkdamas. Pamatė mane ir nubėgo į mišką.
– Ką jis padarė Virgiui? – tyliai, su baime paklausė Andrius.
– Ragais veidą sužalojo, akį kliudė. Kažin ar matys ta akim.
Aštrus tėvo žvilgsnis nuvėrė Andrių, jis palinko, nuleido galvą. Iš rankos išslydo krepšelis su knygomis ir dusliai dunkstelėjo
ant grindų. Andrius suvirpėjo visas, pašoko.
– Aš jį užmušiu! Užmušiu Bukį! – sušvokštė pro dantis, išpuolė laukan, bet tuoj pat stabtelėjo, lyg už rankos sulaikytas.
Nuo miško švilpė draugai, nerimavo.
– Toreador! Toreador! – šaukė kažkuris, net laukai skambėjo.
Andrius nulindo į pašalį, įsispraudė tarp nurudusių serbentų
krūmų, žvelgė į žemę po kojom.
Draugai švilpė, šūkavo.
Andrius prikando virpančią lūpą.
išpūtęs, atlošęs, sudroš, ietis, grybštelėjo, sprukdavo,
priešaky, sugirgsėjo
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1 	Kur vyksta pasakojimo veiksmas? Kas yra pagrindiniai veikėjai?
2 	Papasakokite, kaip Andrius ir Virgis susidraugavo su stirniuku.
3 	Kokių žaidimų Andrius mokė Bukį?
4 	Koks sumanymas susiklostė berniuko galvoje?
5 	Ką reiškia žodis korida? Raskite jo paaiškinimą tekste.
6 	Kuo koridoje turėjo būti Virgis? Ką jis turėjo daryti?
7 	Papasakokite, kuo baigėsi vaikų žaidimai.
8 	Kaip elgėsi Andrius, sužinojęs apie nelaimę? Kas kaltas dėl įvykusios nelaimės?
9 	Glaustai papasakokite įvykius Andriaus vardu.
10 	Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos posakius.
	Tik žiūrėk, namie nė žodžio.
	Andrius sėdėjo kaip ant adatų.
	Virgio girnos nustojo malusios.
	Tėtės žodžiai pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo.
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GIMINIŠKI ŽODŽIAI
Kas yra žmonių giminė, jūs jau žinote. Giminaičius vadinate
įvairiais, dažnai vienas į kitą nepanašiais žodžiais: teta, dėdė, pusseserė, pusbrolis... Jų pavardės gali būti kitokios negu jūsų, bet jie
vis tiek jums giminės.
O kaip giminiuojasi žodžiai? Šiek tiek kitaip negu žmonės. Jų
giminystei reikia bendros žodžio dalies, kaip antai:
kriaušė – kriaušytė – kriaušaitė,
vasara – vasarėlė – pavasaris,
kelias – keliukas – pakelė,
sūnus – sūnelis – posūnis – įsūnis – sūnėnas.
Bet tai dar ne viskas. Giminiški žodžiai turi būti susieti savo
reikšme. Štai du žodžiai: karvė ir karvelis. Abu turi bendrą dalį
karv-, bet jie negiminiški. Kodėl? Pirmas pavadina gyvulį, antras
– paukštį. Taigi jie reiškia visai skirtingus daiktus.
Susiję savo reikšme ir turintys tą pačią šaknį žodžiai vadinami
giminiškais žodžiais.
Kam giminiški žodžiai reikalingi? Kodėl neužtenka, pavyzdžiui, vieno žodžio kriaušė, o sakoma dar ir kriaušytė, kriaušaitė? Kriaušė – užaugęs medis, kriaušytė – jaunas medelis. Tiesa,
kartais kriaušyte vadiname ir seną, didelį medį, jei jis mums labai
mielas. Bet visi šie žodžiai vartojami tos pačios rūšies medžiams
pavadinti.
† Nurašykite eilėraštį. Raskite ir pabraukite giminiškus žodžius.

Lokiukai
Lokiai ir mamos lokės
Atsikvėpė ramiai:
Gerai lokiukai mokės,
Geri jų pažymiai.
69

Turinys

Nedarė klasei gėdos,
Nesipešė kieme.
Pagyrė juos pelėdos
Viešam suėjime.
Labai gražiai šnekėjo
Lokys iš Palokių, –
Lokiukams palinkėjo
Atostogų puikių.
M. Vainilaitis

‡ Sugrupuokite giminiškus žodžius.

lietus, plaukimas, saulė, jaunatis, gražus, lietingumas, pasaulis, jaunystė, plaukikė, Gražina, saulėtas, lietpaltis, grožybės,
jaunuomenė, saulėgrąža, plaukti, atjaunėti, grožis, plaukykla,
saulėtekis, gražiabalsis, lietingas, prieplauka, jauniklis, Saulius, lyti, plaukmuo, grožėtis, jaunasis
lyti
lietus

saulė

gražus

plaukti

jaunystė

ˆ	Kurie iš poromis surašytų žodžių negiminiški?

ranka – įrankis lenta – lentyna
lapas – lapė
šaltas – šaltukas
liepa – liepė
akvarelė – akvariumas

raštas – rašalas
stalas – staltiesė
knyga – knygynas

Š	Kiekvienoje eilutėje įsiterpęs vienas negiminiškas žodis. Kuris?

rasa – rašė – rasotas
meška – meškerė – meškerioti
pirkia – pirkelė – pirkti
kovoti – kovas – kova
karpis – karpyti – karpinys
kalti – kalvė – kalva
gerti – geras – gerumas
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œ Nurašykite patarles ir pabraukite giminiškus žodžius. Pasakykite,
kodėl jie giminiški. Paaiškinkite patarlių reikšmę.

1. Darbas meistrą giria. 2. Darbštus duoną gamina, tinginys
badą augina. 3. Darbymetyje ir akmuo kruta. 4. Kalbus kalbą, darbštus darbą randa. 5. Tinginystė – visų ydų motinystė.
6. Tinginys ir miegodamas patrūksta. 7. Tinginiausi – išvirkščiu šaukštu valgysi.
Œ Parašykite šiems žodžiams bent po tris giminiškus žodžius. Jų bendrą šaknį pabraukite.

namas – namelis, ,
sodas – , ,
daina – , ,
draugas – , ,
medis – , ,
š	Pritaikykite kryžiažodžio langeliams žodžius: parašas, sąrašas,
raštinė, raštingas, rašalinė, rašys, rašalas, rašykime, rašinėjimas,
rašinėtojai, rašytojas. Raskite jų šaknį. Rašykite sąsiuvinyje.
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S
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REIKŠMINĖS ŽODŽIO DALYS. ŠAKNIS
Reikšminės žodžio dalys yra: šaknis, galūnė, priešdėlis ir priesaga.
Bendroji giminiškų žodžių dalis vadinasi šaknis.
Šaknis yra svarbiausia žodžio dalis, nes nuo jos tiesiogiai priklauso žodžio reikšmė. Prie šaknies dedamos kitos žodžio dalys.
Nagrinėdami žodžio sudėtį, šaknį žymime taip:
.
Pavyzdžiui: beržas, beržynas, berželis.
Norėdami rasti žodžio šaknį, nagrinėjamam žodžiui parenkame giminiškų (miestas – miestelis, miestietis) ir ieškome bendrosios jų dalies, nes bendroji giminiškų žodžių dalis ir yra šaknis.
Vadinasi, žodžio miestas šaknis yra miest-.
Kartais į šaknį įsiterpia priebalsiai n, m. Šie garsai, įsiterpę į
šaknį, vadinami intarpais. Intarpas esti tik esamajame laike, pvz.:
pigti – pinga – pigo; tapti – tampa – tapo; šlapti – šlampa – šlapo.
Intarpą žymime taip:
ta m pa.
Šaknis gali kisti. Dažniausiai kinta šaknies balsis, pvz.: vyti –
vijo; vogti – vagia; imti – ėmė; kurti – kūrė. Kartais kinta ir priebalsis: metė – mesti – mečiau; medis – medžiai.
† Sugalvokite kuo daugiau giminiškų žodžių su šiomis šaknimis.

vargkalbknygskaitpiešnam-

– vargti, vargas, vargelis, vargingas, vargšas
–
–
–
–
–

‡ Nurašykite tekstą. Pažymėkite paryškintų žodžių šaknis, skliaustuose parašykite giminišką žodį.
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Miškelis (miškas) gyveno savo kasdieninį gyvenimą. Ant voratinklio gijos kilo aukštyn žalsva kirmėlaitė ( ). Vienišas
drugelis ( ) ieškojo sau draugo po žydinčią, takelių ( ) išraizgytą pievą. Po žolę narstė skruzdės ( ), tempdamos spyglius naujam namui ( ), nes senąjį išspardė padykę vaikai. Po
šakas šokinėjo kažko sunerimusi voverė ( ). Du žiogeliai ( )
ginčijosi, katras aukščiau pašoko nuo smilgos ( ).
V. Žilinskaitė

ˆ Raskite tekste giminiškus žodžius. Išrašykite šešias jų grupes ir pažymėkite šaknį.

Pušaitė
Tarp aukštų pušų, didelio pušyno pakrašty, išaugo maža pušaitė. Ji buvo dar tokia mažutė, kad per ją lengvai peršokdavo
kiškis. Bet jos viršūnėlė augo tiesi, ir kada nors mažylė turėjo
užaugti aukšta, išlakia pušimi.
O kol kas sena skarota eglė gynė ją nuo vėjo ir sekė pasakas.
Lietingomis, nejaukiomis naktimis didžiosios pušys ošė jai
sakmę apie proseneles, kurių viršūnės rėmusios dangų ir kurioms iš tolo lenkėsi net galingieji maumedžiai. O pušaitės senolė, didžioji pušis, kas vakarą jai niūniuodavo melodingą ir
seną kaip miškas lopšinę.
V. Žilinskaitė

Š Nurašykite tekstą. Paryškintų žodžių šaknis pažymėkite sutartiniu
ženklu.

Ir iškeliavo arklys Dominykas toliau į vakarus. Rugiagėlių
kvapas vis stiprėjo, stiprėjo, ir galų gale Dominykas išvydo
didžiulę nuostabią rugiagėlių pievą. O tos pievos pakraštyje
jis pamatė begemotuką Nikodemą, kuris stovėjo kaip įbestas
pagalys ir, matyt, šios pievos grožio sužavėtas, negalėjo ištarti nė žodžio. Gal ir norėtų pasakyti, tarkim, – „kokia graži pieva, kaip man čia gera žaisti”, bet kas iš to, kai nori, o negali...
V. V. Landsbergis
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œ Parašykite nurodytų veiksmažodžių esamąjį ir būtąjį kartinį laiką.
Pažymėkite intarpą.

sprukti – spru n ka, spruko
busti –
tekti –
kristi –
snigti –
skristi –
kibti –
Œ Baikite rašyti ir įsidėmėkite šaknies balsių kaitą.

būti
pūti
žūti
birti
svirti

– būna, buvo
–
–
– byra, biro
–

kilti
šilti
žilti
ginti
pinti

– kyla, kilo
–
–
– gina, gynė
–

tiko – nuotykis
tvino – potv*nis
kilo – pok*lis
suko – pos*kis
buvo – pob*vis

š Parašykite su šiais žodžiais sakinių. Pabraukite pakitusius šaknies
priebalsius.

audė, audžia; rado, rasti; raidės, raidžių; gaidys, gaidžiukas

NOSINĖS RAIDĖS ŽODŽIŲ ŠAKNYSE
† Kuris iš pateiktų žodžių kurioje patarlėje praleistas? Raskite ir įrašykite.

1. Atidavė lapei ganyt. 2. Iš mažos gilės didelis
3. Daug apžiosi – mažai . 4. Ir gaidys savo kieme
delis gerklę plėšia.
ąžuolas * nukąsi * drąsus * kąsnis * žąsis

išauga.
. 5. Di-

‡ Nurašydami pateiktus žodžių junginius, įrašykite praleistas raides.
Paaiškinkite šaknies balsių rašybą. Pasirinkite penkis žodžių junginius ir parašykite su jais po sakinį.

išsi*stas laiškas, baltoji ž*selė, paž*stamas jaunuolis, duonos
k*snis, išl*sdamas iš krūmų, prak*stas obuolys, nusig*sta savo
žodžių, patinka dr*siausieji, reikia apsispr*sti, *žuolinis kotas,
išgal*stas peilis, ypatinga m*slė
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ˆ Įrašykite praleistas raides.

1. Pagr*žink paveikslą ir sugr*žink draugei. 2. Meškis pagr*sė
piktu urzgimu. 3. Naktį paš*lo, medžius padengė šerkšnas.
4. Po kojomis čeža vėjo nudr*skyti lapeliai. 5. Ilgai niekas
nedr*so žodžio pratarti. 6. Patvoryje gulėjo sutr*šusių r*stų
krūva. 7. Ežeras greit užš*la. 8. Laivas pradėjo sk*sti. 9. Mudviejų ginčą teks tau išspr*sti. 10. Kitais metais šv*sime mūsų
miestelio jubiliejų. 11. Šeimininko veidas rausta ir b*la.
Š Iš pateiktų žodžių sudarykite sakinius.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Šuo, draskyti, nagai, imti, žemė.
Šalis, didelis, grėsti, pavojus.
Riešutai, lazdynas, šakos, subręsta, ant.
Vąšelis, nerti, senelė.
Sniegas, pavasaris, težti.
Netrukus, tęsinys, ši, sulaukti, istorija.
Žąsys, pelkė, vidurys, gagenti.

œ Parašykite kuo daugiau bendrašaknių žodžių. Šaknies balsiai ir
priebalsiai gali būti pakitę.

lįs- – lįsti, lindėti, landa, landynė, lenda
grįž- –
gręž- –
siųs- –
tręš- –
Œ Parašykite šių veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiąjį asmenį.

grėsti, drėksti, gręžti, šalti, tręšti, balti, pūsti
š Atidžiai perskaitykite pasaką ir raštu ją atpasakokite. Pavartokite
paryškintus žodžius.

Ąsotis ir varna
Skrenda varna per lauką ir mato – iš žolės kyšo ąsa.
– Turbūt bus ąsotis, o ąsotyje vandens, – galvoja varna. Nutūpė, prišokavo, bet vandens ąsotyje visai maža.
– Tai žąsys išgėrė, – ėmė skųstis varna.
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Iš tikrųjų netoli žąsinas šnypštė. Nori varna lįsti į ąsotį, bet
nedrįsta. Ką dabar daryti?
– Žmonės sako, kad akmenukai skęsta vandenyje, – tarė sau
varna. – Nesunku bus atsigerti, tik reikės akmenukais nugrįsti
ąsočio dugną.
Varna taip ir padarė – rinko akmenukus ir mėtė į ąsotį. Akmenukai skendo, kėlė vandenį, ir varna atsigėrė.
Lietuvių pasaka

Ÿ	Išspręskite kryžiažodį. Rašykite sąsiuvinyje.

1. Stiprus medis.
2. Įtemptai galvoti.
3. Įrankis.
4. Ką reikia daryti, norint
paragauti bandelės.
5. Žodžio neryžtinga sinonimas.

1 Ą
2
3
4
5

Ą
Ą
Ą
Ą

GALŪNĖ
Galūnė yra kintanti žodžio dalis, rodanti jo ryšį su kitais
žodžiais (ąžuolas žaliavo, ąžuolą nukirto; žvakė šviečia,
žvakės šviečia; neša, nešė).
Galūnę žymime taip:

neš a .

Linksniavimas, asmenavimas, giminės, skaičiaus, laiko keitimas vadinami žodžių kaitymu. Keisdami galūnes, žodžius kaitome. Galūnė nurodo linksniuojamojo žodžio giminę, skaičių, linksnį, asmenuojamojo – asmenį, skaičių ir kartais laiką.
Keičiant galūnes, galima pasidaryti ir naujų žodžių: vilkas –
vilkė; stalas – stalius; gražus – grožis.
Kai kurie žodžiai galūnių neturi, pvz., augs, rėks, vakar, taip,
prastai, dirbti, lėk.
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Žodžio dalis be galūnės yra kamienas (sodinukas, pasakėlė).
Žodžio kamienas kartais sutampa su šaknimi (mam-a, saul-ė).
† Perskaitykite tekstą. Nurašykite paryškintus žodžius ir sutartiniu
ženklu pažymėkite jų galūnes.

Mačiau, tikrai mačiau: visos pelės kaip pelės, pilkos, juodos,
baltos ir margos, bet viena – sidabrinė! Sidabrinė ir tiek.
Kai bėga, tai skamba, tarsi kokie varpeliai jai po kaklu parišti
būtų... Kai liaujasi bėgti, dar ilgai visame pelyčių lauke aidi:
din dilin, din dilin...
Ir taip dindiliuoja, kol nusilpsta, nutyla, sudyla.
Maža mergytė, kuriai aš tai vieną sykį papasakojau, irgi pritilo, susimąstė, paskui tyliai ištarė:
– O gal ta pelė... iš Mėnulio?
S. Geda

‡ Nurašykite mįsles. Sutartiniais ženklais pažymėkite paryškintų žodžių šaknis ir galūnes.

1. Graži mergaitė, raudona kepuraitė, kas praeina – tas galvą
lenkia. 2. Miške gimė, naktį subrendo, parėjęs namo, katile nuskendo. 3. Žalias, bet ne pieva, baltas, bet ne sniegas,
garbanotas, bet ne plaukai. 4. Du kartus gimsta, vieną kartą
miršta. 5. Kurio paukščio jaunikliai nepažįsta savo motinos?
ˆ Suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu linksniu ir pažymėkite jų galūnes.

Lapė užkasė (žąsis) ir nubindzeno paskui (kiškis). Mažai ji tikėjo kiškio kalba, bet būdama smalsi iš tolo sekė (kaimynas).
Netrukus abu įlindo į (kviečių laukas); kiškis, kaip tikras vyras, prisiartino prie (žmogus) su šluota, pasisveikino jį su koja,
paskum pasišokėjęs pabraukė uodega per (nosis). Lapė iš tolo
žiūrėjo ir tik stebėjosi tokia (kiškis) drąsa.
Laputė išdrįso ir pati prisiartinusi bandė pabraukti (žmogus)
per (kojos). Žmogus – nė krust.
P. Cvirka
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Š Kurių linksnių galūnėse rašomos nosinės raidės? Parašykite dešimt
pavyzdžių.
œ Įrašykite praleistas galūnes.

Vėjas švilpauj* po sod*,
Vėj* švilpaut nusibod*.
Apkabinęs klevo šak*,
Su lapel* tyliai šnek*.
Čia nuritina tak*
Lėl*, pamestą vaik*.				
Jau prie lang* suka rat*,			
Knyg* atverstą pamato.
B. Buivydaitė

Œ Iš šių žodžių sudarykite sakinius ir sukurkite rišlųjį tekstą.

aš, gyventi, graži, sodyba
aplinkui, augti, puikūs, medis
po, mano, kambarys, langas, svyruoti, gražūs, gluosniai
jų, plačios, šaka, mėgti, patriukšmauti, varnėnai
vakarinė, sodas, pusė, vasara, žiedai, apsipilti, liepos
prie, vartai, stovėti, žalia, eglės				
š Nurašykite žodžius. Sutartiniu ženklu pažymėkite jų kamienus.

nuveždavo, patarėjas, baltas, palangėje, girininkas, giružė, rašalinė, sąrašas, dukra, dukružėlė, laukuose
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PRIEŠDĖLIS
Žodžio dalis, esanti prieš šaknį, vadinama priešdėliu.
Priešdėlis pakeičia žodžio reikšmę, pvz.: miškas – pamiškė;
jūra – užjūris; dažė – nudažė. Priešdėlį žymime taip:

parašė.

Priešdėliuose są- ir į- rašomos nosinės raidės. Šie balsiai visada tariami ilgai.
į-					
įdomus, įvairus, įprotis,
įspūdžiai, įvardis, įgūdis

są-

sąjūdis, sąlyga, sąmonė, sąžinė,
sąskrydis, sąsiuvinis, sąsiauris

†	Perskaitykite tekstą. Nurašykite paryškintus žodžius ir sutartiniu
ženklu pažymėkite jų priešdėlius.

Lino kantrybė
Kartą žmogus nusprendė išbandyti savo bičiulių augalų kantrybę. Rugį pasėjo, nukirto, iškūlė, sumalė ir iš miltų iškepė
duoną. Rugys viską iškentė ir tuo labai didžiavos.
Aguoną pasėjo, jai subrendus nusuko galvą, išbėrė sėklas,
įmaišė jas į tešlą ir iškepė pyragą. Aguona tik vieną kartą pravirko. O šiaip buvo kantri.
Ir štai atėjo lino eilė. Jį žmogus pasėjo, išrovė, išdžiovino, iškūlė, paklojo, išmirkė, sumynė, iššukavo, išbruko, suverpė,
sulenkė, metė, audė ir tik tuomet pasiuvo drabužį.
Taip ir paaiškėjo, kuris augalėlis kantriausias.
L. Gutauskas

‡	Nurašykite patarles ir priežodžius. Įrašykite trūkstamus priešdėlius
pa-, ne-, už-, į-, iš-.
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1. Ant gero žmogaus ir šuo *loja. 2. Ar avinas ausį *mynė, kad
*girdi? 3. Basas *bėgiosi – saldžiau *miegosi. 4. Ir bėgios dabar į visas šalis, kaip *kirpta uodegon avis. 5. Ir duris *darius
laikas slinkęs *siliauja. 6. Ant kito ir krislą *mato, o ant savęs
ir arklio *mato. 7. Kaip *klosi, taip *miegosi. 8. Gera galva, tik
ant prastų pečių *dėta.
ˆ Nusibraižykite lentelę. Sujunkite žodžius nešė, rovė, suko, mokslas,
lėkė, rašė, ėjo su jiems tinkančiais priešdėliais į-, są-, ap-, at-, iš-,
už-, su-. Jei priešdėlis netinka, langelyje parašykite ženklą „–”.

Priešdėlis
Žodis
nešė

į-

są-

įnešė

–

ap-

at-

iš-

už-

su-

apnešė atnešė išnešė užnešė sunešė

rovė
suko
mokslas
lėkė
rašė
ėjo
Š Iš prielinksnių ir daiktavardžių sudarykite naujus priešdėlinius žodžius. Pasirinkite šešis priešdėlinius žodžius ir parašykite su jais po
sakinį.

po saule
– pasaulis
be darbo –
be baimės –
be prasmės –
be krašto –
ant akies –
80
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po stogu
po langu
už jūros
už sienos
už ribos
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–
–
–
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œ Įrašykite tinkamą priešdėlį są- arba į-. Su šešiais žodžiais parašykite po sakinį.

*šoko, *lipo, *lyga, *monė, *domus, *junga, *narys, *siuvinis,
*žiningas, *sakymas, *vartis, *varžėlė, *vartynas
Œ Parinkite tinkamą priešdėlį.

1. Šeimininkė, norėdama gyventi šiltai, *klijavo langus (pri-,
ati-, už-, su-, iš-, ap-). 2. Kad iš puodo neišbėgtų sriuba, *denk
dangtį (pri-, ati-, už-). 3. Inga nesulaukė draugės, nes ta kažkur *gaišo (pri-, nu-, su-, už-). 4. Mašina tyliai *riedėjo į kiemą (su-, pra-, į-).
š Sąsiuvinyje nusibraižykite kryžiažodį. Raskite vietą žodžiams: sąsiuvinis, sąlyga, santykis, sąnarys, sambūris, samprotauti, sąmonė.

S
A
M
A
N
O
S
Ÿ Perskaitykite tekstą. Raskite ir nurašykite po vieną žodį su priešdėliais pa-, at-, už-, ap-. Sutartiniais ženklais pažymėkite jų šaknis,
galūnes ir priešdėlius. Parašykite kiekvienam šių žodžių bent po du
giminiškus žodžius.

Kalnelis nebuvo ramus vaikas, tai kartą ėmė ir pabėgo nuo
mamos, o netrukus ir pasiklydo. Ėjo ėjo kalnelis, pavargo ir
užmigo. O kalneliai, žinote, ilgam užmiega. Jie miega ilgiau nei
meškos žiemą. Miegodamas kalnelis spėjo apaugti medžiais,
gėlėm, smilgom. Medžiuose suko lizdus paukščiai, gėlės lingavo pavėjui, bitutės rinko iš gėlių medų. Atsibudo kalnelis ir net
apsvaigo nuo šitokio gražumo.
N. Kepenienė
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PRIESAGA
Priesaga yra žodžio dalis, einanti po šaknies. Ji reikalinga
naujiems žodžiams sudaryti.
Priesaga žymima taip:

medelis.

Dažnai nauji žodžiai virsta kitomis kalbos dalimis. Pavyzdžiui:
kirpti – kirpėjas, uoga – uogauti, laukas – laukinis.
Bet gali būti ir kitaip: dobilas – dobilėlis, medis – medelis, saulė – saulutė.
†	Nurašydami žodžius, priesagas pažymėkite sutartiniu ženklu.

mokinys, mokykla, mokymas
broliukas, brolelis, brolužis
tėvynė, tėviškė, tėvelis
saulutė, saulėtas, saulelė
girelė, giružė, girininkas
‡ Pagal pavyzdį pridėdami priesagą -ykl-, pakeiskite žodžius taip, kad
jie reikštų vietą.

mokyti
skaityti
gaminti
kirpti
valgyti

– mokykla
–
kepti
skalbti
–
dažyti
–
valyti
–

–
–
–
–

ˆ Su pabrauktais žodžiais sudarykite naujus žodžius, pridėdami priesagą -inis, -inė.

1. Ledai, pagaminti su vanile – vaniliniai ledai
2. Pirštinės, pasiūtos iš odos –
3. Tortas, pagamintas su šokoladu –
82

Turinys

4. Karoliai, suverti iš gintaro gabalėlių –
5. Ąsotis, nulipdytas iš molio –
6. Duona, iškepta iš rugių –
7. Staltiesė, pasiūta iš lino –
Š Nurašykite patarles. Raskite ir pabraukite žodžius su priesagomis.
Priesagas pažymėkite sutartiniu ženklu.

1. Giriasi nameliais, bet nesigiria vaikeliais. 2. Grūdelis prie
grūdelio ir jau duonos kampelis. 3. Ankšta jo pirkelė, bet gardi duonelė. 4. Darbininkai – už darbo, tinginiai – už šaukšto.
5. Darbingam žmogui visur lengva. 6. Namai pilni gėrybės,
tiktai reikia kantrybės. 7. Ankstyvas paukštelis krapšto dantelius, o vėlyvas akeles.
œ Nurašydami sakinius, įrašykite praleistas priesagas.

1. Kokie berž*ėliai! Ir egl*ai kokie žali. Rodos, aš pirmą kartą juos matau. Negaliu atsižiūrėti pro trauk*io langą. (V. Rm.)
2. Jis kaip tingus kat*as mėgsta šiltas, ramias viet*es. (K. S.)
3. Tarp lengvų debes*ių vaikštinėjo mėn*is. (E. S.) 4. Pel*ė
irgi persigando ir šoko bėgti, kiek neša jos mažos koj*ės.
(J. A.) 5. Ežerą iš visų pusių kaip aukšta siena supo tankus
egl*as. (R. K.) 6. Eina saul*ė eglių bokšt*iais, eina saul*ė pievų tak*iais. (J. Dg.)
Œ Iš šių daiktavardžių sudarykite kuo daugiau būdvardžių. Pažymėkite jų priesagas.

akmuo – akmeninis, akmeninė, akmeningas, akmenuotas
auksas –
ašara –
gysla –
brolis –
kreida –
vaikas –
skola –
bulvė –
š Pažymėkite daiktavardžių priesagas. Ką reiškia šie žodžiai?

grybynas		
žemuogynas
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vaistinė
Joninės
cukrinė	Petrinės

siuvėjas
pynėjas
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durpynas		
žvėrynas		
uždavinynas

varpinė	Oninės
pieninė	Vėlinės
plytinė	Devintinės

grėbėjas
gydytojas
mokytojas

Ÿ Surašykite į lentelę paryškintus žodžius ir juos suskirstykite žodžio
dalimis.

Buvo pati vasaros pabaiga. Nuo jūros pūtė šiltas, lengvas vakarų vėjas, sukeldamas mažas bangeles. Ant didžiųjų tamsių
akmenų, gulinčių pajūryje ant smėlio arba kyšančių jūroje netoli kranto, tupėjo pulkas kirų ir žuvėdrų. Prieš porą mėnesių jos
jau buvo išperėjusios savo mažus vaikelius, šie jau spėjo paaugti ir apsiplunksnuoti, pramoko skraidyti ir žvejoti. Ir štai
dabar – tiek žuvėdros, tiek kirai su savo vaikais – susimetę į
draugiškus pulkelius tarškėjo, klegėjo bei svarstė, ką veikti
toliau, artėjant rudens darganoms ir žiemos šalčiams.
V. V. Landsbergis

Žodis

Priešdėlis

Šaknis

pabaiga

pa

baig

Priesaga

Galūnė

–

a

ŽODŽIŲ DARYBOS BŪDAI. VEDINIAI
Iš jokio kito nepadarytas žodis vadinamas paprastuoju žodžiu.
Jį sudaro šaknis ir galūnė (gėl-ė, ger-as) arba šaknis ir bendraties
priesaga (vež-ti, krau-ti).
Žodis, padarytas iš kito, vadinamas dariniu (gėl-yn-as, vežėj-as, pa-ger-in-o, raudon-skruostis).
Žodžiai daromi ne tik iš paprastųjų žodžių, bet ir iš darinių.
kailis
kailiniai		
kailiniai
kailinukai
laukas
laukinis 		
laukinis
laukinukas
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Darant naują žodį, keičiasi ir jo reikšmė. Tą pokytį suteikia
prisidėjęs priešdėlis, šaknis, priesaga ar net galūnė.
Darybos priemonė – reikšminė žodžio dalis, su kuria darome
naują žodį. Pvz.:
			
paupys
		
upė 				
rašė
			
upelis					

parašas
rašinys

ŽODŽIŲ DARYBOS BŪDAI
Darybos būdas

Pavyzdžiai

priešdėlinis		

leisti – pa-leisti, laimė – ne-laimė

priesaginis		
				

rašė – raš-in-ys, daržas – darž-el-is
– darž-inink-as

galūninis			

stalas – stal-ius, įrašo – įraš-as

sudūrimas		
				

gandras + lizdas – gandr-a-lizdis,
juodas + žemė – juod-žemis

Dariniai skirstomi į vedinius ir sudurtinius žodžius. Vediniai
yra su priesaga, priešdėliu arba pakeitus galūnę padaryti žodžiai.

			
Priešdėliniai
vediniai
palaukė
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	Priesaginiai	Galūniniai	Sudurtiniai
vediniai
vediniai
žodžiai
mergaitė

grožis

jonažolė
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† Parašykite daiktavardžių su priešdėliais pa-, už-, į-.

tvora
jūra
tėvas
miškas
vakaras
marios

– patvorys
–
–
–
–
–

nešimas
–
dėjimas
–
rišimas
–
sakymas –
važiavimas –
žygiavimas –

svirnas –
siena
–
krosnis –
stalas
–
slėnis
–
slenkstis –

‡ Iš veiksmažodžių padarykite daiktavardžių su priesagomis -ik(as),
-ėj(as), -toj(as). Pasirinkite penkis daiktavardžius ir parašykite su
jais po sakinį.

vežė, nešė, krovė, kirpo, gydyti, kovoti, gyventi, vairuoti, virė,
vilkti
ˆ Parašykite, iš kokio pirminio žodžio yra kilę pateikti dariniai.

plaktukas
posūkis
balkšvas
naivuolis
varžybos
pirmūnas

← plakti
←
←
←
←
←

skirtukas
patirtis
tvirtai
įvažiuoti
krepšinis
santaka

←
←
←
←
←
←

Š Iš būdvardžių sudarykite daiktavardžius.

šaltas
geras
margas
tylus
žemas

→
→
→
→
→

šaltis

karštas
gražus
raudonas
sūrus
taikus

→
→
→
→
→

œ Iš darybos reikšmės nustatykite vedinį.

„Priemonė, su kuria trinama” – trintukas
„Žmogus, turintis daug turto” –
„Prietaisas elektros srovei įjungti ir išjungti” –
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„Meniškai sakyti iš atminties tekstą” –
„Brangus, vertingas daiktas” –
„Žmogus, kuris kuria dailės kūrinius” –
„Sugriuvusių pastatų liekanos” –
„Megztas liemens apdaras” –
„Skyrybos ženklas klausimui pažymėti” –
Œ Nurašykite tekstą, suskliaustuosius žodžius paversdami reikiamais
dariniais.

Ruduo (giedrytis). Debesys (plaukti) su gėlu, šaltu vandeniu
į kitus kraštus. (Nežinoti) burtininkas brido laukais, kuriuose tiesė puikų (voras, tinklas) mezginį. Saulėje šitas mezginys
žėrėjo (Vaiva, rykštė) spalvomis. Voro tinkle dūzgė vabzdžiai,
o (dangus) skrido klykaudami paukščiai. Skrido į šiltuosius
kraštus, nes Lietuvon jau ėjo šaltis.
							
S. Zobarskas
š Parašykite pamatinius pateiktų lietuviškų vardų žodžius. Su kokiomis galūnėmis jie padaryti?

Ugnius
Rytis
Vasarė
Audrius

87

–
–
–
–

	Gintarė
	Dalius
	Dainius
	Giedrė

–
–
–
–
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SUDURTINIAI ŽODŽIAI
Daug žodžių mūsų kalboje yra sudaryti iš dviejų savarankiškų
žodžių.
Žodžiai, kurie turi dvi šaknis, vadinami sudurtiniais
žodžiais, arba dūriniais.
Pavyzdžiui, gandralizdis sudarytas iš gandras ir lizdas, saulėtekis – iš saulė ir teka.
Vienų sudurtinių žodžių šaknys sujungtos be jungiamųjų balsių (šonkaulis, juokdarys), o kitų šaknis jungia balsiai: a, ė, į, y, o,
u, ū (lygiadienis, erdvėlaivis, darbymetis, vidudienis, kojūgalis).
Jungiamuoju balsiu niekada nebūna e. Tais atvejais, kai tardami
dūrinį girdime e, rašome ia, pvz.: grėbliakotis, ugniavietė, piliakalnis.
† Sudarykite ir parašykite sudurtinius žodžius.

gera širdis – geraširdis (žmogus)
mėlynos akys –
(berniukas)
šviesūs plaukai –
(jaunuolis)
platūs lapai –
(palmė)
šimtas metų –
(ąžuolas)
kilni širdis –
(senelis)
mėlynas žiedas –
(linas)
keturi kampai –
(figūra)
kiauras vidurys –
(medis)
‡ Parašykite pagal pateiktą pavyzdį, iš kurių žodžių sudaryti nurodyti
dūriniai.
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kiaurasamtis
žvyrduobė
lengvabūdis
septyndienis
daugiakampis

– kiauras + samtis
–
–
–
–

savamokslis
rankšluostis
įvairiaspalvis
juodžemis
bendraklasis

–
–
–
–
–

ˆ Nurašykite sudurtinius žodžius ir nuspalvinkite jų jungiamąjį balsį.
Pasirinkite šešis žodžius ir parašykite su jais po sakinį.

sulčiaspaudė, rugiapjūtė, tamsiaplaukis, akimirka, dailyraštis,
medunešis, galvosūkis, kraujažolė, garsiakalbis, kryžiažodis
Š Sudarykite daugiau dūrinių iš nurodytų kalbos dalių.

daiktavardis
+ daiktavardis

būdvardis
+ daiktavardis

daiktavardis
+ veiksmažodis

garlaivis

švarraštis

dūmtraukis

œ Kuris iš pateiktų žodžių kuriame sakinyje praleistas? Raskite ir įrašykite.

1. Peteliškė pakilo aukščiau ir nutūpė ant žiedo, kad visi ją
geriau matytų. (J. A.) 2. Išlindo iš
murzinas, pasišiaušęs
paukštelis, straksi ant kraigo čiauškėdamas, net visas kiemas
skamba. (J. A.) 3. Vienoje kaimenėje ganėsi toks avinėlis, .
(J. A.) 4. kriauklę sujaudino žuvyčių gerumas. (V. Ž.) 5.
– vienas didžiausių Lietuvos vabalų. (S. P.) 6. Vyriausiajam
teko visus tildyti ir raminti. (S. P.)
dūmtraukio * saulėgrąžos * juodagalvis Riestaragėlis
žinianešiui * elniavabalis * dygiabriaunę
Œ Įspėkite mįsles. Atsakymas – sudurtinis žodis.

1. Auksu mesta, sidabru atausta, deimantu vedžiota.
2. Be akių, viską mato.
89

Turinys

3. Margas paukštelis viso pasaulio naujienas nešioja.
4. Eina be kojų, muša be rankų.
5. Kabo tinklelis – ne rankų darbelis.
6. Ąžuolas ąžuolaitis
Šimtašaknis, šimtalapis,
Ant viršūnės saulė teka.
š Iš suskliaustųjų žodžių sudarykite sudurtinius žodžius ir pavartokite sakiniuose. Sakinius nurašykite.

1. Buvo (vidurys, diena) vidurdienis, aukštose žolėse siautė vėjas. (B. R.) 2. Jis ėjo iš (geležis, kelias) stoties. (J. M.)
3. (Šienas, pjauna) pirmiausia eina į ežerą nusiprausti. (V. M.-P.)
4. Ant nesuartų ražienų, tvorų ir medžių draikosi balti (voras,
tinklas). (G. I.) 5. (Sunkus, vežimas) stovėjo molėto kalno papėdėje. (V. D.) 6. Buvo jisai žmogus aukštas, (plati, kakta).
Ÿ Raskite pateiktų vietovardžių sąraše sudurtinius žodžius. Kurių iš jų
darybą galėtumėte paaiškinti?

Punskas, Vaitakiemis, Žagariai, Šlynakiemis, Rimkežeriai, Ramonai, Vilkapėdžiai, Kampuočiai, Krasnagrūda, Vidugiriai,
Ožkiniai, Klevai

ŽODŽIŲ DARYBOS KARTOJIMAS
† Prisiminkite, ką sužinojote apie žodžių darybą. Atsakykite į pateiktus klausimus.

1. Kokias žinote reikšmines žodžio dalis?
2. Kas yra žodžio kamienas ir galūnė? Kuo skiriasi žodžio ka
mienas ir šaknis? Raskite žodžių draugystė, pasakėlė, nubėgda
vome kamienus. Iš kokių reikšminių žodžio dalių jie susideda?
3. Kas yra žodžio šaknis? Kokius žodžius vadiname giminiš
kais? Pasakykite žodį su intarpu. Pateikite šaknies balsių kai
tos pavyzdžių.
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4. Kaip pagal darybą skirstomi visi žodžiai? Ką vadiname pa
prastaisiais žodžiais? Ką dariniais? Katras iš žodžių daina ir
dainininkas yra darinys?
5. Kaip skirstomi dariniai? Kokių yra vedinių ir kodėl jie taip
vadinami? Pateikite jų pavyzdžių.
6. Kas yra sudurtiniai žodžiai? Kaip jie sudaromi? Pateikite
kelis pavyzdžius.
7. Koks balsis niekad neina jungiamuoju balsiu?
‡ Paryškintus žodžius surašykite į lentelę. Pažymėkite žodžio dalis.

Lieplaukė
Apie Lieplaukę yra visokių padavimų. Vieni pasakoja, kad
miestukas gavęs tą pavadinimą nuo liepų. Mat ten buvęs didelis miškas ir kitų medžių neaugę, kaip tik liepos. Vietoj miškelio įsikūrusi Lieplaukė. Tų liepų dabar neišliko.
Kiti sako, kad buvęs miškas ir jame labai daug plėšikų. Per
mišką ėjęs vieškelis, bet reikėjo drąsos račiams, puodžiams ir
šiaip žmonėms juo iš turgaus grįžti. Kas tik važiuodavo tuo
vieškeliu, tai plėšikai liepdavo žmonėms lipti laukan iš ratų ir
apiplėšdavo. Žmonės pasakoja, kad Lieplaukė pavadinta nuo
žodžių „Lipk laukan”.
Lietuvių padavimas

Dariniai
Paprastieji
	Priešdėliniai 	Priesaginiai 	Galūniniai 	Sudurtiniai
žodžiai
vediniai
vediniai
vediniai
žodžiai
Lieplaukę
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ˆ Iš pateiktų veiksmažodžių padarykite daiktavardžius su priesaga
-imas arba -ymas ir įrašykite į kryžiažodžio langelius. Kaip vadinami tokie vediniai? Apibūdinkite sudarytų daiktavardžių reikšmę.

11
13

Statmenai: 1. Kristi. 2. Kąsti. 3. Glostyti. 5. Bučiuoti.
8. Rašyti. 10. Manyti.
Gulsčiai: 4. Tampyti. 6. Čiaukšti. 7. Drėkinti. 9. Tapyti.
11. Griežti. 12. Valgyti. 13. Braižyti. 14. Spręsti.
Š Keldami klausimus kas? ką veikia? koks? pagal pavyzdį parašykite
po tris žodžius su kiekviena pateikta žodžio pradžia.

92

pra

(kas?)
(ką veikia?)
(koks?)

sto

(kas?)
(ką veikia?)
(koks?)

pla

(kas?)
(ką veikia?)
(koks?)
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Pavyzdys.
				
			
sta
				

las (kas?)
to (ką veikia?)
tus (koks?)

œ Šie žodžiai sudaryti su netinkamomis priesagomis. Pakeiskite jas
tinkamomis.

petruška
vyšniavas
citrinavas
granatavas
cukrinyčia
druskinyčia
mobiliakas

–
–
–
–
–
–
–

malkinyčia
	Danka
kombainistas
vagilka
mergelka
stažistas
kaimynka

–
–
–
–
–
–
–

Œ Sąsiuvinyje išspręskite kryžiažodį. Kryžiažodžio atsakymai – veiksmažodžiai su nosinėmis balsėmis šaknyse.

Statmenai: 2. Tėvai mėgsta sakyti: „Reikia užaugti ir ...”.
3. Kitaip kentėti. 5. Pranešti apie padarytą negerą darbą, nedorą elgesį. 7. ... sveikinimą, telegramą. 8. Kas nemėgsta švenčių
...? 9. Statyti iš rąstų.
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Gulsčiai: 1. Įtemptai galvoti, protauti. 4. Įkyruoliui sakoma:
„... man į akis”. 6. Savo problemas reikia pačiam ... . 10. Išlaidus žmogus dažnai ... skolose. 11. ... spąstus, kilpas statyti.
12. Kloti kelią akmenimis.
š Ištaisykite žodžius su priešdėliu da-. Parašykite žodį su tinkamu
priešdėliu.

1. Ir kaip aš (nedasiprotėjau) apie tai pasiskaityti knygoje?
2. (Nedavažiavus) namų, sugedo mašina. 3. Šią knygą (dabaigsiu) skaityti savaitgalį. 4. Į sriubą (dadėk) morkų. 5. Krepšį su
pirkiniais vos (danešiau) iki namų. 6. Net uždusau, kol (dabėgau) iki autobuso. 7. Teko valgyti (nedavirtas) bulves.
Ÿ Ištaisykite įvairias žodžių darybos klaidas.

Vakar vakare kruopščiai išplanavau šios dienos darbus. Bet
rytą praklausiau, kaip čirškinėjo žadintuvas, ir prisikėliau per
vėlai. Išsigandau, kad pavėluosiu į mokyklą. Greitai pasižadinau tėtį ir jis man nuėmė nerimą: pasirodo, jis vakar atremontavo mašiną, todėl galės mane pavėžinti iki mokyklos. Aš greit
apsirengiau, sumuštinį dabaigiau jau bėgdamas į kiemą. Į mokyklą atvažiavom laiku. Kitą rytą užsistatysiu du žadintuvus ir
nereikės daugiau taip nervuotis ir pergyventi.
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II. PASAULIS PRASIDEDA NUO NAMŲ
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Eduardas Mieželaitis

Motinos rankos
Motinos rankos!
Kaip sodo balta obelėlė,
o čia čia, jos mane, o lia lia, baltą žiedą,
į saulę pakėlė...
Motinos rankos –
per speigą, per lietų ir pūgą,
gir gir, nešė mane, gar gar gar, nešė
kaip lengvą paukščiuką...
Motinos rankos –
sudiržusios1, šiurkščios kaip gluosniai,
čiūčia, myluodavo, liūlia, sūpuodavo
ir pamaitindavo dosniai...
Motinos rankos –
per amžių temačiusios darbą,
čiūčiavo, augino, liūliavo kaip saulė
arimuose varpą.
Motinos rankos –
laikydamos mažą rankelę,
dobilio, išvedė, dobilėlio, o lia lia,
į tolimą kelią...

1 	Su kuo poetas lygina motinos rankas pirmame eilėraščio posmelyje?
2 	Kodėl eilėraštyje sakoma: „Motinos rankos – sudiržusios, šiurkščios kaip gluosniai...”? Paaiškinkite.
1

Sudiržusi – sukietėjusi, suskeldėjusi.
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3 	Kurie eilėraščio elementai primena lietuvių liaudies dainas? Išrašykite juos.
4 	Už ką turime būti dėkingi tėvams?
5 	Parašykite trumpą rašinėlį „Mano mama” arba „Mano tėtis”.

Bitė Vilimaitė

Baidyklė
Baidyklė saugojo vyšnių sodą. Ji buvo aprengta tėčio švarku,
senelės margadryžiu1 sijonu, o ant šiaudinės galvos turėjo užsimaukšlinusi Simo kepurę. Kai žvirbliai visai suįžūlėję tūpdavo į
vyšnias, Baidyklė imdavo mojuoti rankomis, padarytomis iš senų
vantų2.
Baidyklė savo vietoje stovėjo taip ištikimai, kad niekas iš suaugusių nekreipė į ją dėmesio. O Simas praeidamas kartais tardavo
jai kokį žodį.
Kartą Simas, tepdamas kalkėmis vyšnias, netyčia išvertė kibirą. Jis parbėgo į namus, kur mama ruošėsi apie plytą, ir sušuko:
– Mama, Baidyklė išvertė kibirą!
– Pasakyk, kad ji labai žiopla, – tarė mama.
Po kelių dienų tėtis liepė Simui pataisyti sodo vartelius.
Simas su džiaugsmu ėmėsi darbo, tačiau pamatė vieškeliu lekiant pulką vaikų, prisirišusių prie aitvaro, ir pats klykdamas nusivijo juos. Jis neatsiminė, kur pametė plaktuką, – mat bėgdamas
laikė jį rankoje.
– Simuk, plaktuko nerandu, – pasakė tėtis vakare, norėdamas
prikalti Simo puspadžius3.
Simas visas išraudo ir tarė:
– Tėti, kai aš kaliau vartelius, Baidyklė spoksojo į mane baisiomis akimis. Vos tik spėjau nusisukti, ji pačiupo plaktuką.
Margadryžis – išilgai juostuotas, rainas, margas.
Vanta – lapinė šluota vanotis.
3
Puspadis – prie bato pado pakalta pusės pado forma, kad batai ilgiau laikytų.
1
2
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Tėtis labai nustebo.
– Hm... Baidyklė darosi nepakenčiama.
Senelė irgi piktinosi:
– Mes taip išpuošėm ją! Aš juk jai atidaviau dar visai gerą sijoną, visai nesulopytą.
– Sargauja ji neblogai, – užtarė mama. – Žiūrėsim, kas bus
toliau.
Tačiau Baidyklė vis nesitaisė. Ji kone kas dieną ką nors iškrėsdavo: įstūmė į tvenkinį tiltelį, kur buvo taip patogu mamai skalbti,
sutraukė džiaustymo virves, įmetė į šulinį kibirą, sudaužė puodynę
ir, kažkokiu būdu įsigavusi į trobą, nusuko senelės lovos bumbulą4.
4

Bumbulas – apskritas sustorėjimas.
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Visi buvo pasipiktinę. Ir kartą sutarė: reikia ką nors daryti. Jau
ir ruduo. Vyšnios nuo medžių surinktos, – Baidyklę galima nugriauti. Visi pasižiūrėjo į Simą, – ką jis sakys. Tačiau Simas tylėjo
ir rūpestingai aižė5 žirnius į medinį dubenėlį.
Mama tarė:
– Šit ir gaus Baidyklė, ko nusipelnė. Nugriausim ją, uždarysim
į palėpę, kitais metais bus protingesnė...
Atsiliepė senelė:
– Taip... Bet ar jūs žinote, kad mūsų Baidyklės kišenėje gyvena
pelių šeimynėlė. Kur ji pasidės?
– Vis tiek griausim. Pelės tegu kraustosi kitur, – tarė tėtis ryžtingai.
Simas pakėlė nuo dubenėlio akis, panašias į du šlapius žirnius,
ir pralemeno:
– Plaktukas... Aš jį pamečiau Zinkaus ganykloje, kai bėgau
paskui aitvarą...
– Sveikinu, – tarė tėtis.
– Tiltelį, mama, aš paleidau tvenkinin kaip laivą.
– Šaunuolis, – šyptelėjo mama.
– Puodynė sudužo nuo vieno menko grumstelio, kurį mečiau
į ją.
– Tai miklus! – sukikeno senelė.
– O lovos bumbulą aš išmainiau į magnetą...
Visi tik susižvalgė:
– Trūksta žodžių!
Vakare Simą pasiuntė perkelti karvės. Jis, žinoma, tuoj nubėgo
prie Baidyklės pasižiūrėti pelių šeimynėlės, gyvenančios kišenėje.
Tačiau pelės jau buvo iškeliavę kitur.
aprengta, suįžūlėję, dėmesio, lekiant, skalbti, kišenėje,
ryžtingai, iškeliavę

5

Aižyti – imti iš lukšto, lukštenti.
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1 	Apie ką pasakoja šis tekstas?
2 	Kas yra apsakymo pagrindinis veikėjas? Kodėl?
3 	Su kokiais dar veikėjais susipažįstame? Kuris iš jūsų išvardytų
keturių veikėjų yra svarbiausias? Kodėl?
4 	Raskite tekste Baidyklės aprašymą.
5 	Kokia buvo Baidyklės pareiga ir kaip ji ją atlikdavo? Atsakykite
teksto žodžiais.
6 	Papasakokite, kokias savo iškrėstas šunybes Simas nuolat primesdavo Baidyklei. Ar berniukas elgėsi gerai? Kodėl?
7 	Kaip Simo eibes vertino mama, tėtis, senelė? Ką namiškiai vieną
kartą nutarė?
8 	Kodėl Simukas prisipažino visas išdaigas padaręs pats?
9 	Paaiškinkite, kodėl berniukui prisipažinus tėtis tarė „Sveikinu”.
10 	Kaip apibūdintumėte namiškių santykius?
11 Įsivaizduokite, jog jūs esate tėtis, mama ar senelė. Kaip pasielgtumėte, būdami jų vietoje?
U

Atlikite darbelį „Vaikystės spalvos”. Aprašykite vieną savo nuotykį (linksmą, pavojingą ar pamokantį). Sugalvokite jam įdomų
pavadinimą. Rašinį iliustruokite piešiniais arba nuotraukomis.

Violeta Palčinskaitė

Sekmadienis
Aš sakiau: „Mamyt, jaučiu –
Susilauksime svečių”.
Ir tikrai – atėjo dėdė,
Tas, kuris ilgiausiai sėdi.
Dėdė sriūbčiojo arbatą
Ir lazda tukseno batą.
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Ir pasakė: „Taip, taip, taip...”
Tik nesakė niekam – kaip.
O paskui teta atėjo,
Skrybėlaitę pasidėjo
Ir sušuko: „Kur jau, ką ten –
Šimtą metų nesimatėm!
Šimtą metų! Šimtą metų!”
Ir pradėjo valgyt medų.
Aš sakau: „Juokingos tetos, –
Kas prieš šimtą metų matos?!
Jūs juk pereitą savaitę
Rodėt mamai skrybėlaitę!”

O galiausiai paskutinė
Mūs kaimynė slenkstį mynė.
„Tik akimirksnį trumputį, –
Sakė ji, – galiu pabūti.”
Sakė: „Aš kepu pyragą,
O pyragas gal jau dega?”
„Gal jau dega? Gal jau dega?
Bėkim gelbėti pyragą!”
O teta man: „Tu nedoras, –
Pažiūrėk verčiau, koks oras!
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Žino juk kiekvienas vaikas,
Kad kvėpuoti oru sveika!”
Geras oras – koks ten geras,
Jeigu pliaupia1 kiaurą parą.
Ką kalbėti – na, stačiai
Vienas juokas tie svečiai.
„Sargi, eikš, – takai nudžius,
Vyksim patys į svečius!”
sriūbčiojo, skrybėlaitę, pliaupia, kiaurą parą

1 	Kas yra eilėraščio veikėjas?
2 	Kokie svečiai aplankė vaiko namus?
3 	Ką veikė atėjęs dėdė?
4 	Ką kalbėjo teta?
5 	Kodėl skubėjo kaimynė? Atsakykite eilėraščio žodžiais.
6 	Ar patenkintas berniukas svečiais? Ką jis nusprendė?
7 	Raskite, kurie eilėraščio žodžiai rimuojasi.
8 	Kas jums labiau patinka – eiti į svečius ar priimti svečius namuose? Kodėl?
9 	Surašykite taisykles, kurių reikia laikytis esant svečiuose. Vartokite liepiamuosius sakinius.

1

Pliaupti – smarkiai lyti.
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Antanas Vaičiulaitis

Tešlinis žmogutis
I
– Per Velykas nelįsk svečiams į akis. Gavęs lauktuvių, padėkok
ir nueik prie pečiaus, – aiškino mama ir braukė tešlą nuo pirštų.
Aš, kojas sukryžiavęs, sėdėjau prieš ją ir prireikus atnešdavau
vandens.
– Ar važiuos jie per girią? – klausiau.
– O kaip! Po egle jie užtiks lapę kepant gardžius, už cukrų saldesnius pyragaičius. Tau dovanoms.
– Ką man zuikutis atsiųs?
– Jis dabar daigina kopūstus ir neturi kada apie tave galvoti.
Bet jei neišdykausi, tai ir iš jo ką nors peši.
Todėl ištisą Didįjį Šeštadienį visiems buvau meilus. Ligi priešpiečių net kriokdamas1 vilkau į virtuvę malkas, painiojausi mergoms po kojų ir iš savo gerumo lindau į akis.
– Velykų bobutė – ar ji atvažiuos?
– Vakar mačiau ją keliu griežčio2 rogutėse sklendžiant3. Jos
vaškinė kumelaitė tokia maža mažutė, lyg peliukė.
– Kaip senutė, neišmušusi lango, įdeda kiaušinius?
– Ogi išima dailiai stiklą, taip tykiai, jog nė vienas vaikas neišgirsta, ir paskui vėl įstato. Matytum, kaip vikriai ji dirba: čia pasisuko, žiūrėk – jau dulksta pas Dičjonį. Taip kiaurą naktį ji siuva ir
siuva. Švintant visi margučiai jau savo vietose... Atnešk vandens.
Nuo stalo paėmiau puoduką ir išbėgau. Pakeliui užmyniau katei uodegą.
– Apsiauk, bjaurybe! – pasakiau kniauktelėjusiam gyvulėliui.
– Nelįsk dideliems po kojų.

Kriokti – sunkiai alsuoti.
Griežtis – maistinė ir pašarinė daržovė geltonu arba baltu šakniavaisiu.
3
Sklendžiant – čia: greitai važiuojant.
1
2
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Virtuvėj garo kamuoliai vertėsi į rasotas lubas. Puodai šniokštė, šnypštė, kunkulus4 mušė, putojo. Vanduo tiško ant įkaitusių
rinkių5 ir čirškė. Malkos poškėjo, žarijos spragsėdamos šoko į aslą.
O kvapsnių – devynios galybės! Ir sakykite: ko ten nebuvo? Kumpiai, dešros, skilandžiai, žąsys, vargšas negyvas kurkinas6, – visi
jie iš eilės lyg kareiviai laukė puodo ir pečiaus.
Didžiausias stebuklas buvo... Ką aš žinau, kuo jį pavadinti?
Kad jūs būtumėt matę, kaip moterys susirūpinusios iš tešlos kažin
ką lipdė. Tam darbui buvo pakviesta teta Barbora, garsi, kad gebėjo viso kaimo naujagimius iš pirmos dienos atpratinti nuo verksmo.
Negana to – panašių dailių dailiausių žmogučių, tik ne rėksnių, ji
numinkydavo iš tešlos. Jei tik jūs būtumėt matę tetą Barborą! Ant
kaktos – dideli kaip žirniai prakaito lašai, ant nosies – akiniai tik
su vienu stiklu, rankovės – aukščiau alkūnių! Ak, jūs niekad nežiKunkulas – verdant kylantis burbulas.
Rinkė – viryklės žiedas puodui ant ugnies statyti, lankainis.
6
Kurkinas – kalakutas.
4
5
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nosit, su kokiu vargu nukočiojo dvi kojas! Kas per kojos – su pirštais, su užkulniais ir išlenktos kaip pjautuvai! Su liemeniu didelės
bėdos nebuvo: sutaisė keturkampį, į vidurį įdėjo obuolių, razinkų,
pabarstė cinamonais ir... O, kaip man seilės varvėjo! Ką tie inžinieriai ir dailininkai – bene jie būtų išradę tokią galvą! Klausykit:
dėl jos teta Barbora taip bjauriai nusikeikė, kad jos visa velykinė
šuniui ant uodegos nuėjo. Lengva pasakyti – galva! Bet jos akys
pačiam pakaušy, kaip astronomo, ta nuo viršugalvio ligi smakro
kioksanti7 nosis, tos beveik kakle išpjautos lūpos... Žodžiu – nežemiškas spindėjimas!
Baigus šį darbą, sunkus akmuo visiems nuo krūtinės nusirito,
– ir man, nors nieko neveikiau, tik žiopsojau į tetos kaktą ir skaičiavau prakaito lašus. Atsivarydavau vis ligi šešiolikos, bet toliau
viskas susimaišydavo, ir turėdavau vėl iš pradžios griebtis.
Mama jau antrą sykį žiūrėjo į pečių, ar neiškepę. Aš, galais
pirštų pasistiebęs, mačiau eilę geltonų kepalų. Jie kvepėjo taip
skaniai, kad net apsilaižiau. Vidury gulėjo ir viską aplink nušvietė
tetos kūrinys. Niekaip nebūčiau tikėjęs, kad jisai tiek išsipūs, pastorės ir pasidarys panašus į smarkiai ištemptą būgną. [...]
Pagaliau stebuklas ant prieždos8! Supuolusios moterys jį po
kelis sykius apčiupinėjo, apspaudė, pirštais baksnojo kur reikia ir
kur nereikia ir nulydėjo į pirkią pas kitus pyragus.
– Tu, vaikuti, saugok kepalus, o kates, jei lįs, mušk nesigailėdamas.
– Gerai, mamyte.
– Tik žiūrėk, pats kriaukšlių nelaupyk. O prie žmogučio šiukš9
tu nė piršto nekišk.
sukryžiavęs, kniauktelėjusiam, spragsėdamos, žąsys,
naujagimius, lįs

Kioksoti – būti atsikišusiam.
Priežda – vieta prieš kepimo krosnies angą.
9
Šiukštu – jokiu būdu.
7
8
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1 	Kada ir kur vyksta apsakymo veiksmas?
2 	Kokiai šventei ruošiamasi? Kodėl taip manote?
3 	Kieno akimis matome ruošimąsi Velykoms? Iš ko galima spręsti,
kad pasakotojas dar yra vaikas?
4 	Kaip Velykų išvakarėse stengiasi elgtis berniukas? Aptarkite jo
elgesį ir paaiškinkite, kodėl jis taip elgiasi.
5	Raskite tešlinio žmogučio „gimimo” aprašymą ir raiškiai jį perskaitykite.

II
Lengva pasakyt – nė piršto nekišk! Kol galvojau apie Velykas,
kol spėliojau, ką tėtis kieme veikia ir ar gaidys tikrai stovi ties langu, – dar pusė bėdos. Mąsčiau apie moteris virtuvėj, apie šventą
Rokų su karčių vaistų buteliukais paveiksle. Ėmiau paeiliui skaityti kepalus. Paskutinis buvo tešlinis žmogutis. Ties juo atsidūsėjau,
užsimerkiau. Štai jis prieš mane staiposi ir juokiasi išsišiepęs, rankas į šonus įsirėmęs. Juokiasi, bjaurybė, ir mane vilioja: „Argi tu
nepaglostysi mano pilvo ir nepaliesi plonų blauzdų?”
Užsilipau ant suolo ir į jį dirstelėjau. Ant žmogučio nutūpė
musė. Nubaidyti ją! Pakėliau ranką ir pamažu artinau. Pusiaukelėj
musė pakilo ir nuzyzė. Taip, aš to nepastebėjau. Atsargiai palytėjau tešlinę akį ir staiga loštelėjau atgal. O gal kambary kas yra?
Ne, dėkui Dievui! Dabar jau drąsiai abiem rankom brūkštelėjau
žmogučiui per žandus. Kaip smagu, net dūšioj šilta!
Vėl atšokau. Įėjo bernas. Jis iš klėties atsinešė išeiginius drabužius, nes rengėsi į velyknaktį, ir juos pakabino kampe ant vinies.
Apsiaustas1 buvo ilgas, net aslą siekė.
Likęs vienas, vėl ėmiausi savo darbo, tik jau daug gyviau. Užsiguliau ant stalo, glosčiau išsipūtusį žmogučio pilvą, išsišiepusią
burną ir siaurą kaktą. Jo kaklas buvo kreivas. Nors nelabai, bet vis
tiek negražu, ir daryk, ką darąs!
1

Apsiaustas – plonos medžiagos vasarinis paltas.
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– Kaip tu, berneli, drybsosi riestu nei kriukis sprandu. Būk
geras – aš tave pataisysiu.
Man rodėsi, kad tešlinukas nori tiesaus kaklo, labai nori. Jei
tik jis galėtų šnekėti, tai prašytų daug meiliau už rudąją Ievą, kai ji
mane vieną namie randa ir nori didesnę išmaldą iškaulyti.
Kad darbas sektųsi, užsirepečkinau ant stalo ir spustelėjau kaklą. Nieko – nė žymės. Antru sykiu, pačiam smagume, žiūriu – kaklas nulūžęs! Kada, kaip? Nė netrakštelėjo! Dabar tai bus...
Galvą prispaudžiau žmogučiui prie sprando. Iš tolo nieko nepastebėsi... Bet nuo rykštės vis tiek neištrūksi!
Nė nepajutau, kaip šmurkštelėjau po berno apsiaustu. Iš virtuvės ėjo, kažkas ėjo...
išsišiepęs, pusiaukelėj, glosčiau, drybsosi, rudąją, nulūžęs

1 	Kodėl berniukas pasislėpė?
2 	Papasakokite berniuko vardu, kas nutiko virtuvėje, kai jie liko
dviese su tešliniu žmogučiu.

III
– Mano sakalėli, – pašaukė mama, – nubėk pas tėtį lenktinio
peilio. Kur tu? Ko pas žmogutį nesėdi?
Aš neatsiliepiau.
Mama įėjo į kambarį ir manęs nerado. Paskui vėl grįžo į virtuvę. Po kiek laiko pati atsinešė peilį ir lauke kelissyk mane šūktelėjo.
– Žiūrėk, kur jis galėjo dingti? Rodos, pats žino, kad turi čia sėdėti,
– kalbėjo mama sau, kai vėl atėjo į pirkią.
Šiuo tarpu taip ir liko. Bet paskui manęs vėl pasigedo. Moterys
klausinėjo viena kitą, ar manęs kur nesiuntė, ar neprašė ko atnešti.
Nė viena nieko nežinojo. Aš girdėjau jų šnekas ir dar labiau bijojau.
Į tarybą jos pasišaukė vyrus, nes jau senokai buvau žuvęs. Jie
sakė manęs nematę ir niekur nesiuntę. Tik po kokios dešimt minu107
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čių bernui toptelėjo, kad anksti rytą manęs prašė nueiti į Bestogius
tabako parnešti. Jis išbėgo pas kaimynus.
– Sakau, tam mūsų vaikui kažin kas yra, – kalbėjo mama. –
Užpernai vasarą sykį žvilgtelėjau pro langą ir, o Viešpatie! nutirpau visa: jis, užlipęs ant rentinio1, žiūri žemyn į šulinį...
Atsiminiau, kaip ten buvo. Vis matydavau, kad gaidys beveik
kasdien užlekia ant rentinio, vaikštinėja sau, sparnu rėžia, gieda ir
prisimerkęs žiūri žemyn. Pavydėjau gaidžiui. Vieną dieną jį nuvijau ir pats užsikrausčiau į jo vietą. Nežinau, ar ilgai žiūrėjau, kaip
atsimušu giliai, vėsiame šulinio dugne, tamsiai mėlyname dangaus
atspindyje. Tik staiga mane iš užpakalio paėmė ir nukėlė.
Buvo tai mama.
Grįžęs bernas pasakė, kad manęs nebuvę Bestogiuos.
– Gal į šulinį įpuolė? – vis labiau liūdo mama.
– Visą laiką dirbau netoliese – būčiau pastebėjęs, – aiškino
tėtis.
– Vis tiek pažiūrėkim.
Visi išėjo. O, kaip neramiai plakė mano širdis!
Štai jie vėl sugrįžo trobon.
– Šuliny jo nėra, – galvojo bernas. – Jei būtų – burbulas muštų.
Juk neprigers be niekur nieko, kaip uodas.
– Kiek tokiam žvirbliui reikia, – dūsavo mama. – Gal prie kūdros nubėgo...
Visi nutraukė prie kūdros. Paskui, į virtuvę grįžus, tarnaitė
pasakojo, kad ten vanduo buvo grynas kaip akis; kuo gražiausiai
matei žuvis plaukiojant ir sliekus ropojant; tai jau ir vaiką pastebėtum, jeigu būtų įsivertęs.
Aš sėdėjau po apsiaustu ir verkšlenau. Galva nusviro ant kelių. Ėmė snaudulys. Neaiškiai dar girdėjau, kas aplinkui dedasi.
Namiškiai apšniukštinėjo visus pašalius. Praslinko valanda,
praslinko antra, o manęs kaip nėra, taip nėra. Virtuvėj pamiršo
kumpius ir žąsis. Geso ugnis. Puodai nustojo kunkuliavę. Visuos
namuos buvo neramu. Sutemo. Užžibino lempą.
1

Rentinys – šulinio sienos ir briaunos, graižas.

108

Turinys

Bernas kiek padvejojo, ar nenusibos ligi aušros, bet pagaliau
ryžosi eiti į velyknaktį. Ilgai jis prausėsi, pliuškino, paskui sėdosi
valgyti.
Pakeliui užsuko Uosio Petras.
– Ar radot vaiką? – klausė jis.
– Ne.
– Kur jis būtų?
– Dievas žino.
Bernas apsiavė batus. Aš tūnojau po jo apsiaustu ir snaudžiau.
Manęs neslėgė joks rūpestis.
– Greičiau renkis, – ragino Petras. – Jau ir taip vėlu.
– Tuoj. Tik apsiaustą užsimesiu, – šnekėjo bernas.
Tik staiga kad riktels jis:
– O kas čia?
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Aš išsigandęs straktelėjau ir žengiau į vidurį kambario, merkdamasis nuo plieskiančios šviesos... Ir pravirkau.
Nustebę visi sužiuro į mane. Iš dangaus būčiau nukritęs, jie
nebūtų taip išsižioję. Atsimenu kaip šiandien: mama griebėsi
už žiursto, teta Barbora pakėlė akinius ant kaktos, Uosio Petras
pliaukštelėjo delnais sau per kulšis, o bernas susyk, kad pasileis
kvatotis, net langai tirtėjo.
– Kur... kur tešli-i-inis žmo-o-gutis? – suveblenau ir laukiau,
kada ims man kailį rykštėmis šveisti. – Aš jam sprandą nusukau...
– Kvailiuk, – tarė mama, – tai dėl to tu mums tiek baimės įvarei!
– Tavo žmogutį galiu dar dailiau sulipinti, – pasigyrė teta Barbora.
Tėtis tylėjo.
– Žinai ką, motin, – pagaliau prabilo jis, – man rodos, kad šiemet Velykos bus dar smagesnės negu seniau.
dingti, užpernai, žvilgtelėjau, gražiausiai, geso, plieskiančios,
šiemet

1 	Papasakokite, kur namiškiai ieškojo dingusio berniuko. Kaip jie
jautėsi?
2 	Kodėl berniukas, girdėdamas, kad jo ieško, neišlindo iš savo
slėptuvės? Ar jis teisingai pasielgė?
3 	Paaiškinkite tėvo žodžius: „man rodos, kad šiemet Velykos bus
dar smagesnės negu seniau”.
4 	Pasirinkite labiausiai patikusią apsakymo ištrauką ir nupieškite
iliustraciją.
5 	Savais žodžiais paaiškinkite, kaip suprantate šiuos posakius: „šuniui ant uodegos nuėjo”, „sunkus akmuo nuo krūtinės nusirito”.
6 	Raskite tekste palyginimų ir juos nurašykite į sąsiuvinį.
7	Remdamiesi apsakymo turiniu, parašykite žinutę apie dingusį
berniuką ir jo paieškas. Pasinaudokite patarimais.
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Kaip pranešti apie įvykį?
1. Pasakokite trečiuoju asmeniu.
2. Nevartokite dialoginės kalbos.
3. Įsidėmėkite įvykių seką ir nuosekliai juos papasakokite 		
(Mama įėjo į kambarį ir pašaukė vaiką. Šis neatsiliepė. Mama
išėjo į kiemą...).
4. Vienu ar dviem sakiniais apibendrinkite pasakojimą.
Palyginimas – vaizdingas dviejų panašių dalykų sugretinimas.

Vytautė Žilinskaitė

Tėtis iš oranžinės planetos
I
Vienas po kito gęsta vaikų darželio langai. Mažiukai, vidutiniukai ir didžiukai baigia skirstytis po namus.
– Viso gero!.. Viso geriausio!.. Viso labo!.. Viso labiausio! –
skamba smagūs jų balseliai ir tolsta kojų trepsėjimas.
Už ilgo stalo lieka vienui vienas Aurimas. Jo ausys godžiai ir
nekantriai gaudo kiekvieną garsą iš lauko, ir, vos subildus žingsniams, berniukas pašoka ir bėga į rūbinę: galgi jau atėjo jo pasiimti? Bet žingsniai nutolsta, berniukas grįžta prie ilgojo stalo, sėdasi
ant žalios kėdutės ir vėl ilgesingai žiūri į duris.
Su juo laukia ir auklėtoja: jai nevalia išeiti namo ir palikti berniuką vieną. Auklėtoja nekantrauja, žvilgčioja į laikrodėlį: juk namie jos pačios laukia nesulaukia dvi dukrytės, jos taip pat bėgioja
prie durų, išgirdusios laiptinėje žingsnius, galvodamos, kad iš darbo sugrįžta mama...
Darželį apgaubė tyla. Išėjo virėjos, skalbėjos, valytojos, auklėtojos, aplink liko tuščia ir nejauku. Ir ūmai Aurimas visa širdimi
pajunta, kad šį vakarą tėtis jo pasiimti neateis... O mama dirba paskutinėje pamainoje, ir jos darbas baigsis tik apie vidurnaktį.
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Auklėtoja garsiai atsidūsta: jeigu Aurimo tėtis neateis, ji gaus
vestis berniuką į savo namus. Sykį jau taip nutiko, ir dėl to Aurimą apima dar didesnis nerimas dėl savo nerūpestingo tėčio, kuris
veikiausiai dabar geria su draugais degtinę. Taip, taip, tokia yra
skaudi teisybė, ir niekur nuo jos nepabėgsi...
Auklėtoja nueina į gretimą kambarį, ir Aurimas prišoka prie
lango, glaudžia prie stiklo įkaitusį skruostą. Mato kieme didelį
gluosnį, apsigobusį liaunomis1 šakelėmis, mato jaunos žolės kuokštelius apie medinę raketą, mato geležinius vartelius, pro kuriuos
neateina jo tėtis... ir jis pasijunta toks vienišas, toks visų pamirštas šį tamsų pavasario vakarą, kad jo širdį užpildo vienui vienas
troškimas: bėgti pabėgti nuo visų, pasislėpti, kad niekas nerastų ir
visur ieškotų, kad šauktų neprisišauktų: „Aurimai, Aurimėli, kur
tu prapuolei?! Aurimai, Aurimėli, kur tu, atsiliepk!”
Ir berniukas tykiai tykiai it pelytė – kad neišgirstų gretimame
kambaryje auklėtoja – šmurkšteli į rūbinę, užsimeta apsiaustėlį, įsispiria batus ir ištipena į darželio kiemą. Čia pribėga prie medinės
raketos ir įlenda į vidų, nepamiršdamas sandariai2 uždaryti durelių.
„Tegu auklėtoja manys, kad mane išsivedė tėtis, – galvoja Aurimas. – O aš čia pasėdėsiu ir palūkėsiu: jei tėtis nepasirodys, tai
vidurnaktį tikrai ateis mama”.
Raketos viduje vėsu ir niūru, bet aukštai yra apskritas langelis,
ir Aurimas pasistiebęs pro jį mato, kaip iš darželio išeina auklėtoja,
užrakina duris ir dingsta už vartelių. Dabar darželis paskęsta visiškoje vienatvėje ir tamsoje. Berniukas sėdasi ant suolelio, visas pašiurpsta ir jau ima gailėtis savo žygio: o kas gi bus, jeigu jis nieko
nesulauks? Įtempia ausis, kad nepražiopsotų vartelių cyptelėjimo:
galgi galgi jau ateina tėtis?
Bet varteliai tyli, ir berniukas iš šalčio ir nejaukumo gūžiasi į
kamuolėlį, susibruka delnus į rankoves ir, kad nebūtų taip baugu,
užvertęs galvą žiūri į raketos langelį. Pro jį regėti tamsus lopinėlis

1
2

Liauna – lengvai linkstanti, lanksti.
Sandariai – čia: gerai, glaudžiai.
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dangaus ir oranžinė žvaigždė. Ji mirksi lyg gyva, ji blykčioja ir
blėsta, artėja ir tolsta, ir vėl artėja...
– O, – įsisvajoja berniukas, – jeigu mano raketa būtų tikra.
Lėkčiau kaip strėlė į patį dangaus aukštumą, į patį žvaigždžių tirštumą, o viso pasaulio tėčiai sektų mane pro teleskopus ir stebėtųs: „Na ir kas tasai berniukas, kuris nepabūgo pats vienas leistis
į tokią pavojingą kelionę, kokios net suaugęs pabijotų?.. Tai garbė
būti tokio narsuolio tėčiu!.. Ė, betgi tai Aurimas!.. Aurimai, Aurimėli, visi tavęs laukiam, visi tavęs ieškom, kur tu leki kaip patrakęs3, sugrįžk, Aurimėli!..”
Taip jam godojant4, žvaigždės ima leistis arčiau ir arčiau,
mirksėti dažniau ir dažniau, regis, tuoj aplips laivelį... Bet kas gi?
Berniukas prišoka prie lango ir savo akim netiki: tai ne žvaigždės
artėja, tai pati raketa prie jų lekia!.. Kokia stebuklinga jėga ją atplėšė nuo žemės ir sviedė į dangaus beribę? Taip, taip, pro langelį
aiškiai matyti tolstanti žemės planeta – visai kaip žydras guminis
sviedinys su nupieštais geltonais žemynais. O ant paties didžiausio žemyno Aurimas regi savo darželį su gluosniu, su pavasarinės
žolės kuokšteliu, su pavėsinėmis, žaidimų nameliais, tik medinės
raketos tarp jų nebėra!..
– Oje!.. Oje!.. – kad padrąsintų save, kad bent savo balsą kosminėje tyloje girdėtų, šūkčioja berniukas. – Oje!..
ilgesingai, pasistiebęs, paskęsta, gūžiasi, stebėtųs, jėga

1 	Darželyje lieka auklėtoja ir Aurimas. Ką jie veikia ir ką galvoja
laukdami berniuko tėvo?
2 	Ką sužinojote apie Aurimo šeimą?
3 	Kodėl vaikas pabėga iš darželio? Kur jis pasislepia?
4 	Raskite ir raiškiai perskaitykite, apie ką svajoja raketoje pasislėpęs berniukas. Kas jam labai svarbu?
3
4

Patrakęs – labai smarkus, akis išdegęs, pamišęs.
Godoti – mąstyti, svarstyti, svajoti.
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II
O raketa kaip strėlė neria pro žvaigždynų spiečius, pro tuščias
erdves ir vėl pro žvaigždžių tankynes, ir pro vienišas atšalusias
planetas, ir galo skridimui nėra, ir nežinia, kur laivas nuneš... „O
jeigu, – sunerimsta berniukas, – jeigu laivas niekada jau nesustos, tai kas tada?” Bet, vos jam taip pagalvojus, raketa ima lėtinti
greitį ir, lyg nematomos rankos vairuojama, suka nedidelės oranžinės planetos link. Tada pakimba virš jos – lyg voras ant siūlo,
o berniukas praspraudžia galvą pro langelį ir išpūtęs akis žiūri į
nepažįstamą neregėtą žemę. Ant jos marguoja mediniai spalvingi
nameliai – panašūs į žaislinius, bet daug didesni ir dailesni. Antai –
dar labiau išpučia akis Aurimas – atsiveria vieno namelio durys, ir
išeina vyriškis. Bet... juk tai jo tėtis! Taip, jis, tik daug aukštesnis,
galingų pečių ir tvirtų energingų žingsnių. Šit jis atidaro geležinius
vartelius, šie linksmai cypteli, ir paeina po pat raketa.
– Kur tu buvai prapuolęs? – klausia jis Aurimą. – Visur tavęs
ieškojau, visur šaukiau... Na bet šok greičiau ant žemės, ir eime
vakarienės.
– O... O... – nepasitikėdamas murma berniukas, – o kas jūs
toks?
– Še tau, kad nori! – nusikvatoja vyriškis. – Savo tikro tėvo
nebepažįsta!.. Žiūrėk, ką tik baigiau statyti namą, kuriame gyvensime. Ir mamą čia parsiskraidinsime, kai grįš iš paskutinės pamainos. Tai šok žemyn, ko delsi?
– Bet... – vėl žiopčioja apkvaitęs berniukas, – bet... jūs... tu...
manęs vieno čia tikrai nebepaliksi?
– Na ką tu, sūnau, – nusijuokia tėtis, ir jo akyse tiek gerumo ir
meilės, kad sugniaužia gerklę.
– O sakyk, tėti, – jis nori paklausti vieno svarbaus, paties svarbiausio dalyko, tačiau labai drovisi1, – sakyk, ar jau niekad degtinės...

1

Drovėtis – nedrįsti, gėdytis.
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– Neminėk man šito žodžio! – priekaištingai sako tėtis. – Oranžinėje planetoje niekada nebuvo ir nebus šitų velnio lašelių!.. O ir
kam jie gali rūpėti, kai šitiek įdomių darbų čia laukia! Pažvelk!
Jis prieina prie vieno namelio ir nukelia stogą. Viduje Aurimas
pamato stalių dirbtuvę: obliai, pjūklai, plaktukai, staklės, staklelės... Čia galima ne tik drožinėti, bet ir konstruoti: lentynose guli
dėžės su automobilių, lėktuvų, karietų, dirižablių dalimis, o įvairiausių kaladėlių tiek, kad nors tikras pilis statyk!
– Iš čia, – prieina prie antro namelio tėtis, – mes išsiruošime į
tolimus plaukiojimus...
Tik dabar Aurimas išvysta tolumoje tyvuliuojantį vandenyną, po jį sklandančias baltas bures ir žuvėdras. O namelyje guli
pradėtų ręsti laivų griaučiai: čia ir motorinės jachtos, ir lengvos
kanojos2, ir net plaustas iš papiruso3... Baigę darbus, jie plaukios
po vandenyną, pasieks tolimas salas, aplankys kitus žemynus ir
kitus berniukus...
– Kaip nuostabu!.. – net užgniaužia kvapą Aurimui.
– Na tai šok, ko gi delsi? Čia juk tavo namai, – tiesia į viršų
rankas tėtis, kad pagautų ore sūnų.
2
3

Kanoja – valtis, irkluojama kastuvo pavidalo irklu.
Papirusas – šiltųjų kraštų pelkėtų vietų daugiametis augalas.
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– Bet, – nesiryžta Aurimas, – mama tikrai čia atskris?
– O kaipgi kitaip? – užtikrina tėtis. – Ir paskubėk, sūnau, nes
mudu turime išauginti rožių krūmą, kad pasitiktume mamą su gėlėmis.
„O anoje planetoje, – pamano berniukas, – anoje planetoje tėtis niekad jokios gėlės mamai nepadovanojo...”
Ir jis jau nedvejodamas atidaro raketos duris, pritupia šuoliui,
ištiesia rankas į iškeltus tėčio delnus, ir jau lekia oru, kai...
Pajunta, kad jį laiko glėbyje šiltos rankos. Raketos durys atlapos, prie jo pasilenkusi stovi mama. Ji verkia ir juokiasi, juokiasi
ir verkia.
– Tai turėjau baimės, – kalba. – Visur tavęs ieškojau, visur
išbėgiojau, kol širdis atvedė čia... Kodėl pasislėpei? Ką veikei iki
vidurnakčio?
Berniukas tyli, jis negali atsitokėti: nejaugi, nejaugi tik sapno
tai būta?
– Mama, – prabyla jis, – kodėl tu taip greitai atėjai, kodėl nepalaukei? Mudu su tėčiu jau buvom pradėję auginti tau rožę...
Mama tyli. Paskui kimiu balsu klausia:
– Kur ją auginote?
– Tenai, – rodo pro langelį berniukas. – Oranžinėje planetoje...
išpūtęs, žingsnių, tyvuliuojantį, ręsti, nedvejodamas, juokiasi,
veikei, atėjai

1 	Perskaitykite Aurimo ir tėčio pokalbį vaidmenimis. Kokia šios
ištraukos nuotaika?
2 	Suraskite oranžinės planetos aprašyme:
a. namų vaizdą;
b. Aurimo tėčio išvaizdos ir elgesio aprašymą;
c. tėčio darbus, svajones ir ketinimus;
d. svarbiausią sūnaus klausimą tėčiui.
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3 	Palyginkite tėtį iš oranžinės planetos su tikruoju tėčiu.
4 	Kodėl taip netikėtai nutrūksta Aurimo sapnas – svajonė?
5 	Ko pirmiausiai berniukas paklausia mamos? Kodėl?
6 	Paaiškinkite apsakymo pavadinimą.
7 	Pabandykite įsivaizduoti, kaip jautėsi Aurimo mama, baigusi
darbą ir neradusi sūnaus namie. Kaip ji jį surado? Papasakokite
apie tai motinos vardu.

Perskaitykite dar kelis V. Žilinskaitės apsakymus iš knygos
„Robotas ir peteliškė”. Paieškokite mokyklos bibliotekoje ir
kitų jos knygų, pvz., „Tiputatė”, „Nebijokė”.

Juozas Erlickas

Išeiti, ar – ne?
Kai lendu į upę šaltą
Ar lakstau kieme be palto,
Kai skaitau per naktį knygą
Ar, parodęs vartams špygą,
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Tučtuojau įspėja tėtis:
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Neblogai tenai, matyt, –
Viską galima daryt!..
Tik baisoka – kelio gal
Neberasiu grįžt atgal...

Taip tos kalbos nukankino,
Kad keista mintis man gimė –
Sykį reik išeit iš proto,
Pažiūrėt, kaip ten atrodo!

1 	Kokia eilėraščio nuotaika?
2 	Kodėl tėtis sako, kad sūnus iš proto išėjo?
3	Kokia keista mintis gimė eilėraščio herojui?
4 	Paaiškinkite, kaip suprantate posakį „išeiti iš proto“. Kodėl berniukas bijo „išeit iš proto”?
5 	Ar teko jums kada nors pasielgti kvailai? Kokios buvo jūsų poelgio pasekmės?
6 	Papasakokite, kas vaizduojama iliustracijoje. Pateikite savo pasiūlymų, kaip galima iliustruoti šį eilėraštį.
7 	Sukurkite eilėraščiui melodiją ir pabandykite jį padainuoti.

Vytautė Žilinskaitė

Kaktuso paslaptis
I
Jeigu kas Aurimo paklaustų, ko jis labiausiai pasaulyje nekenčia, berniukas nedvejodamas atsakytų: kaktuso! Didelio, išsikerojusio, dygliuoto kaktuso, kuris tik ir tyko kam įdurti, o dažniausiai,
žinoma, Aurimui.
– Bjaurybė! – tūždavo berniukas, traukdamas iš peties ar iš
delno aštresnį už adatą spyglį. – Kad tave vanagai užkapotų!
– Nelįsk prie jo ir neįsidursi, – perspėdavo mama.
– Aš ir nelendu! Jis pats badosi kaip bulius!.. Išmeskime,
mama. Kam jo reikia?
– Jis puošia kambarį, – atsakydavo mama.
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– Puošia? Šitas kerėpla?.. Jeigu dar sykį man įdurs, – sugniauždavo kumščius Aurimas, – aš... aš taip pat jį nudursiu!
Mama tik nusijuokdavo.
Kiek Aurimas pamena šį kambarį, jame visada riogsojo šis
kaktusas – it svetimas piktas šuo, grėsmingai iššiepęs aštrias savo
iltis. Ir kaip su tokiu priešu gyventi viename kambaryje?
O dabar jis vėl įdūrė berniukui. Ir kur – į pačią skaudžiausią, minkščiausią vietą: į užpakalį. Berniukas tenorėjo pasiimti už
vazono užsiritusį lėktuvo ratą – ir bemat gavo į sėdynę ilgą kaip
smilgą spyglį.
– Ooo! – sustaugė Aurimas, pašokdamas kone iki lubų. – Mane
nudūrė!.. Gelbėkit!
Tačiau namie nebuvo nė gyvos dvasios. Aurimui neliko nieko
kito, kaip užsičiaupti ir pačiam išsilupti spyglį. Jis taip ir padarė:
garsiai stenėdamas ir grieždamas dantimis. Ištraukęs spyglį, apžiūrėjo jį iš visų pusių ir užvirė kerštu.
– Kaip tu man – taip aš tau! – metė kovos šūkį kaktusui ir čiupo lanką su strėle.
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Atsitraukęs per porą žingsnių, primerkęs vieną akį, berniukas
ilgai taikėsi į kaktusą.
Strėlė suzvimbė ir įsmigo į šaką. Šaka sudrebėjo ir pasviro – ją
persmeigė kiaurai. Aurimas ištraukė strėlę ir ja pagrūmojo:
– Dabar žinosi!
Kaktusas stovėjo ramus, atšiaurus1 ir abejingas – lyg būtų pradūrę ne jį, o sieną.
– Kerėpla! – apmaudžiai pakartojo Aurimas.
1

Atšiaurus – šiurkštus, nemandagus.

dažniausiai, neįsidursi, grieždamas, abejingas

1 	Kodėl Aurimas nekentė kaktuso?
2 	Kas, jūsų nuomone, buvo kaltas – kaktusas ar Aurimas? Kodėl?
3 	Raskite tekste ir perskaitykite, su kuo berniukas lygino kaktusą.
4 	Ką jis kaktusui padarė? Kodėl?

II
Paryčiais Aurimą pažadino reti slopūs1 dūžiai. Sumišęs berniukas atsimerkė – kambarys skendėjo virpančioje žalzganoje2
šviesoje. Iš kaktuso žaizdos krito dideli žalsvi lašai. Atsimušę į
žemę, jie sklido oru platėjančiais žalsvais ratilais; oras nuo jų bangavo ir ribėjo lyg ežero gelmė. O kaktuso šakos rangėsi kaip gyvos
rankos, žali delnai pakyla ir vėl nusileidžia, spygliai plakasi, tarsi
norėdami išsirauti ir kažkur susmigti.
„Jis nori man atkeršyti! – toptelėjo berniukui mintis. – Taip,
taip, nori mane subadyti!”
1
2

Slopus – silpnas, nestiprus.
Žalzgana – šviesiai žalios spalvos.
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Jis norėjo rėkti, bet gerklė neklausė; iš siaubo teįstengė palįsti
po apklotu, bet apklotas pasidarė perregimas kaip stiklas, ir berniukas viską matė kaip matęs. Iš kaktuso tebekrito žalzgani lašai,
tebesirangė jo šakos, tebesiblaškė spygliai, vilnijo oras ir skambėjo krintančių lašų dūžiai... Jau jie aidi kaip vario varpas, nuo
kurtinamo jų garso spengia ausyse, oro bangos susisuka neramiais
verpetais, ir...
Ir ūmai viskas nurimsta. Sustingsta kaktusas, nutyla varpo dūžiai, oras skaidrus ir ramus... Tik kažkas šmėsteli žaliame kaktuso
delne. Tai tykiai prasiveria žali varteliai, ir išbėga basa mergytė
ilgu geltonu sijonėliu. O gal ji neišbėga, gal ji oru išplaukia – tokia
lengva ir grakšti. Jos veidas romus ir geras, o rankos gležnos ir
švelnios kaip pakalnutės stiebas. Mergaitė tyliai niūniuoja ir šokčioja nuo spyglio ant spyglio – lyg gelsva peteliškė skraidytų...
„Ak!” – suneria rankas mergaitė. Ji mato kaktuso šakoje strėlės dūrį, žalią neužsitraukusią žaizdą. Mergaitė palyti ją pirštelių
galais ir, šalia priklaupusi, sielvartingai linguoja galvą.
„Jis pirmas pradėjo! Jis pats kaltas!” – nori sušukti, pasiteisinti
Aurimas, tačiau tik be garso krutina lūpas, ir niekas jo negirdi.
Mergaitė stojas. Pasidairiusi išrauna ilgiausią spyglį ir kitu
spygliu praduria jo storgalyje skylutę. Įveria į ją savo ilgą oranžinį
plauką. Ir siuva žaizdą, – iš lėto, atsargiai, lygiais dygsneliais3 –
sakytum, patyręs chirurgas. Tačiau, baigusi dygsniuoti ir pasilenkusi nukąsti siūlo, adata persidreskia savo gelsvą sijonėlį.
„Ak! – vėl suneria ji rankas. – Kokia negera naktis, vienos nesėkmės!” Ji nusitraukia per galvą sijoną, lieka vienais apatinukais
ir vėl dygsniuoja. Vikriai nardo aukštyn žemyn jos laibi piršteliai,
ir užsimiršusi ji vėl užniūniuoja...
spygliai, perregimas, sustingsta, storgalyje

3

Dygsnis – dūrių tarpas siūlėje, dygsniuoti – siuvinėti.
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1 	Glaustai papasakokite nakties įvykį.
2 	Kaip manote, ar Aurimas sapnavo, ar viskas vyko iš tikrųjų?
3 	Kaip berniukas jautėsi? Kodėl?
4 	Raskite tekste ir raiškiai perskaitykite mergytės aprašymą.
5 	Nupieškite šiai apsakymo ištraukai iliustraciją.

III
O kambaryje pamažėle švinta, ir pirmasis saulės spindulys nuauksina mergaitės adatą...
„Ak! – vėl aikteli kaktuso mergaitė ir atsigrįžta į vartelius. Jie
– jie iš tyko užsiveria!.. Sugriebusi nebaigtą adyti sijonėlį, mergaitė vienu šuoliu strykteli į vartelius ir vos vos spėja pro juos prasisprausti į vidų. Tačiau gelsvasis sijonėlis lieka lauke, tik jo kraštą
laiko sugnybę vartai...
Aurimas nusitraukia apklotą nuo galvos. Bet jis nebeturi jėgų
žiūrėti ir stebėtis – jį marina miegas. Apsunkę vokai sulimpa, ir
dabar jau niekas berniuko nebeprižadintų.
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Kai atsikėlęs jis atėjo į virtuvę pusryčių, mama linksmai paklausė:
– Matei?
– Ką? – nustebo Aurimas.
– Ogi mūsų kaktusas... Šiąnakt jis pražydo.
– Pražydo?!
Berniukas įbėga į kambarį. Iš tikrųjų, ir kaip jis nepastebėjo
keldamasis: ant kaktuso tarsi gelsva plaštakė nutūpusi... Berniukas atsargiai paliečia žiedą: geltoną, apačion platėjantį – lyg sijonėlį... Lygiai toje vietoje, kur užsivėrė žalieji varteliai!
– Kaktusas... pražydo... – kartoja berniukas ir staiga viską prisimena.
Jis dirsteli žemyn ir mato ant grindų nukritusį spyglį. Pakelia jį: taip, spyglio gale skylutė, o pro ją pravertas ilgas oranžinis
plaukas...
– Pražydo... – kartoja Aurimas, ir jo kūnu nubėga drebulys.
O kaktusas stovi toks pat tylus, atšiaurus, pasišiaušusiais spygliais, – saugodamas savo švelnią, gležną paslaptį...
sugnybę, šiąnakt, pasišiaušusiais

1 	Kodėl mergaitė staiga dingo?
2 	Kaip kaktusas pasikeitė po nakties?
3 Į ką buvo panašus jo žiedas?
4 	Kodėl Aurimo kūnu nubėgo drebulys? Ką jis suprato?
5 	Kokia buvo kaktuso paslaptis?
6 	Kas šiame kūrinyje tikroviška, o kas fantastiška?
7 	Sugalvokite ir parašykite apsakymo dalims tinkamus pavadinimus.
8 	Remdamiesi tekstu, parašykite kelis sakinius apie Aurimą ir jo
nuotykį.
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Birutė Beniušienė

Skriauda
Brolių, seserų neturėjau. Augau viena kaip pirštas. Jei kada atvažiuodama teta Zuzana atsiveždavo mažąjį Vytuką, džiaugsmas
liedavos per kraštus.
Kur tik mudu neapsukdavom, neišlandžiodavom, ko tik neišmaišydavom! Ir ant aukšto palėpėj kačių gūžtas, ir svirnuke,
atsidarę galinį langelį, žvalgydavomės į tolį!.. O iš ten tiek daug
matyti, kad man net galva sukdavosi apsidairius. Ir šalia auganti
išsiskėtusi eglė, ir išvietės gontų1 stogas, beveik visas daržas ir
tvoros kraštas, atkeltų vartų viena pusė ir kampas klojimo.
Po šitokias „aukštybes” pasidairius ir tokią daugybę visko
pamačiusi... ir dar matydama, kaip Vytas, pusiau persisvėręs per
langelį, taikydavosi čiupti eglei už šakos, – aš tik kinkas drebinau,
– išsigandusi baisiausiai tverdama Vytuką už kojos:
– Einam, būsi apskųstas mamai...
Apsukdavom ir ganyklą. Aplankydavom senosios jaujos2
pamatus, pasėdėdavom ten ant didžiojo akmens, ir Vytas, ranka
glostydamas sušilusį akmenį, sakydavo:
– Žinai, čia brangios geležys sudėtos, iš tokių kunigai mišiaunus drabužius siūdinas...
Aš tik atsidusdavau ir galvodavau, kad tas mūsų akmuo turbūt
šventas...
Pabraidę po gyvulių išmaknotą3 tvenkinį ir apsukę didelį ratą
vieškeliu, grįždami namo, prie kiekvieno telefono stulpo prikišę
ausis klausydavomės, gal išgirsime žmogaus balsą.
O jei teta paviešėdavo ilgiau, iki sekmadienio, tai su Vytu ir
susipykti spėdavome. Vytas imdavo mane erzinti:
– Tokia dičkė, o į medį neįlipi...

Gontas (nevart.), malksna – stogo dangai skirta medinė lentelė.
Jauja – pastatas linams džiovinti ir minti; pirtis.
3
Išmaknotas – išbraidžiotas, klampotas.
1
2
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Ir pati žinodavau, kad neįlipu, bet, kitam priminus, ir skaudu,
ir apmaudas imdavo. Tada, tyliai palikusi svečią vieną, ateidavau
prie suaugusiųjų. Žiūrėk, ir Vytas iš paskos atslinkdavo. Mamos,
pasižiūrėjusios viena į kitą, viską suprasdavo.
– Tai jau susipykote? – paklausdavo.
Abu tylėdavom. Ir teta tada taip švelniai nusijuokdavo (ji tik
viena tesugebėjo taip juoktis). Ir tas tetos juokas visad atnešdavo
taiką.
Na, o sekmadienį mudu gyvendavom! Tą dieną abu veždavosi
į bažnyčią. O ten pavėsy, prie šventoriaus, visad vežimėlis ledų
stovėdavo.
Ledų pirkdavo tėvai. Ir teta neiškentusi duodavo Vytui centų.
Tada Vytas tekinas nerdavo šventoriun ir atsisukdamas modavo
man ranka:
– Bėgam...
Vydavausi vos ne klupdama, kuprą pastačius, o tas lėkdavo, lyg
raitas jotų. Pavydavau tik prie ledų vežimėlio. Čia Vytas derėdavosi
su pardavėja, prašydamas ledų sau, man ir dar kad pinigų liktų.
Tada mudu, jau niekur neskubėdami, eidavom per turgavietę,
laižydami ledus, rankas ir rankogalius...
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Kai Vyto pinigai pasibaigdavo, abu kiūtodavom4 nusiminę.
Tada jau tėtė susipratęs duodavo man centų.
Tada tai jau aš nerdavau pirmutinė, bet ir Vytas neatsilikdavo.
Abu būdavom laimingiausi žmonės pasaulyje... Prisiartinusi prie
ledų vežimėlio paprašau vieną porciją ledų. Pardavėja dar klausia:
– Gal dvi?
– Ne, vieną, – atsakau tvirtai, seilę rydama, pamiršus viską...
net ir Vytą, greta stovintį, seilę varvinantį.
Pardavėja, tokia gera, pritepė tų ledų, prigrūdo, net vaflis išsižiojo. Einu per turgavietę valgydama, neskubėdama. Ir Vytas kartu eina, ir vis žiūri į mane. Jis, matyt, tikėjosi, kad tuos ledus mudu
laižysime kartu. (Bet aš ne iš tokių, kuri ledus kartu laižo...)
Sulaižiusi ledą viena, nusišluosčius lūpas į suknelės palanką,
pastebėjau, kad Vytas nieko nelaižo, kad jo akių krašteliai paraudę, kad, porąkart patraukęs nosį, nurijo seilę...
Kas davė Vytui centų, neprisimenu. Tik prieš važiuojant namo
nulėkęs vienas nupirko paskutines dvi porcijas ir atnešęs didesniąją padavė man.
Nedrąsiai paėmus į rankas baltam vafly įteptą, išskydusį gelsvo ledo krislelį, supratau, kaip negražiai pasielgiau, sulaižiusi viena aną, didžiąją porciją.
gūžtas, suaugusiųjų, švelniai, atnešdavo, susipratęs, porąkart

1 	Kas yra šio apsakymo pasakotojas? Ką apie jį sužinojote?
2 	Remdamiesi tekstu, papasakokite apie vaikų santykius.
3 	Kokios dienos jiems būdavo laimingiausios? Kodėl?
4 	Kaip kartą pasielgė mergaitė? Papasakokite savais žodžiais.
Kaip vertinate jos poelgį?
5 	Kaip pasielgė Vytas? Palyginkite abiejų vaikų poelgius.
6 	Paaiškinkite kūrinio pavadinimą.
4

Kiūtoti – lindėti, tūnoti.
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A. Kučinskienė

Taip mane mokė
Ne viskas auksas, kas auksu žiba.
Taip mane mokė senoj sodyboj.
Sena močiutė pasakas sekė
Ir pro jas rodė ateitin taką.
Sakė – ką sėsi, tai tą ir pjausi
Žaliam gegužy ar baltam sausy...
Ir kaip sau klosi, taip ir miegosi,
Ar kietą lentą, ar pūką jausi...
Kad dėl takelio nereik mest kelio,
Kad šitaip daro tiktai bevaliai...
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Kad norint rasti, pirma reik mesti, –
Ir šitą reikia laiku suprasti...
Kad sielą saugot reik nuo godumo, –
Godūs laimingi niekad nebūna.
Mokė, kaip skirti pikta nuo gera,
Kaip doram žmogui gyventi dera.
Svarbiausia saugot sąžinę gryną
Per visą kelią ligi beržyno.

1 	Kas gyvenime yra svarbiausia?
2 	Kaip žmogus turėtų gyventi, kad jo ateitis būtų graži?
3 	Išrašykite iš eilėraščio sakinius, kurie jums primena patarles.
Paaiškinkite jų prasmę.
4 	Paieškokite patys patarlių apie gerumą, dorumą ir sąžiningumą.
5 	Papasakokite raštu apie reikšmingą jums žmogų. Rašinėlį galite
pavadinti „Žmogus, kuris mane daugiausiai išmokė” arba kitaip.

Ona Matuizaitė

Drąsi mergaitė

I

Moteris kieme nuo virvės nukabino skalbinius ir parsinešė į
pirkią. Pamačiusi prie krosnies pakuros triūsiantį vyrą, pasakė:
– Kaimynai kviečia į svečius. Eisim?
– Kasinskai?
– Taip.
– Aš neisiu, – sako vyras.
– Kaipgi? Abu kvietė.
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– Kavos aš ir namie galiu išgerti. Va, užkursiu ugnį ir užkaisiu
arbatinį. Su vaikais susėdę išgersime arbatos su pyragėliais.
– Vėliau išsivirsime arbatos, – nekantravo moteris, dėliodama išskalbtus vaikų drabužėlius. Patylėjus tęsė: – Nujaučiu, kodėl
kviečia. Nori pasigirti nauju televizoriumi.
– Su kuo vaikus paliksime? Pagalvojai?
– Pabus vieni. Vaikai sotūs, tegul žaidžia. Ilgai neužtruksim.
Vyras nenoriai užsidėjo ant galvos kepurę.
– Vaikučiai, mes einam pas kaimynus, greit sugrįšim, – pasakė
mama, vilkdamasi apsiaustą. – Jeigu būsite geri, kiškio lauktuvių
parnešim.
– Būsim geri! – vienu balsu atsakė trys mažyliai, iš kurių vyriausiam buvo šešeri, o ketvirtam, mažiausiam – aštuoni mėnesiai.
Mažylis sėdėjo ant plačios lovos ir žaidė su pliušiniu meškiuku.
Užrakinę pirkios duris, išėjo.
Pasilikę vieni, vaikai apsidžiaugė laisve. Vyriausiasis, šešiametis Linukas, įjungė televizorių.
– Pažiūrėsime multikų1, – pasakęs atsisėdo ant kėdės priešais
ekraną. Jaunesnė sesutė, dvejų su puse metukų Romutė, pasistatė
šalia broliuko mažą kėdutę ir taip pat atsisėdo. Mažasis Laimonas
šliaužiojo lovoje, nes vaikščioti dar nemokėjo.
Tačiau keturmetis Sauliukas kažkodėl nerimavo, vaikščiojo po
kambarį ten ir atgal, nuėjęs prie durų, paklibino rankeną. Durys
buvo užrakintos, todėl sugrįžo, užlipo ant sofos, stovėjusios prie
lango, alkūnėmis atsirėmęs į palangę, įsistebeilijo2 į kiemą.
Sauliukas prie lango sušalo ir, nulipęs nuo sofos, nuėjo į virtuvę. Rankomis palietė krosnį. Šalta. Atidarė pakuros dureles. Ten
buvo sausų malkų, o po jomis – suglamžytas laikraštis. Sauliukas
pasižvalgė degtukų. Dėžutė gulėjo ant krosnies. Brūkštelėjęs degtuką, prikišo prie laikraščio ir uždarė dureles. Bet kamine ūžtelėjo
stipri trauka ir užgesino ugnį. Tada antrą kartą įžiebė degtuką, pri-

1
2

Multikas – multiplikacinis (sukurtas pagal piešinius) filmas.
Stebeilyti – žiūrėti išpūtus akis.
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degė popierius ir, palikęs praviras pakuros dureles, nuėjo į kambarį, atsisėdo ant sofos.
Vaikai, neįtardami pavojaus, žiūrėjo televizorių. Netrukus
ugnis įsiliepsnojo. Degančio popieriaus tumulas3 besivartydamas
iškrito ant grindų, nuriedėjo prie malkų dėtuvės, kurią dengė perkelinė užuolaidėlė. Ugnis žaibiškai pradėjo ryti medžiagą, netrukus užsidegė apmušalais išklijuota siena, lubos.
Pamatę artėjančią ugnį, vaikai išsigando. Trys vyresnieji sulipo ant sofos ir, žiūrėdami pro langą, šaukėsi pagalbos. Mažasis
Laimonas, trindamas kumšteliais dūmų graužiamas akis, visu balsu pravirko.
Tuo tarpu kaimynė, pas kurią viešėjo tėvai, įdavė aštuonmetei
dukrai Mingailei ąsotį su pienu ir pasiuntė pas vaikus.
– Kaimynų karvė užtrūkusi, vaikai išsiilgę pieno. Nunešk, –
pasakė mama ir perspėjo: – Tik eik atsargiai, kad su ąsočiu nepargriūtumei.
Vaikų mama jai davė raktą nuo pirkios durų.
Mergaitė pasiėmė šešiametį broliuką
Remigijų ir abu išėjo.

šešiametis, kažkodėl, degtukų, artėjančią, ąsotį

1 	Kodėl mama norėjo aplankyti kaimynus?
2 	Kodėl tėtis nelabai norėjo eiti į svečius?
3 	Ką vaikai veikė likę vieni?
4 	Kaip elgėsi Sauliukas? Ką jis padarė?
5 	Perskaitykite, kaip kilo gaisras. Ar galėtumėte tai įsivaizduoti?
Kokį jausmą jums sukelia toks vaizdas?
6 	Kaip elgėsi vaikai, kilus gaisrui?
3

Tumulas – minkštas, apskritas ko nors gabalas, kamuolys.
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II
Sesuo ir brolis, dar nepriėję namo, pamatė lange ne savo balsais rėkiančius kaimynų vaikus.
– Gaisras! Degame! Gelbė-ė-kite!..
Mingailė prie tvoros pastatė ąsotį su pienu ir pribėgo prie
namo durų. Duotu raktu bandė atrakinti duris, bet nieko neišėjo.
– Mingaile, greičiau! – nekantravo broliukas.
– Raktas nesisuka, – kone verkdama pasiskundė Mingailė. Ji
taip jaudinosi, kad net rankos drebėjo. Dar kartą paklibino raktą
– veltui.
Tuomet mergaitei dingtelėjo išganinga mintis – išdaužti langą.
Sugriebė pirmą pasitaikiusį akmenį ir trenkė į jį. Stiklai subyrėjo į
smulkias šukes. Greitai įsiropštė vidun. Dūmai graužė akis, buvo
sunku kvėpuoti, kambaryje plieskė karštis. Ji sušuko:
– Remigijau, stovėk prie lango! Tu priimsi vaikus!
Mingailė sugriebė Romutę, perkėlė per palangę ir nuleido žemyn, į Remigijaus rankas. Paskui – Sauliuką, po to – Linuką.
– O kur Laimonas? – Mingailė dairėsi vaiko, kurio dūmų apimtame kambaryje nesimatė.
Remigijus stovėjo po langu ir laukė ketvirto, pačio mažiausio.
Dabar jau degė ir virtuvė. Mingailė, prisikvėpavusi dūmų, kosėjo,
graužė gerklę, ašarojo akys. Ji dairėsi mažylio.
– Laimiuk, atsiliepk! Kur tu?
Pažvelgė po stalu – nėra! Tirštuose dūmuose buvo sunku įžiūrėti kokį nors daiktą. Karštis didėjo, trūko oro, atrodė, dar kelios
minutės, ir viskas.
– Laimuti, kur tu? – šaukdama mergaitė blaškėsi, apžiūrėdama
visus kambario kampus. Ji negalėjo iš čia išeiti be mažylio, o šis
tylėjo.
Kambario gilumoje pastebėjo lovą. Patalynė jau degė. Mingailė, pravira burna gaudydama oro likučius, prišliaužė prie lovos,
pakėlė pagalvę, antklodę. Ir ten vaiko nebuvo.
Pasilenkė po lova. Ten dar buvo galima kvėpuoti. Vaikas, įsispraudęs giliame kamputyje, gulėjo susigūžęs ir tyliai verkė.
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Mingailė sugriebė Laimoną už kojos ir ištraukė.
Pripuolusi prie lango, perkėlė per palangę ir nuleido į Remigijaus rankas. Pati išlipo paskutinė.
Kaimynai, pamatę gaisrą, subėgo su kibirais. Netrukus atvažiavo gaisrinė.
Namą užgesino, bet stogas ir vidus, ir kas buvo viduje – sudegė.
Tėvai padegėliai atbėgo ir, pamatę visus keturis vaikus sveikus
ir gyvus, džiaugėsi ir nežinojo, kaip atsidėkoti išgelbėtojai. Bučiavo, glėbesčiavo. Priėjo gaisrininkas. Mingailei paspaudęs ranką,
padėkojo ir pagyrė:
– Tu drąsi mergaitė.
Mama apglėbė dukrą. Mingailė visa drebėjo.
– Dukrele, tau šalta, – ji apgaubė jos pečius vilnone skara.
Mama abu savo vaikus vedėsi namo. Mingailė prisiglaudė prie
motinos rankos ir pasakė:
132

Turinys

– Mama, aš, žinok, labai bijojau lįsti į ugnį...
– Bet juk lindai!
– O kaip kitaip? Būtų vaikai sudegę.
Drąsioji mergaitė Mingailė buvo apdovanota medaliu „Už
drąsą gaisro metu”.
dingtelėjo, išdaužti, apžiūrėdama, glėbesčiavo

1 	Ką Mingailė ir broliukas pamatė, eidami pas kaimynus?
2 	Papasakokite, kaip mergaitė gelbėjo vaikus.
3 	Perskaitykite, kaip buvo išgelbėtas mažasis Laimutis.
4 	Kodėl, netekę turto, tėvai vis dėlto džiaugėsi?
5 	Kaip vertinate Mingailės poelgį? Ar jūs išdrįstumėte taip pasielgti?
6 Įsivaizduokite, kaip šis įvykis galėjo baigtis. Kas, jūsų nuomone,
dėl jo buvo kalčiausias?
7 	Parašykite Mingailei padėkos raštą.
	Dirbkite tokia tvarka:
	Pirmiausia parašykite tekstą. Paskui jį ištaisykite. Tada paimkite
piešimo popieriaus lapą. Ant jo didelėmis raidėmis užrašykite
„Padėkos raštas” arba „Padėka”. Po to dailiai perrašykite tekstą.
Lapą gražiai apipavidalinkite. Padėką galite parašyti ir kompiuteriu.

Mokomės rašyti padėką
Padėka – tai toks raštas, kuriuo kam nors dėkojama už atliktus darbus ar žygdarbius. Mokiniai dažniausiai gauna padėkas už
dalyvavimą įvairiuose konkursuose, sporto varžybose.
Rašant padėkos raštą svarbu nurodyti, kam ir už ką dėkojama.
Padėką būtina pasirašyti.
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Padėkos pavyzdys

pavadinimas
kam
už ką dėkojama

kas dėkoja

Vytautas Tamulaitis

Šventoji naktis
I
Artinosi Kalėdos. Pamenu, su kokiu pasiilgimu jų laukiau. Rodos, būčiau galėjęs, būčiau sutrumpinęs advento dienas, kad tik
greičiau jos ateitų. Prieš šventes mamytė puošė Kalėdų eglutę,
greit ateis ir Kalėdų diedukas su dovanomis. Ką jis man šiemet atneš, galvojau... Gal cukrinį avinuką, gal meškiuką, gal paliks visą
vežimėlį, pilną prikrautą saldainių... O gal atneš gražią gražią knygelę, pilną paveikslėlių. Man teta sakė, kad aš nelaukčiau iš Kalėdų
dieduko tik saldainių. Juos suvalgai ir nieko nelieka. Kas kita, ji
sakė, knygelė. Ją ilgai gali turėti ir džiaugtis. Tai tiesa. Neiškentęs
greit suvalgai saldainius, o knygelės nesuvalgysi.
Atėjo pagaliau Kūčios. Taip buvo smagu ir linksma. Visą dieną stengiausi būti geras, nieko nesupykinti ir visų klausyti. Girdėjau kalbant: „Koks būsi Kūčių dieną, toks būsi ir visus metus...”
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Vakare, pamenu, susirinkom kambary visi. Nusiprausę, susišukavę laukėm Kūčių vakarienės. Iš virtuvės sklido avižų kisieliaus kvapas. Jis buvo man toks retas, tik kartą pas mus per metus,
Kūčių vakarienei, gaminamas. Mamytė jį skaniai mokėjo išvirti.
Tėvelis, jo paragavęs, visada sakydavo mamytei:
– Puikus. Tik tu viena moki taip skaniai jį pagaminti...
Ir dabar, kai mamytė ateina į kambarį ir vėl grįžta į virtuvę,
noriu bėgti prie jos, apsikabinti jos kaklą ir ją pabučiuoti. Taip man
pasidaro kažin kodėl neapsakomai gera... Bet eiti su ja į virtuvę
negalima. Ten, sako, aš tik painiojuos po kojų ir trukdau. Mamytei
išėjus, priėjau prie senelio ir atsisėdau šalia jo.
– Seneli, – paklausiau, – kodėl yra Kūčių vakarienė, o nėra
Velykų, ar kitos?
– Kūčios yra paminėti Kristaus atėjimui į žemę, – atsakė senelis. – Jos kartu primena ir pirmuosius krikščionis, kurie susirinkę
kartu melsdavosi dideliuose urvuose, vadinamuose katakombomis, kur pasislėpdavo nuo persekiotojų.
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Taip mums besikalbant, atėjo mamytė ir pasakė:
– Vakarienė jau paruošta...
Tuojau visi pakilome ir nuėjome į kitą kambarį, kur ant didelio, balta staltiese uždengto stalo buvo sudėti Kūčių valgiai. Po
staltiese buvo paklota šieno atminti, kad Kristus gimė paprastame
tvartelyje ant pluoštelio šieno, gyvulėlių ėdžiose.
Kūčių vakarienės valgyti susėdome visa šeimyna: ir vyrai,
anksčiau baigę darbus kieme, ir tarnaitės, palikusios virtuvę. Kai
visi jau buvo prie stalo, tėvelis persižegnojo ir balsu sukalbėjo visą
„Tėve mūsų”. Paskui padalijo plotkas1 visiems iš eilės. Visi nutilo
ir susimąstę valgė.
– Kas su kuriuo plotkelę pasidalija, – tarė senelis, – tas paklydęs tegul tik atsimena, su kuo ją pasidalijo, ir tuojau ras kelią ir
nebeklaidžios...
Tuoj visi tarp savęs pradėjom dalytis plotkeles. Aš pasidalijau
plotkelę su mamyte ir seneliu.
Vėl visi tyliai valgė. Kiekvienas buvo kažko susimąstęs. Galbūt jautė, kad tai ne paprasta vakarienė, bet daug daug ką primenanti...
– Kitais metais, – tarė senelis, – gal jau ne visi sėdėsime prie
Kūčių stalo...
Aš susigraudinau ir nuliūdau. Supratau, kad senelis prisiminė
mirtį.
– Na jau, seneli, – tarė mamytė, – Dievulis duos, ir vėl visi
sėdėsim sveiki ir linksmi. Atsimenu, seneli, ir pernai taip sakei,
o šiemet sėdim už stalo visi sveiki ir linksmi... – pasakė mamytė
norėdama nuvaryti tą baisią mintį apie mirtį...
Visi pradėjo kalbėtis apie ką kita. Bet man toji mintis stovėjo
prieš akis: juk ateis kartą tokios Kūčios, kada jau senelis ar tėvelis
su mamyte nebesėdės prie bendro stalo...
Taip, jos ateis! Ateis kada nors... O gal ir netrukus... Į mano
akis veržiasi ašaros, kai aš tik apie tai pagalvoju. Juk numirs kartą

1

Plotka, plotkelė (nevartotinas) – kalėdaitis.
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mamytė ir tėvelis... Juk visi žmonės pasaulyje miršta. O, kad tokios Kūčios niekados niekados neateitų... Aš glaudžiuos prie mamytės, spaudžiu jai ranką, padedu savo galvą jai ant kelių ir taip
bijau, kad kas nors man jos neatimtų... Aš net negaliu pagalvoti,
kas būtų tada...
Staiga atsimenu pasakojimą, kad tas pirmutinis miršta iš prie
Kūčių stalo sėdinčiųjų, kuris pirmas pavalgo ir nueina. Ir aš tyčiomis kalbinu mamytę, tėvelį ir senelį, kad tik jie ilgiau valgytų, nuo
stalo paskutiniai nueitų ir ilgai ilgai gyventų. O kai vakarienė baigiasi, kai tėvelis visiems linki linksmų švenčių, aš pirmas nubėgu
nuo stalo, kad už mane niekas pirmiau nemirtų. Verčiau aš mirsiu
pirmiau už mamytę, už tėvelį ir senelį...
Po vakarienės atsisėdau šalia mamytės ir tyliai paklausiau:
– Mamyte, ar aš galiu pasikviesti eglelei Žodeikiukus ir pasidalyti su jais dovanomis? Jie niekad nematė eglelės. Kiek bus
jiems džiaugsmo. Man taip jų gaila...
– Gerai, – atsakė mamytė nudžiugus, – už tai tave dar labiau
mylėsiu. O dovanų nupirksiu daugiau, kad visiems jų užtektų... Ir
tau bus daug didesnis džiaugsmas, kada jį pasidalysi su kitais...
Kokia gera mano mamytė. Apsikabinau jos kaklą ir ją pabučiavau. Mamytė paglostė man galvelę, pasisodino ant kelių ir tyliai
pasakė:
– Visuomet, Vytuk, būk toks geras, visuomet... – ir mamytės
švelniame balse suskambėjo meilė, prašymas ir pasitikėjimas...
– Gerai, – atsakiau tyliai, – prižadu tau, mamyte...
Pralinksmėjau atsiminęs, kad šiandien ne tuščiomis buvau
nuėjęs pas vargšę Žodeikienę, kuri gyvena netoli mūsų prastoj,
sukrypusioj lūšnelėj. Ji turi du vaikeliu, kurie visuomet suplyšę
vaikščioja. Aš nunešiau jiems savo atliekamus rūbelius ir keletą
žaislelių, o vargšei Žodeikienei pilną pintinę lauktuvių: mėsos Kalėdoms, pieno ąsotėlį ir didelę didelę bandą pyrago. Vos panešiau,
tiek mamytė pridėjo, kai paprašiau vargšei Žodeikienei lauktuvių.
Bet koks ten buvo visų džiaugsmas. Žodeikienė net su ašaromis
akyse man dėkojo.
Paskui linksmas nubėgau pas senelį.
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– O dabar, seneli, pasek pasaką. Tik gražią gražią.
Senelis sutiko.
– Papasakosiu, gerai. Šią gražią pasaką aš esu kažkur girdėjęs
ir skaitęs. Tu jos turbūt nežinai. Bet šiam vakarui ji tinka.
trukdau, uždengto, susimąstę, eglelei, švelniame

1 	Apie kokią šventę kalbama pasakojime?
2 	Kūčių dieną reikia būti geram. Kodėl? Atsakykite teksto žodžiais.
3 	Kodėl Vytukas, valgydamas vakarienę, susigraudino?
4 	Paaiškinkite, kodėl vaikas pirmas pasikelia ir nubėga nuo Kūčių
stalo. Apie ką liudija toks jo poelgis?
5 	Raskite teisingą atsakymą.
	Vytukui gera ir linksma, nes:
a. Kalėdų Senelis atnešė jam daug dovanų;
b. vakarienė buvo labai skani;
c. aplankė vargšus kaimynus ir nunešė jiems lauktuvių.
6 	Kokie šios šeimos tarpusavio santykiai?
7 	Kokia kūrinio nuotaika ir kas ją lemia?
8 	Parašykite vieno Kūčių patiekalo receptą.

II
Vienas turtingas bajoras, geros širdies senelis, turėjo keistą
paprotį: kiekvieną vakarą turėti savo namuose bet kokį pavargėlį
ir kartu su juo vakarieniauti. Lygiai prieš tūkstantį devynis šimtus dvidešimt metų, šios dienos vakarą, buvo bjaurus oras. Nuo
ryto ligi vakaro lijo ir pūtė šaltas vėjas. Vakaras buvo nepaprastai
tamsus ir miglotas. Gerojo bajoro tarnai manė, kad tokį vakarą jų
ponas tikrai nelieps eiti pavargėlių ieškoti. Bet jie labai apsiriko.
Kai jau buvo paruošta vakarienė ir bajoras, nuėjęs į valgomąjį, ne138
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rado prie stalo pavargėlio, griežtai pareikalavo, kad jie suieškotų
ir atvestų. Sunkus buvo tarnams įsakymas. Veltui jie visur ieškojo,
niekur jokio pavargėlio nerado. Visi, kas gyvas, buvo pasislėpę
savo lūšnelėse nuo smarkaus lietaus ir šalto vėjo. Tarnai grįžo tuščiomis. Bet bajoras vienas nevalgė. Jis išsiuntė kitus tarnus ieškoti
pavargėlio. Bet ir tie nieko nerado. Bajoras nenusileido. Jokiu būdu
nenorėjo jis vienas valgyti ir sulaužyti savo keistą paprotį. Jis išsiuntė trečią kartą tarnus. Bet kai ir tie grįžo tuščiomis, senelis
bajoras pats išėjo ieškoti pavargėlio. Žiaurus vėjas draskė jo rūbus,
lietaus lašai kapojo veidą, bet jis namo negrįžo. Jis išėjo iš miesto
į laukus. Ten tikėjosi rasti kokį visų apleistą vargdienį, bet veltui.
Staiga vienam tvartelyje, toli už miesto, jis surado vieną vargšų
šeimynėlę, kuri čia buvo sustojusi nakvynės, niekur negaudama
geresnės pastogės. Moteris rengėsi gimdyti. Ji bijojo, kad užgimęs
kūdikėlis nesušaltų, nes vėjas kiaurai ėjo per supuvusias tvartelio
kerteles. Bajoras nudžiugęs tarė:
– Eikite į mano namus ir ten susišildykite. Jūsų laukia gera
pastogė ir paruošta vakarienė.
Bet moters globėjas, gražiai padėkojęs, atsakė:
– Labai ačiū. Tai būtų tolimas kelias. Ši moteris tuoj bus motina ir turi likti čia. Ją palikti vieną negaliu...
– Bet čia jums labai šalta, – tarė gerasis bajoras, – susikurkit
bent ugnelę susišildyti.
– Taip, – atsakė gražioji moteriškė, – labai šalta, ir aš bijau, kad
užgimęs kūdikėlis nesušaltų. Ugnelė būtų labai naudinga, bet mes
jos neturime...
Senelis bajoras taip pat neturėjo ugnies.
– Eisiu jos paieškoti, – tarė jis ir išėjo.
Bajoras ėjo per laukus, klupo ir griuvo ant kietų akmenų, nes
senatvės prigesintos akys tamsoje nematė kelio. Bet jis nepaisė
savo vargo. Jam buvo labai gaila neturtingos šeimynėlės tvartelyje, ir jis norėjo kuo greičiau surasti ugnies, kad grįžęs galėtų sušildyti vargšę moterį.
Pagaliau jis priėjo vienus namus, kur pro langą pamatė skaisčiai besikūrenančią krosnį. Pasibeldė bajoras į namų duris ir įėjo.
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– Šią naktį viena neturtinga moteris pagimdys tvartelyje kūdikį, – tarė jis. – Jai ten labai šalta. Ar negaučiau keleto žarijų
nunešti tvartelin, kad galėčiau ten užkurti ugnį ir sušildyti mažytį
ir motiną?
– O ar turi pinigų mums už tai užmokėti? – paklausė prie krosnies sėdintis vyras.
Bajoras greit įkišo ranką į kišenę, bet pinigus jis buvo palikęs
namie. Jam nė į galvą neatėjo, kad jie būtų buvę jam reikalingi.
– Ne, – atsakė jis, – pinigų neturiu, bet juk ugnis jums nieko
nekainuoja. Aš paimsiu tik keletą žarijų...
– Neduosiu veltui, – atsakė vyras. – Kas man rūpi, jei kam šalta. Jei nori ugnies – nusipirk!
– Pinigus užmiršau namie, o tvartelyje gyvena neturtingi žmonės ir neturi nė skatikėlio. Duokite man ugnies, rytoj aš jums atsiųsiu šimtą talerių1 per savo tarną, – tarė bajoras.
– Neduosiu ugnies, – atsakė vyras. – Tu mus apgausi ir pinigų
neatsiųsi...
– Ne, – pridėjo ir moteris, kuri žarstė žarijas krosnyje, – neduosime tau ugnies. Tu mus apgausi ir pinigų neatsiųsi...
Nuliūdęs bajoras išėjo į lauką ir didelė ašara nuriedėjo jo veidu. Jis labai gailėjo vargšės motinos, kenčiančios šaltį. Jis ketino
grįžti į savo namus, bet jie buvo gana toli. Jis bijojo, kad užgimęs
kūdikėlis nesušaltų. O kaip tik netoli nuo čia jis vėl pamatė žiburėlį. Tai buvo turtingų žmonių namai. Bet šie net durų jam neatidarė.
Veltui jis beldė. Žmonių širdyse tada dar nebuvo gailestingumo,
nes jie dar nebuvo pažinę Kristaus meilės.
Tuo pat metu, kai gerasis bajoras rengėsi eiti toliau ieškoti
ugnelės, atsitiko nepaprastas dalykas. Vėjas nutilo ir nuo dangaus
pradingo juodi debesys. Kai jis nustebęs pakėlė akis į dangų, pamatė spindinčią naują didelę žvaigždę.
– Kas čia atsitiko? – klausė jis save, nieko nesuprasdamas.

1

Taleris – stambi sidabrinė ar auksinė moneta.
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Jis nežinojo, kad tvartelyje tuo metu gimė nepaprastas kūdikėlis. Atsiminęs moterį, jis vėl greit nuėjo per laukus, ieškodamas
ugnies.
Pagaliau jis priėjo urvą, kur senas, ietimis apsiginklavęs piemuo saugojo bandą. Pikti šunes, pamatę nepažįstamąjį, puolė jį,
norėdami sudraskyti. Bet kas tai per naktis buvo, kad jų dantys negalėjo įkąsti bajoro? Jis ėjo arčiau piemens, kur skaisčiai kūrenosi
ugnis, nieko nebijodamas. Pašokęs nuo žemės, piktas piemuo paleido jam tiesiai į širdį smailią ietį, bet ši atsitrenkė ir sutrupėjo, lyg
bajoro krūtinė būtų šarvais pridengta. Piemuo nustebęs sušuko:
– Kas tu esi? Burtininkas ar raganius, kad tavęs nei šunes neįkanda, nei ietis nesužeidžia?
– Aš nesu burtininkas, – atsakė bajoras, – bet paprastas žmogus. Aš ieškau ugnies, kad galėčiau sukurti ją neturtingai šeimynėlei tvartelyje. Jie dreba nuo šalčio. Duok man ugnies, gerasis
žmogau, kad galėčiau sušildyti kūdikį, kuris ten tuojau užgims...
– Ugnies?.. – nusijuokė piktai piemuo. – Imk, kiek nori, bet
turi imti tik rankomis ir neštis rūbų skverne...
– Bet?.. – suabejojo bajoras. – Ugnį imti rankomis ir neštis
skverne?..
– Taip, taip. Kitaip neduosiu...
Nebuvo gailestingajam bajorui kas daryti. Jam taip gaila motinos, kad jis pasiryžo imti ugnies nors ir rankomis. Ir kas tai per
naktis buvo, kad ugnis nedegino jo rankų?.. Jis dėjo žarijas į savo
rūbus, ir šios nedegino jų. Nustebęs piemuo žiūrėjo ir klausė savęs:
– Kas tai per naktis, kad pikti šunes neįkanda žmogaus, kad
ietis neperveria krūtinės, kad ugnis nedegina rankų?..
Kai bajoras, pasiėmęs ugnies, nuėjo, piemuo pirmą kartą pajuto savo širdy meilės ir gailestingumo jausmą. Jam labai pagailo
tų vargšų žmonių tvartelyje. Jis pats sau prikaišiojo, kad nenorėjo
duoti nepažįstamajam ugnies. Staiga jis pakilo, paliko savo bandą
ir nusivijo nepažįstamąjį.
– Pasivysiu jį ir prašysiu atleidžiamas, – kalbėjo piemuo. – Paskui eisiu kartu su juo į tvartelį ir padėsiu sukurti ugnį neturtingai
šeimynėlei...
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Jis pavijo pakeliui ir kitus žmones, kurie nebuvo davę bajorui
ugnies. Visi ieškojo jo ir norėjo atsiprašyti.
– Kas tai per naktis, kad mūsų širdyse pabudo meilė ir gailestis. Vos tik nepažįstamasis išėjo, mes negalim nurimti. Taip gaila jo
ir tos vargšės moters, kurią jis norėjo sušildyti, – kalbėjo jie tarp
savęs.
Bet nepažįstamojo niekur nesimatė. Tik vienas piemuo, kuris
jį norėjo net nužudyti, pasiryžo surasti. Ir netrukus jį pasivijo. Jis
įsekė paskui bajorą į tvartelį, menką ir prastą tvartelį, kur oras
dvokė, kur sienos ir lubos voratinkliais, dulkėmis ir pelėsiais buvo
nuklotos. Piemuo pamatė be galo gražią moterį, kuri vystė ką tik
gimusį kūdikėlį ir glaudė prie savo krūtinės. Suvysčiusi jį paguldė ant šieno žiupsnelio, gyvulėlių ėdžiose. Jautis ir asilas, kurie
ten buvo, savo kvapu šildė mažytį. Piemuo, nieko nelaukdamas,
pribėgo prie bajoro ir padėjo užkurti jam ugnį, prie kurios galėtų
sušilti motina su savo kūdikėliu. Kai piemuo įpūtė ugnį ir pakėlė akis, pamatė nuostabų reginį. Aplink kūdikėlio galvą spindėjo
nuostabi šviesa. Angelų pulkai giedojo giesmes ir sveikino gimusį
kūdikėlį. Jis pamatė prie mažučio klūpantį bajorą, kuriam nenorėjo duoti ugnies. Senelio bajoro akyse spindėjo laimė ir džiaugsmas. Tai ir jis, tas piktasis piemuo, sulenkė savo kelius ir atsiklaupė prieš gimusį kūdikėlį. Paskui nulenkė galvą ir pasveikino jį.
Atsistojęs pamatė keletą piemenėlių, kurie, palikę savo bandas,
buvo atėję čia.
– Kas yra šis nuostabus kūdikėlis? – paklausė juos piktasis
piemuo.
– Nejau tu nieko nesupranti ir nežinai? Tai Kristus, Dievas,
kuris mirs ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Jis išgelbės pasaulį...
– atsakė jie.
Ir kartu parpuolę ant kelių, jie ilgai meldėsi ir dėkojo Visagaliui Dievui, kad leido jiems pamatyti Jo Sūnų, atėjusį į šį pasaulį.
Gerasis bajoras džiaugėsi labiau už visus, nes buvo užkūręs
šventai šeimynėlei ugnelę šį šaltą vakarą pasišildyti. Kūdikėlio
motina jam už tai nuoširdžiai padėkojo.
Grįžęs į savo namus, bajoras visiems skelbė:
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– Džiaukitės visi, nes žemėje šią naktį atsitiko dideli dalykai.
Išnyko piktųjų žmonių neapykanta, ir jų kietos širdys prisipildė
meilės, nes į žemę atėjo Viešpats Dievas. Bėkit ir nusilenkit jam
tvartelyje. Jis paguldytas gyvulėlių ėdžiose. Džiaukitės, nuskriaustieji ir vargšai, nes naujas karalius gimė tvartelyje...
Visi nustebę klausėsi jo žodžių ir bėgo į tyrus2, į mažą tvartelį,
nusilenkti užgimusiam Kristui. Visi matė danguje naują, skaisčią
žvaigždę, kuri buvo ženklas Kristų atėjus...
Ir tai viskas įvyko prieš tūkstantį devynis šimtus dvidešimt
metų, lygiai šios dienos naktį, – pabaigė senelis.
2

Tyrai – dykuma.
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– Kaip gražiai papasakojai, seneli, – pasakiau. – Vargšas mažytis Jėzus... Jis turėjo gimti tvartelyje, ant šiaudų pluoštelio, gyvulėlių ėdžiose... Jam ten buvo šalta ir baugu... Aš visados mylėsiu
tą mažą, mažytį Jėzulį...
Atėjo mamytė ir nusivedė mane su seneliu į kitą kambarį. Ten
pamatėm, kaip tarnaitės juokais darė įvairius Kūčių vakaro burtus.
Jie buvo tokie įdomūs. Atsistoja viena kambario viduryje ir meta
nuo kojos kurpelę į duris. Jei kurpelė atsisuks galu į duris, reiškia,
ji iš namų išeis – ištekės, o jei užkulniu3 – pasiliks. Paskui traukė
šieno šiaudelius iš po Kūčių stalo. Kuri ištraukia ilgesnį šiaudelį, ta
ilgiau gyvensianti. Vėliau išėjusios į lauką klausėsi: kuriame krašte
šunes loja, iš to krašto atvažiuosią piršliai...
Pagaliau mamytė liepė eiti visiems miegoti. Tėvelis su mamyte
ir seneliu rengėsi anksti rytą važiuoti į bažnyčią Bernelių Mišių.
Manęs nežadėjo vežtis, nes buvo labai šalta.
Nuėjęs gulti, dar ilgai neužmigau. Kelis kartus, pakėlęs galvytę nuo pagalvėlio, ilgai žiūrėjau pro langą. Buvo graži naktis.
Tokia šviesi ir tyli. Šviesiame danguje žibėjo jauno mėnesio ragas
ir mirgėjo milijonai šviesių žvaigždžių. O žemė buvo balta balta...
griežtai, draskė, kūdikėlis, ietimis, pasiryžo, piktųjų

1 	Kaip sudarytas šis apsakymas?
2 	Kokį paprotį turėjo vienas turtingas bajoras?
3 	Kodėl jis išėjo iš namų tamsią ir vėjuotą naktį?
4 	Ką senelis surado toli už miesto?
5 	Kaip jis norėjo padėti sušalusiai šeimynėlei?
6 	Kaip elgėsi senelio sutikti žmonės? Kodėl?
7 	Kokie stebuklai vyko žemėje tą žvarbią naktį? Kodėl?

3

Užkulnis – užpakalinė bato dalis apie kulną.
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8 	Raskite tekste ir perskaitykite, kokį reginį išvydo piktasis piemuo, atvykęs į tvartelį.
9 	Sudarykite senelio pasakos svarbiausių įvykių grandinę. Išmokite ją pasekti.
10 	Raskite minimus šiame tekste Kūčių vakarienės papročius ir
juos nurašykite.
11	Papasakokite, kokios šventės jums geriausiai įsiminė iš vaikystės. Kodėl? Kaip joms ruošdavotės?

Ramutė Skučaitė

Sidabrinė pasaka
Pražydo sidabrinės gėlės
Ant lygumų ir ant kalnų.
Išskrido mažas angelėlis
Dalint kalėdinių sapnų.
Sidabro gėlę nusiskynė –
Ir ėmė šviesti jo sparnai!
Ir šviečia šviečia sidabriniai
Kalėdinės nakties sapnai.
O ten – eglutės ant šakelių
Sūpuoja žvilgančius vaisius,
Laumiuko perplėštą švarkelį
Sidabro adata užsiūs...
Ant ledo sidabrinė lapė
Žiemos pyragui putą plaks...
Pralėkus snaigei ar plaštakei,
Sidabro eketės užaks...
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Ištįs sidabro spindulėliai
Nuo mėnesėlio, nuo žvaigždės...
Ir sidabriniai popierėliai
Saldžiai rankelėse šiugždės.
Varpeliai sidabriniai žvanga,
O kai gerai įsiklausai,
Girdi, kaip liejasi pro langą
Kalėdas giedantys balsai, –
Tai sidabrinį indą neša
Visa nušvitusi mama,
Nuo sidabrinio šaukšto laša
Aguonų pieno baltuma.
Pražys ar ne sidabro gėlės?
Sidabro snaigės – kris, nekris?
Bet sidabrinis angelėlis
Atskris.
Tikrai tikrai atskris.

1 	Apie kokį metų laiką kalbama eilėraštyje? Kas tai liudija?
2 	Kas eilėraštyje sidabrinis? Išrinkite ir nurašykite į sąsiuvinį
visus žodžių junginius su šiuo būdvardžiu.
3 	Kokius vaizdus galime išvysti kalėdinės nakties sapnuose?
4 	Paaiškinkite paskutinio posmelio žodžių prasmę.
5 	Išmokite eilėraštį atmintinai ir gražiai padeklamuokite.
6 Laisvai pasirinkta technika sukurkite kalėdinį atviruką ir jame
parašykite šventinius sveikinimus mylimam asmeniui.
7 	Prisiminkite, kaip rašome skelbimą. Naudodamiesi kompiuteriu,
parašykite skelbimą apie organizuojamą šventinį renginį ir
gražiai jį apipavidalinkite.
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ŽODŽIO REIKŠMĖ.
TIESIOGINĖ IR PERKELTINĖ ŽODŽIO REIKŠMĖ
Leksikos mokslas (leksikologija) tiria ir aprašo lietuvių kalbos
žodžių visumą; žodžius, jų parinkimą ir vartojimą mūsų kalboje ir
rašte.
Žodžiai yra kalbos ženklai ir jie visi ką nors reiškia: daiktus
(stalas, namas), žmones (vyras, žmona, vaikai), būsenas (džiaugsmas, miegas, liga). Tai, ką žodis žymi ar reiškia, yra tiesioginė
žodžio reikšmė. Pirmiausia suvokiame tiesioginę žodžio reikšmę,
pvz.: akis – regos organas, kuriuo matome; lokys – didelis, gauruotas, plačiomis letenomis žvėris, meška.
Perkeltinė žodžių reikšmė atsiranda, kai žodis pavartojamas
kitokia nei įprasta, ne tiesiogine, bet „sukeista” reikšme, pavyzdžiui: auksinė širdis, geležinė valia, ledinis žvilgsnis.
Tiesioginė žodžio reikšmė ar reikšmės nurodomos „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne”. Įmenant perkeltines žodžių reikšmes
reikia šiek tiek pagalvoti: galima suprasti iš teksto (kokie sakiniai
šalia?) arba konteksto (kada, kam, kaip pavartota?). Pasidomėti perkeltinės reikšmės posakių vartojimo tradicijomis galima ir
specialiuose žodynuose ar žinynuose, pvz.: „Lietuvių kalbos frazeologijos žodyne”, „Lietuvių kalbos palyginimų žodyne” ir kt.
Daugiausia lietuvių kalbos turtų saugo didysis „Lietuvių kalbos
žodynas”. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas” ir „Lietuvių kalbos žodynas” turi savo elektronines versijas.
† Perskaitykite, kaip „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne” aiškinami
žodžiai apuokas, gūdus, kaimiškas, supūdyti, treniruoti, varpas.
‡ Paaiškinkite, ką reiškia žodžiai.

peilis, kardas, sodas, miškas, upė, ežeras, sveikti, pieštukas, lėtas, linksmas, žaliuoti
Pavyzdys. Peilis – įrankis duonai riekti, mėsai pjauti.
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ˆ Perskaitykite žodžių junginius ir nustatykite, kur tiesioginės, o kur
perkeltinės reikšmės žodžiai. Surašykite juos atskirais stulpeliais.

1. Šviesi saulė. Šviesus protas. 2. Sunkus darbas. Sunkus
akmuo. 3. Geležinis pjūklas. Geležinis vėjas. 4. Snaudžia miškas. Snaudžia žmogus. 5. Nusišypsojo sesutė. Nusišypsojo
saulė. 6. Suvalgiau lėkštę. Sudaužiau lėkštę. 7. Puodas stovi
ant viryklės. Puodas bėga.
Pavyzdys.
Tiesioginė reikšmė 		Perkeltinė reikšmė
šviesi saulė			
šviesus protas
Š Kartais žmonės pasako vieni apie kitus negražiai: višta, asilas, kiaulė, lapė, dramblys, avis, ragana. Tokiu atveju visi šie žodžiai pavartojami perkeltine reikšme. Nurodykite žmonių, kuriems taikomi
tokie pavadinimai, pagrindinius charakterio bruožus.
œ Sugalvokite ir parašykite po sakinį, pavartodami veiksmažodžius
ėsti, loti, springti, užlieti, atbusti, putoti ne tiesiogine, o perkeltine
reikšme.
Œ Perskaitykite sakinius. Nustatykite, kur tie patys žodžiai pavartoti
tiesiogine reikšme, o kur – perkeltine. Nurašykite žodžių junginius,
kuriuose yra perkeltinės reikšmės žodis.

1. Užmigo žemė vakaro miegu. Senelė jau seniai užmigo.
2. Berniukai iki salos plaukė valtimi. Toli už miško plaukė dainos žodžiai. 3. Sunkus rąstas gulėjo tiesiai ant kelio. Pagaliau
baigėsi sunki diena. 4. Pakilo vėjelis ir, rodėsi, miškas uždainavo. Merginos uždainavo linksmą dainą. 5. Dar gaideliai negiedojo, kai mamužė kėlė. Tikras gaidys – tuoj šoki peštis.
Pavyzdys. Užmigo žemė.
š Raiškiai perskaitykite eilėraščio ištrauką. Raskite perkeltinės reikšmės žodžius. Nurodykite tiesioginę jų reikšmę.

O, mano grakščiosios pievos!
O, sunkūs mano laukai!
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Atbėgot prie Nemuno – ir sustojot:
saulė krinta į upę! –
Užsiplieskia nelauktai
berželiai pakrantėje...
		
Just. Marcinkevičius
		

DAUGIAREIKŠMIAI ŽODŽIAI
Žodžiai, kurie turi vieną reikšmę, yra vienareikšmiai, o
kurie turi dvi arba daugiau reikšmių – daugiareikšmiai,
pvz.: ratelis – 1. mažybinė žodžio ratas forma, 2. naminis
verpimo prietaisas, 3. žaidimas, šokis; dovanoti – 1. duoti
dovanų, 2. atleisti.
Iš pagrindinės žodžio reikšmės ilgainiui atsiranda visos kitos.
Taip vienareikšmis žodis virsta daugiareikšmiu. Pagrindinė reikšmė žodynuose nurodoma pirmoji, pvz., plaktukas – 1. kalamasis
įrankis, 2. vidinės ausies klausomasis kaulelis.
† „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne” patikrinkite, kurie iš šių žodžių yra daugiareikšmiai ir kokios jų reikšmės.

adata, agurkas, balsas, gamta, dengti, žalias, sodinti, lapas
‡ Perskaitykite ir atsakydami į klausimus palyginkite žodžio akis
reikšmes.

1. Rūta tik užmerkė akis ir užmigo. 2. Tavo pirštinės akys pasileido. 3. Jau pilnos akutės medaus. 4. Jūsų tinklo didelės akys,
gali visos žuvys išlįsti.
Kuri akies reikšmė dažniausiai vartojama? Kuo skiriasi kitos
akies reikšmės nuo pagrindinės?
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ˆ Perskaitykite sakinius ir pagalvokite, kuo panašios visos žodžio
lankas reikšmės.

1. Su lanku ant pečių, su strėlėmis atrodžiau tikras medžiotojas. 2. Tenai kelias daro didelį lanką aplink miestą. 3. Rita ridinėja lanką. 4. Statinė buvo apkalta lankais. 5. Nutrūko kibiro
lankas. 6. Seniau arklį kinkydavo su lanku.
Š Žodžiu ožys vadiname naminį gyvulį; ožys yra ir pastovas malkoms
pjauti arba toks gimnastikos prietaisas; ožys dar reiškia „užsispyręs
žmogus”. Kuri šių reikšmių pagrindinė? Kaip atsirado kitos reikšmės?
œ Pasakykite žodžių galva, lapas, bėgti, žvaigždė, žiedas bent po vieną šalutinę reikšmę ir sugalvokite su jomis po sakinį.
Œ Raskite ne sava reikšme pavartotus žodžius ir juos pakeiskite tinkamais žodžiais.

1. Kur randasi Dariaus ir Girėno gatvė? 2. Savo eilėraščius jis
pašventė tautai. 3. Nusiimk paltą ir batus, užsidėk šlepetes.
4. Štai kaip kartais gaunasi. 5. Aš skaitau, kad jis geras draugas. 6. Ar tu jau gerai žinai anglų kalbą? 7. Žinau vieną eilėraštį, – galiu padeklamuoti. 8. Dėl tos klaidos labai nepergyvenk.
9. Toje liepoje vis sėdėdavo daug įvairiausių paukščių.

HOMONIMAI, SINONIMAI, ANTONIMAI
Homonimai – vienodai skambantys, bet turintys skirtingą
reikšmę žodžiai.
Pvz.: lynas – žuvis, lynas – stipri virvė; alyva – augalas, alyva
– tepalas; sulydė (vamzdžius) – sulydė (šieną); sekti (pasaką) –
sekti (mažėti, slūgti).
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Nuo daugiareikšmių žodžių homonimai skiriasi tuo, kad tarp
jų nėra jokio reikšminio ryšio (kasa – supinti plaukai, kasa – vieta,
kur išmokami pinigai), o daugiareikšmiai žodžiai išlaiko formos
panašumą (pvz., akis).
Sinonimai – artimos arba tos pačios reikšmės žodžiai.
Jie reiškia tą patį (panašų) daiktą (dvaras – rūmai), daikto
požymį (liūdnas – nusiminęs), veiksmą (skristi – lėkti – plasnoti).
Antonimai – priešingos reikšmės žodžiai (šviesa – tamsa,
geras – blogas).
Antonimais būna tik tos pačios kalbos dalies žodžiai.
Sinonimai ir antonimai paįvairina mūsų kalbą, daro ją vaizdingesnę, aiškesnę, tikslesnę. Todėl pasakodami arba rašydami stenkitės juos vartoti.
† Kokiomis reikšmėmis vartojami šie homonimai? Sugalvokite ir parašykite su jais po sakinį.

lydyti – lydyti, mokėti – mokėti, greta – greta, derėti – derėti
‡ Papildykite lentelę tinkamais žodžiais.

Žodis			Sinonimas		

Antonimas

aukštaūgis		
milžinas		
nykštukas
gailestingas					
beširdis
				
išvaizdus			
rėkia						
skurdžius					
				
lipšnus			
							
tinginys
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ˆ Perskaitykite patarles ir išrašykite antonimų poras.

1. Daug žino, mažai išmano. 2. Sotus alkano neužjaučia.
3. Lengvai rugiapjūtę pjausi, sunkiai valgysi. 4. Aš jam kalną
pyliau, jis man duobę kasė. 5. Į ką jaunas įprasi, tą senas teberasi. 6. Nesidžiauk giriamas, neliūdėk peikiamas. 7. Ką vasarą
koja nuspyrė, žiemą suvalgė. 8. Kas aukštai kelias, tas žemai
tupia.
Š Pritaikykite patarlių pradžioms tinkamas pabaigas. Nurodykite antonimus.

Prie šaukšto pirmutinis,		
Tušti puodai				
Su melu					
Geros akys				
Didi išmintis				
Iš miego					
Piktas šuo				

košės nevirsi.
mažoj galvoj sutelpa.
dūmų nebijo.
gerai namus saugo.
prie darbo paskutinis.
garsiai skamba.
netoli nuvažiuosi.

œ Sudarykite kryžiažodį „Žodžiai draugai ir žodžiai priešai”. Sąsiuvinyje parašykite pateiktiems žodžiams po 1–2 sinonimus ir po antonimą.

S i n o n i m a i				A n t o n i m a i
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1. Dailus,

a

2. Darbštus,

n

3. Silpnas,

t

4. Plonėti,

o

5. Liūdnas,

n

6. Nutūpti,

i

7. Ilgas,

m

8. Priešas,

a

9. Niekas,

i
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Œ Atidžiai perskaitykite tekstą. Nurašykite veiksmažodžio bėgti sinonimus.

Nulėkė vilkas dantis iššiepęs.
Nuskuodė lapė, uodegą išpūtus.
Nudundėjo briedis, ragus atstatęs.
Nukriuksėjo šernas, iltis atkišęs.
Nukurnėjo stirna, galvą iškėlus.
Nupyškėjo voveraitė medžių viršūnėm.
O pačiam gale kiškelis striksėjo. Pilkas mažutėlis.
Pribėgo eglyną. O eglėj genelis. Kaukši, kala snapeliu, net girelė dunda.
J. Avyžius

š Perskaitykite tekstą. Pasinaudodami žemiau pateiktais žodžiais,
įkyriai besikartojančius žodžius pakeiskite kitais, kad kalba būtų
sklandesnė. Išmeskite nereikalingus žodžius. Ištaisytą tekstą parašykite sąsiuviniuose.

Jokūbas ėjo į mišką. Kartu su Jokūbu į mišką ėjo Arvydas.
Jokūbas su Arvydu ėjo per pievą. Eidami per pievą, Jokūbas
su Arvydu sutiko einančius kaimynus. Kaimynai ėjo namo. Jokūbas su Arvydu įėjo į mišką. Į mišką buvo atėję ir daugiau
žmonių. Ėjo, ėjo ir nuėjo į miško gilumą. Miško gilumoje beeidami rado grybų. Prisirinkę grybų, Jokūbas su Arvydu linksmi
ėjo namo.
pasiekti * grįžti * nuvykti * žengti * bėgti * berniukai * vaikai
jie * grybautojai
Ÿ Raiškiai perskaitykite tekstą. Atkreipkite dėmesį, kokiais kitais žodžiais vadinama lapė. Išrašykite visus šio žodžio sinonimus. Paaiškinkite jų darybą.

Laputė žvejoja
Išsliuogė laputė iš miško. Norėjo per upelį į kaimą persikelti,
bet lieptą vanduo nusinešęs.
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Slankiojo rudaplaukė užtvinusiomis pievomis ir pamatė vandenyje plaukiojančias lydekas. Jos vartosi, švaistosi seklumose,
net pelekai į orą išlindę. Parūpo ilgauodegei žuvies prisigaudyti. Prigludo prie šlapios žemės. Gulėjo gulėjo, bet lydekos
į pakraštį neplaukia. Tuomet gudruolė pati įmerkė į vandenį
priekines kojas. Vanduo šaltas kaip ledas.
Tykojo tykojo žuvelių, o tos neplaukia artyn, ir tiek. Ką daryti?
Netoli plūduriavo laivelis, prie jo vartėsi net kelios lydekos.
Įsibėgėjusi laputė striktelėjo į laivelį. Bet žuvis bešokdama išbaidė. Žiūri iš laivelio, varvina seiles.
Atsigręžė laputė į krantą ir krūptelėjo. Laivelis plaukė gilyn. Ji
tuoj šoko į vandenį ir visa šlapia išpūkšnojo į sausumą.
G. Isokas

	Parinkite sinonimų šiems veiksmažodžiams.

išsliuogė
slankiojo
tykojo
žiūri

–
–
–
–

¢ Kad įsimintumėte teksto „Laputė žvejoja” sinonimus, parašykite atpasakojimą.

Dirbkite tokia tvarka:
1. Suskirstykite tekstą dalimis ir sudarykite planą.
2. Dar kartą atidžiai perskaitykite tekstą ir pasižymėkite žodžius, kuriuos rašydami galite suklysti.
3. Nežiūrėdami į tekstą, parašykite atpasakojimą ir jį atidžiai
perskaitykite.
4. Atsiverskite tekstą ir pasitikrinkite, ar nepadarėte klaidų,
ar be reikalo nekartojote tų pačių žodžių. Dabar duokite
perskaityti savo atpasakojimą suolo draugui, o jūs perskaitykite jo darbą. Jeigu pastebėsite klaidų arba pasikartojimų, pasakykite vieni kitiems apie tai.
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TARPTAUTINIAI ŽODŽIAI
Skoliniai, kurie vartojami daugelyje kalbų, yra tarptautiniai
žodžiai. Nemaža jų ir lietuvių kalboje, pvz., kompiuteris,
restoranas, sportas, telefonas, tualetas.
Daugiausia tarptautinių žodžių yra kilę iš senosios graikų ir lotynų kalbos. Pasitaiko jų iš prancūzų, anglų, vokiečių ir kitų kalbų.
Kai turime tokį pat ir tarptautinį, ir lietuvišką žodį, pirmenybė
teikiama lietuviškam: geriau ištrauka negu fragmentas, būdingas
negu charakteringas, gulsčiai negu horizontaliai, pagrįsti negu
motyvuoti.
† Naudodamiesi „Tarptautinių žodžių žodynu”, nustatykite, kurie
jums dėstomų dalykų pavadinimai yra tarptautiniai žodžiai ir iš kokių kalbų jie kilę. Kokias vartojate tarptautines gramatikos sąvokas?
‡ Vietoj daugtaškių įrašykite pateiktus tarptautinius žodžius. Kuriuos
iš jų galima pakeisti lietuviškais?

„Būtų gera susirgti”, – pagalvojo Paulius. Spintutėje susirado
, išsipešė iš kelnių marškinius ir paspaudė po pažastim šaltą
stiklo lazdelę. „Aš tikriausiai turiu ”. Susirangė svetainėj ant
, žiūrėjo į dureles, už kurių dažnai būdavo saldainių. Tačiau dabar buvo tuščia, vos grįžęs iš mokyklos išlukšteno.
irisai * krištolinė vaza * bufetas * temperatūra * termometras * sofa
ˆ Tarptautinius žodžius šiuose žodžių junginiuose pakeiskite lietuviškais.

ligos simptomas
krepšinio turnyras
parodijuoti kitus
simuliuoti sergantį
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gigantiškas kalnas
pagrindinė rolė
štormas jūroje
įrašykite vertikaliai

pagrindinė idėja
moka komunikuoti
prenumeruoti „Veidą”
nusileisti aerodrome
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Š Su šiais tarptautiniais žodžiais sugalvokite ir parašykite po sakinį.

teatras, egzaminas, ekspedicija, stadionas, kabinetas, reaguoti,
programa, kakava, telegrama, tualetas
œ Pabandykite nustatyti, iš kurių vadovėlių parinkti šie tarptautiniai
žodžiai. Paaiškinkite, ką jie reiškia.

religija, diagrama, procentas, simbolis, nacionalinis, morfologija, respublika, milimetras, alfabetas, kvadratas, fonetika,
horizontas
Œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite tarptautinius žodžius.

1. Rugsėjo 1-ąją mokiniai dažniausiai mokytojams dovanoja
glad*oles. 2. Pagaliau pražydo *evos. 3. Pasveikinti jubil*ato
Kristi*ono susirinko visa šeima. 4. Mama virė šampin*onų sriubą. 5. Bril*antais nusagstytas čemp*ono medalis. 6. Jie greit
išvyks į saulėtąją Mal*orką ir ten pristatys savo prem*erinį
spektaklį. 7. Kai pasidaro silpna, reikia pauostyti amon*ako.
8. Vėl rašėme testą iš b*ologijos ir soc*ologijos. 9. Buvo gražus
oras, bet ėmė ir sub*uro. 10. Danguje sužibo mili*onas žvaigždžių, o salėje suskambo švelnūs fortep*ono garsai.

SVETIMYBĖS (BARBARIZMAI)
Svetimybės, arba barbarizmai, yra svetimi, nereikalingi
žodžiai, atėję į mūsų kalbą iš kitų kalbų. Barbarizmai yra
netinkami bendrinei kalbai, nes jie neatitinka žodžių sandaros
ir darybos taisyklių.
Svetimybių reikia vengti. Joms pakeisti turime savų žodžių,
pvz.: kūdas – liesas, bagotas – turtingas, biznesmenas – verslininkas ir t. t. Kiekvienas save gerbiantis žmogus neturėtų vartoti
barbarizmų.
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† Suraskite žodžius įsibrovėlius į lietuvių kalbą.

a. geras, puikus, fainas, nors prie širdies dėk
b. barasi, koliojasi, žodžiais svaidosi, plūstasi
c. rausvas, rožinis, purpurinis, ružavas
d. netikras, falšyvas, padirbtas, netikęs
e. truputį, šiek tiek, biškį, nedaug
f. išsireikšti, pasakyti, burną praverti, pareikšti
‡ Skaitydami tekstą, barbarizmus pakeiskite lietuviškais žodžiais.

Man mama liepė nupirkti kūdos mėsos, barankų ir smetonos,
o paskui nunešti slojikus į sklodelį. Vėliau atėjo draugas, gražiai apsirėdęs, su nauja kurtke, ir pasakė, kad jo brolis ženijasi. O vakare žiūrėjau filmą apie senus čėsus, kai priešai mūsų
kraštą teriojo.
ˆ Pritaikykite šioms svetimybėms lietuviškus žodžius. Sugalvokite ir
parašykite su jais po sakinį.

čipsai
hotdogas
miusliai
fritkės

–
–
–
–

sponsorius
parkingas
neboti
puzlis

–
–
–
–

popkornai
hamburgeris
čyzburgeris
čainikas

–
–
–
–

dešrainis * traškučiai * dribsniai * nepaisyti * rėmėjas
kukurūzų spragėsiai * bulvių lazdelės * mėsainis * virdulys
automobilių aikštelė * dėlionė * sūrainis
Š Kurie iš drabužių ir avalynės pavadinimų nevartotini? Su tinkamais
žodžiais sugalvokite ir parašykite po sakinį.

sandalai, podkošulkė, ploščius, basutės, podomkė, marškiniai,
šalikas, megztukas, bliūzė, bateliai, kamašai, andarokas, suknelė, kaliošai, džinsai, sportbačiai, bliuskutė, striukė, kailiniai, kurtkė, skrybėlaitė, sijonas
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œ Raskite šių barbarizmų pakaitalus, surašykite juos poromis.

batareikė
golas
kaldra
bulkutė
bliūdas

dubuo
bandelė
antklodė
žibintuvėlis
įvartis

bonka
bajeris
pletkai
koliotis
šėpukė

bartis
butelis
spintelė
juokas
apkalbos

Œ Atidžiai perskaitykite Gražinos laišką. Raskite ir ištaisykite klaidas.

Punskas, 2016 01 04
Vidute!
Atsiminiau savo pažadą Tau per žiemos atostogas parašyti, tai ir rašau.
Kaip žinai, svečiuojuosi pas bobutę. Čia linksma.
Daug fainų vaikų. Prisimislijam visokiausių baikų. Naujųjų metų vakarą ciocė Marytė mums padėjo surengti
karnavalą. Apsirėdėm, kaip kas išmanėm. Aš užsidėjau
raudoną bliuskę ir ilgą sijoną, apsigaubiau marga skepeta – buvau cigonė. Pusbrolis Darius užsimaukšlino seną
skriblių, ant savo kurtkės prisirišo lapę, užsidėjo didelius,
ne savo išmieros bobutės batus – buvo bajorė. Pusseserė
Genė užsidėjo išverstą ploščių, skylėtą ir plėmuotą, užsimovė strošną kaukę, pasičiupo šluotą – tapo tikra ragana.
Žodžiu, durnavojom, kaip kas sugalvojom. Kai susitiksim,
papasakosiu daugiau.
Gera čia, tik biskutį Tavęs ir namų pasiilgau... Bet jau
neužilgo susitiksim.
		
Česc!
Tavo Gražka
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FRAZEOLOGIZMAI
Frazeologizmai yra pastovūs vaizdingi žodžių junginiai,
turintys perkeltinę reikšmę.
Į mūsų kalbą jie atėjo iš žilos senovės. Tokiais žodžių junginiais pavadinami veiksmai, poelgiai, ypatybės, pvz.: devynios
galybės – labai daug, pagauti kiškį – pargriūti, nosį nukabinti –
nuliūsti.
Frazeologizmai kalbą daro gyvesnę, vaizdingesnę, įdomesnę.
Jie vartojami kasdieninėje šnekoje, tautosakoje, grožinėje literatūroje. Frazeologizmų reikšmę galime pasitikrinti J. Paulausko „Lietuvių kalbos frazeologijos žodyne”.
† Raskite, kuriuose iš šių sakinių yra frazeologizmų. Paaiškinkite jų
reikšmę.

Bėris suko galvą į kiemo pusę.
Vis sukau galvą, kaip iš čia pasprukus.
Kiek tu dar malsi liežuviu?
Šeimininkė mala mėsą.
Karalaitė įsigeidė baltos varnos.
Jis tarp mūsų – balta varna.
Skylėtą kišenę mama greit užlopė.
Buvo turtuolis, o dabar – kišenė skylėta.
‡ Sugalvokite ir parašykite su pateiktais frazeologizmais po sakinį.

nosies tiesumu, nosį nuleisti, akių nerodyti, nosį riesti, liežuvį
niežti, susukti galvą, kailį nešti, seilę varvinti, liežuvį prikąsti
ˆ Pritaikykite frazeologizmams pateiktus žodžius. Paaiškinkite frazeologizmų reikšmę.

kaip akis
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, nors į akį durk			
prieiti liepto 			
pametė 				
svyla				

vilko neštas ir
kaip iš giedro dangaus
gaudyti
kiek neša

pamestas * perkūnas * išdegęs * galą * kojos * varnas * ryja
padai * galvą * tamsu
Š Nurašydami pasakojimą, įrašykite tinkamus frazeologizmus.

It musę kandę
Vakar Kęstutis vėlai grįžo iš muzikos mokyklos. Prie parko
susidūrė su penkiais vaikėzais. Vaikas suprato, kad . Todėl
dūmė, kiek kojos neša, ir . Net vyresnysis brolis nustebo, kad
. Persekiotojams stipruolį pamačius. Apsisuko ir – juk
tik bailiai puola vieną.
bėga kaip akis išdegęs * į kojas * akis į akį * bus riesta * nosys
ištįso * sveiką kailį išnešė
œ Kaip piešiniais pavaizduotumėte šių posakių tiesioginę ir perkeltinę
reikšmę? Kelis labiausiai patikusius posakius iliustruokite.

1. Visi juokiasi, pilvais raičiojasi.
2. Ir nosis ištįso belaukiant.
3. Negera kaimynystėje ragus atstačius gyventi.
4. Kaip kas nori, taip gali jį aplink pirštą apvynioti.
5. Jis ne skaito, o varnas šaudo.
6. Kaimynėlė šneki, meili – nors į ausį dėk.
Œ Pavartokite šiuos žodžių junginius dviejuose sakiniuose: pirmajame
kaip frazeologizmą, antrajame kaip paprastą žodžių junginį (be perkeltinės reikšmės).

gerus dantis turėti (mokėti atsikirsti)
iš lovos nelipti (sunkiai sirgti)
pramušta galva (labai ką mėgti)
kalnus nuversti (daug nuveikti)
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š Nurašykite tekstą. Įrašykite frazeologizmus tinkama forma.

Brolis
Mano brolis visai kaip . Nuolat , kai tik turi laisvo laiko.
Vis , kad tik darbo išvengtų. O po to , kai gauna barti nuo
mamos ir tėčio. Laksto , nežinodamas, ko imtis. Griebia kokį
darbą ir viskas nueina .
atbula ranka * kaip višta be galvos * dinderį mušti * kaip ant
šuns uodegos * liežuviu malti * sėdėti kaip ant adatų * vėjo
pamušalas

LEKSIKOS KARTOJIMO UŽDUOTYS
† Atsakykite į klausimus.

1. Ką vadiname leksikologija? Kas yra žodynas? Kodėl norėdami pasinaudoti žodynu turime mokėti abėcėlę?
2. Kaip žodžius skirstome pagal jų reikšmes? Kokių reikšmių
gali turėti daugiareikšmiai žodžiai? Apibūdinkite tiesioginę ir perkeltinę žodžių reikšmę.
3. Kas yra homonimai?
4. Kas yra sinonimai? Kuo jie svarbūs kalbai?
5. Apibūdinkite antonimus.
6. Papasakokite apie tarptautinius žodžius ir barbarizmus.
Kodėl reikia vengti barbarizmų?
7. Kuo skiriasi frazeologizmai nuo kitų žodžių junginių? Kuo
jie vertingi kalbai?
‡ Perskaitykite žodžių reikšmes. Pasakykite žodžius.

1.
2.
3.
4.
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Žemės plotas, kuriame auga vaismedžiai ir vaiskrūmiai.
Medžiais apaugusi vieta.
Didelis natūralaus tekančio vandens telkinys.
Vandens plotas natūralioje dauboje.
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5. Didelis sūraus vandens plotas, susisiekiantis su vandenynu.
6. Grafito lazdelė, paprastai įtaisyta medžio kotelyje, skiriama
piešti arba rašyti.
ˆ Parašykite pateiktiems žodžiams po kelis sinonimus.

čirena
rėkė
vaikščioti
suklego

nuplasnojo
suošė
nuskubėjo
bėga

–
–
–
–

–
–
–
–

Š Įrašykite praleistas raides. Pabraukite antonimų poras.

1. Prieš stipresnį – baland*lis, prieš silpnesn* – vanagėlis.
2. Pirm*n paskutinis, a*gal pirmutinis. 3. Jaunas tingin*si –
senas elgetausi. 4. Žmogus sen*n – liga jaun*n. 5. Var*šas ieško valgio, turt*lis – apetito. 6. Kas save gir*, tą kitas peikia.
7. Kieno *lgas l*žuvis, to protas tr*mpas. 8. Nelaimę sutinki,
pro laim* praeini. 9. Kas teis*bė, tai ne melas.
œ Pasakykite, kuo skiriasi šių sinonimų reikšmės.

sliūkina
tipena
mauroja
krapnoja

–
–
–
–

šlepsi
skuodžia
cypia
pliaupia

–
–
–
–

klampoja
liuoksi
rėkauja
dulkia

Œ Kur tarp sinonimų įsimaišę barbarizmai?

a. virvelė, šniūrelis, raištis
b. kvailys, paikšius, mulkis, durnius, berazumis
c. grandinės, retežiai, lenciūgai
d. rengti, puošti, rėdyti, taisyti, vilkti
e. pokštai, šposai, juokai, išdaigos, štukos
š Nurašydami sakinius, pasirinkite tinkamą frazeologizmą ir įrašykite jį.

Kai prapuolei iš pat ryto, tai ir .
Ji susigūžė kėdėje, tartum norėdama .
Plepėjo Onytė nesustodama, tačiau staiga .
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Panoro vaikinas ir iškeliavo į tolimą kraštą.
Sėdėjo Joniukas prie vaišių stalo ir didžiulį tortą.
Tėvelis pažadėjo neklaužadai parodyti, .
keptų karvelių paragauti * rijo akimis * skradžiai žemę prasmegti * iš kur kojos dygsta * pėdos ataušo * prikando liežuvį
Ÿ Parašykite rašinėlį „Sėdi kaip ant ylų” arba „Vilką mini, vilkas čia”.
Rašydami pasistenkite, kur tinka, pavartoti frazeologizmų.
Sąsiuvinyje išspręskite kryžiažodį, sudarytą iš tarptautinių žodžių.

Vertikaliai: 1. Mokslas apie garsus. 2. Pastatas, kur vaidinama.
Horizontaliai: 3. Iškalbingas žmogus, viešų kalbų sakytojas.
4. Sporto varžybos, kai žaidėjai rungtyniauja paeiliui. 5. Klastingas veiksmas, pinklės. 6. Mokyklos baigimo dokumentas.

¢ Perskaitykite Peliuko ir Katino dialogą. Pabandykite šią sceną suvaidinti.

Katinas vejasi peliuką
KATINAS. Ei, miške, kur taip varai?
Peliukas iš netikėtumo sustoja
PELIUKAS. Oi, koks tu, katine, nemokša! (Grūmoja) Aš ne
miškė, o peliukas. Aš pats bėgu ir tavęs nevarau. Kai paimsiu
rykštę, tai tada tave varysiu, ir turėsi bėgti. (Paima rykštę ir
veja Katiną) Galima sakyti ne tik bėgti, bet ir dumti, skuosti,
lėkti, kurnėti, kuisti, risnoti, kailį nešti, kulnus raityti.
KATINAS (Sustoja). Palauk. Atsipūskim, o aš per tą laiką įsiminsiu: dūmiau, kailį nešiau. Aha… (Abu sutupia pailsėti)
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PELIUKAS. Bet koks tu išsipuošęs!
KATINAS (Išdidžiai). Šiandien užsidėjau firminę kurtkę.
PELIUKAS. Ir vėl blogai: užsidėti galima tik akinius, kepurę,
ir ne kurtkę, o striukę. Reikia sakyti: Šiandien apsivilkau madingą striukę.
KATINAS. Betgi iš kur tu toks mokytas?
PELIUKAS (Nejučia rišdamas Katinui koją). Mokausi pagrindinėje peliukų mokykloje. Žiūriu laidą „Gerbkime žodį”,
klausausi per radiją „Taisyk žodžiui kelią” ir daug ko išmokstu. Dar norėjau paklausti: ar pelių negaudai?
KATINAS (Prisiminęs savo katinišką pareigą, strykteli Peliuko link, bet pamato esąs pririštas). Ne. Naudoju tik paruvkes ir baronkas. Atrišk.
PELIUKAS. Kaip aš tave atrišiu, Katine, kad tu toks didelis ir
lietuviškai kalbėti nemoki. Reikia sakyti: ėdu dešreles ir riestainius. (Duoda riestainį Katinui) Panorėk ir išmok: vis dėlto
lietuvis esi.
KATINAS. Gerai. Dabar visus vakarus pašvęsiu televizijos laidoms.
PELIUKAS (Atima riestainį). Švęsti galima Kalėdas, Užgavėnes, o vakarais reikia žiūrėti laidas. (Graužia riestainį)
Įvažiuoja ledų pardavėja
KATINAS. Davai liodų. (Duoda pinigų)
LEDŲ PARDAVĖJA. Imk knygą „Kalbos praktikos patarimai”
ir mokykis taisyklingai kalbėti, nes nesuprantu, ko tu nori.
KATINAS (Varto knygą).
Ledų pardavėja išvažiuoja
Prašom duoti ledų! Noriu ledų! (Vaitoja) Teks skaityti nuo pradžios.
Mieli moksleiviai! Nebūkite katinai, nes ir Jūsų kas nors gali
nesuprasti.
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III. SENOLIŲ BRANGUS PALIKIMAS
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Lietuvių liaudies pasaka

Gulbė, karaliaus pati
Gyveno du seneliai. Juodu eidavo kas rytas lydimų1 kirsti. Išeina juodu, o į kiemą ima ir atskrenda gulbė, sparnelius padeda,
pavirsta mergele, krosnį pakūrena, valgyti išverda, apmazgoja
ir vėl išskrenda. Seneliams namai nerūpi: visados visa padaryta.
Ir stebėdavosi juodu, iš kur toks geradaris atsirandąs. Vieną dieną senukas liko namie, atsigulė po kubilu ir laukia, kas ateis. Tik
žiūri – atskrido gulbelė, pasidėjo sparnelius, virto mergele ir išėjo

vandens. Senukas ėmė ir sudegino sparnelius. Grįžta mergelė su
vandeniu, žiūri – nėra jos sparnų. Pradėjo raudoti, graudžias ašarėles lieti: gaila tėvo, motinėlės, gaila mylimo bernelio. Taip ir liko
mergelė pas senelius.
1

Lydimai – čia: kertama vieta miške, būsimas skynimas.
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Kartą netoli medžiojo karalius ir pamatė tąją mergelę. Mergelė
jam labai patiko, ir jis sako senukui:
– Aš tau duosiu milijoną pinigų, tik man ją atiduok!
Ką darys senelis, ėmė ir atidavė. Parsivežė ją karalius, parsivežęs vedė ir po kiek laiko susilaukė sūnaus.
Vieną kartą išėjo karalienė su sūneliu į sodą. Žiūri – skrenda
gulbės. Pats pirmutinis skrenda jos tėvas ir gieda:
Žiūriu žiūriu – ir išvydau
Savo dukrelę besėdinčią,
Savo sūnelį besupančią.
Šilkų skarelę beryšinčią,
Aukso žiedeliu bemūvinčią,
Aukso knygelę beskaitančią!
Mesiu, dukrele, savo sparną,
Palik sūnelį vargų vargti.
Sugrudo2 jos širdelė, rieda krinta ašarėlės. Ir tėveliui giedodama atsako:
Nemesk, tėveli, savo sparno,
Neliksiu sūnelio vargų vargti.
Sutikęs karalius ją klausia:
– Kodėl tavo akys ašarotos?
Ji atsako:
– Sūnelis verkė, ir aš verkiau.
Kitą dieną vėl tas pats: motina skrenda ir vėl taip pat gieda.
Paskui skrido brolelis, sesuo, ir tą patį visi giedojo. Karalienė jų nė
vieno nepaklausė. Pagaliau žiūri – skrenda jos bernelis ir gieda:
2

Sugrusti – susigraudinti.
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Žiūriu žiūriu – ir išvydau
Savo mergelę besėdinčią,
Savo sūnelį besupančią.
Šilkų skarelę beryšinčią,
Aukso žiedeliu bemūvinčią,
Aukso knygelę beskaitančią!
Mesiu, mergele, savo sparną,
Palik sūnelį vargų vargti.
Ji nebetvėrė ir atsakė:
Numesk, berneli, savo sparną,
Liksiu sūnelį vargų vargti.
Bernelis numetė jai sparną, ji ir išskrido.
Netrukus tas jos bernelis žuvo. Ji ir vėl neturi paguodos, o karalius, jos nesulaukęs, vedė laumę raganą. Ta labai nekentė gulbės
sūnelio. O gulbė, būdavo, atskrenda pas karalių, sparnelius padeda, sūnų nuprausia ir išskrisdama užgieda:
Miega ponios,
Miega ponai,
Miega ponios.
Miega sargės,
Miega sargai,
Miega sargės.
Mano sūnelis panaktinis,
Gale kojų gulėdamas,
Gailias ašarėles lieja.
O tas vaikas, kai jį užmigdo, miega ir miega, ligi motina vėl
atskrenda. Karalius stebisi tokiu vaiko miegu. Vieną kartą jis pamatė atskridusią gulbę ir išgirdo, kaip ji išskrisdama giedojo. Ka168
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ralius galvoja šiaip, galvoja taip, ir nežino, kaip tą gulbę pagauti.
Tuo tarpu atėjo į rūmus senelis. Karalius ir klausia jo, kaip tą gulbę
pagauti. Senelis sako:
– Pažiūrėk, pro kurį langą jinai įskrenda, ir ant palangės papilk
deguto, tai jos kojos ir sparnai prilips; tada kaire ranka griebk, dešinėn mesk – kaip buvo karalienė, taip ir bus.
Karalius taip ir padarė: papylė deguto, – gulbės kojos ir sparnai prilipo, kaire ranka griebė, dešinėn metė – kaip buvo karalienė,
taip vėl karaliene tapo. Karalius laumę nužudė ir už trijų dienų
iškėlė puotą.
Ir aš ten buvau, midų, vyną gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj
neturėjau; pušynu važiavau, vyžoje3 pinigus vežiau, mano pinigai
išbyrėjo, tamsta surinkai, šitą švarką nusipirkai, dabar atiduok!
atsirandąs, ašarėles, parsivežęs, besėdinčią, įskrenda, griebk
3

Vyža – iš karnų pintas senovinis apsiavimas.
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1 	Kas yra šios pasakos veikėjai? Kuris veikėjas pagrindinis? Kodėl?
2 	Kodėl gulbė mergelė liko pas senelius? Papasakokite remdamiesi
pasakos žodžiais.
3 	Kaip gulbė mergelė tapo karaliene?
4 	Ką ji išvydo būdama sode su savo sūneliu?
5 	Kokia giesme tėvas vadino gulbę namo? Pabandykite padainuoti.
6 	Kodėl gulbė neišskrido su saviškiais?
7 	Nurodykite teisingą atsakymą.
	Karalienė paprašė gulbės sparno ir išskrido, kai:
a. pamatė skrendančią motiną;
b. pamatė skrendantį bernelį;
c. pamatė skrendančius brolelį ir seserėlę;
d. nei vienas atsakymas nėra teisingas.
8 	Kodėl gulbė karalienė nebuvo laiminga?
9 	Kaip pasaka baigiasi? Pasaka linksma ar liūdna? Kodėl?
10 	Kuo paskutinės pastraipos nuotaika skiriasi nuo visos pasakos
nuotaikos? Prisiminkite daugiau panašių pabaigų.
11 	Kas šioje pasakoje neįprasta, stebuklinga, o kas tikroviška?
12 	Raskite pasakoje deminutyvų. Kokių ypatybių suteikia jie pasakos kalbai?
U

Sąsiuvinyje išspręskite kryžiažodį.
1. Indas, po kuriuo atsigulęs senelis
laukė, kas ateis. 2. „Ir aš ten buvau,
midų, ... gėriau”. 3. Kur vaikščiojo mergelė su sūneliu, kai ją pamatė
skrendančios gulbės? 4. Kas įsimylėjo
mergaitę, apsigyvenusią pas senelius?
5. Antroji karaliaus pati. 6. Ką praskrendančios gulbės žadėjo numesti
mergelei? 7. Kokią knygelę, anot gulbių dainos, mergelė buvo beskaitanti?
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Lietuvių liaudies pasaka

Gudri merga
Kartą karalius užminė mįslę:
– Kas yra mieliausias, kas yra greičiausias ir kas yra riebiausias?
Ir pažadėjo karalius šešis tūkstančius auksinių tam, kas įmins
šią mįslę. Galvojo visi, galvojo, bet niekas neįminė.
Toje šalyje vienas vargšas turėjo išmintingą dukterį. Duktė,
išgirdusi tokią mįslę, ir sako tėvui:
– Nueik, tėveli, pas karalių ir pasakyk: visų mieliausia yra
sveikata, visų greičiausia – mintis, ir visų riebiausia yra žemė.
Vargšas, nuėjęs pas karalių, taip ir pasakė.
– Kas tau, seneli, sugalvojo? – nustebęs jo klausia karalius.
– Mano duktė, – atsakė vargšas.
O karaliaus šykštaus būta. Jis dabar galvoja, ką čia padarius,
kad liktų jam tie šeši tūkstančiai, ir sako:
– Tegul tavo duktė man išaudžia iš vieno valakno1 linų šimtą
pusstukių2 drobės, tada gaus pinigus, o jei ne – bus nubausta.
Grįžta namo senis verkdamas ir viską pasakoja dukteriai. Duktė ir sako tėvui:
– Neraudok, tėveli! Štai ištrauksime kelis šluotražius, sulaužysime juos ir nusiųsime karaliui, tegu jis padaro tai drobei austi
stakles.
Nuneša vargšas karaliui sulaužytus šluotražius ir prašo padaryti stakles tai drobei austi. Karalius pažiūrėjo pažiūrėjo ir sako,
iš tokių šipulių esą negalima padaryti staklių. Tada jam vargšas
atsakė:
– Karaliau, tai negalima ir iš vieno valakno tiek daug drobės
išausti.
Dabar karalius paduoda vargšui išvirtus kiaušinius ir sako:
1
2

Valaknas – pluoštas.
Pusstukis – pusė posmo siūlų.
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– Nešk, seneli, savo dukteriai, tegul ji išperina viščiukus. Kitaip bus blogai.
Eina vargšas namo ir verkia. Parėjęs viską papasakojo dukteriai. Duktė ir vėl sako tėvui:
– Nesirūpink, tėveli, viskas bus gerai.
Ji paėmė miežių, papylė į krosnį, sudžiovino ir sako:
– Nunešk, tėveli, šituos miežius karaliui. Tegul jis juos išaugina ir padaro kruopų viščiukams lesinti.
Vargšas vėl nuėjo pas karalių ir viską pasakė.
Karalius išgirdęs sušuko:
– Argi džiovinti miežiai dygsta?
– Tai ir iš virtų kiaušinių viščiukai neskyla, – atsakė vargšas.
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Mato karalius sutikęs gudrią mergą, dar pagalvojo ir tarė:
– Pasakyk savo dukteriai, kad ji ateitų pas mane nei važiuota,
nei raita, nei pėsčia ir būtų nei apsirėdžiusi, nei nuoga, ir atneštų
nei turinti, nei neturinti.
Tada toji vargšo duktė pagavo kiškį ir karvelį, apsisupo tinklu,
užsisėdo ant ožio ir nubildėjo pas karalių. Karalius pamatė atjojant
to vargšo dukterį ir paleido visus šunis, kad ją sudraskytų ir liktų
jam pinigai. Merga, pamačiusi atbėgant šunis, tuojau paleido kiškį,
tie ir nusivijo jį per laukus. Ir taip atėjo ji pas karalių nei raita, nei
pėsčia, nei važiuota, nei nuoga, nei apsirėdžiusi. Dar padavė karaliui karvelį, bet tas ėmė ir ištrūko. Tada ji ir sako:
– Aš atnešiau karaliui nei turinti, nei neturinti.
Ir turėjo karalius atiduoti tuos šešis tūkstančius tai mergai.
Taip merga ir aplošė karalių.
mįslę, vargšas, dukteriai, kiaušinius, dygsta

1 	Išvardinkite pasakos veikėjus.
2 	Ko tikėjosi karalius, užmindamas mįslę?
3 	Kas ir kaip pasakoje įmena mįslę?
4 	Kodėl karalius sugalvoja naują užduotį? Kokią?
5 	Karalius sugalvoja trečią užduotį. Kokią? Pažymėkite teisingą
atsakymą.
a. Liepia nueiti nežinia kur ir atnešti nežinia ką.
b. Duoda išvirtus kiaušinius ir liepia išperinti viščiukus.
c. Liepia įminti mįslę: kas pasaulyje saldžiausias, kas lengviausias ir kas kiečiausias?
6 	Kokia buvo paskutinė karaliaus užduotis?
7 	Raskite tekste ir perskaitykite, kaip mergina išsisuko iš paskutinės užduoties.
8 	Apibūdinkite merginą ir karalių, sudarykite lentelę. Kuris pasakos veikėjas ir kada atrodo juokingas?
9 	Surenkite pasakos inscenizaciją.
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Lietuvių liaudies pasaka

Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių
I
Vieno pono mirė pati ir paliko dvylika sūnų ir dar vieną dukrelę.
Po kurio laiko tėvas sumanė vesti kitą. O toji buvo ragana. Ji
ir sako:
– Duktė tebūnie, bet savo sūnus visus sudegink ir, supylęs jų
pelenus į popierius, atsiųsk man, tai tada už tavęs tekėsiu.
Tėvas galvojo šiaip, galvojo taip ir nežino, ką daryti. Jis ėmė ir
papasakojo viską vienam savo tarnui. Tas jam sako:
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– Ko čia rūpintis? Juk dvare yra didelių šunų: dvylika jų sudeginsi, pelenus supilstysi į popierius, padėsi antspaudus ir nusiųsi
jai. Bene ji permanys? O po vestuvių, kad ir ras, bene ką jiems
bedarys?
Ponas taip ir padarė: sudegino dvylika šunų, pelenus supylė į
popierius, prispaudė antspaudus ir nusiuntė raganai. Ta apžiūrėjo
visus popierius, apuostė ir pasakė tinkanti tekėti. Po vestuvių, parvažiavusi į dvarą, pradėjo visur uostinėti – šniukšt šniukšt ir tarė:
– Kas čia smirdi? Tie visi, kas čia yra nereikalingi, juodvarniais teišlekia!
O jos posūnių būta tuokart rūsyje. Tuoj visi vienas paskui kitą
strikt ant lango ir išskrido.
Ir liko tėvui tik viena dukrelė. Ji nieko nežinojo apie savo brolius – tėvas buvo uždraudęs dvariškiams jai pasakoti.
Vieną kartą – mergaitė buvo jau dvylikos metų – dvariškiai
ėmė šnekėti:
– Argi ta viena dukrelė buvo mirusios ponios?
Vienas jų atsakė:
– Kur tau! Buvo sūnų dvylika, bet kai ponas vedė raganą, tai ji
visus juos užkeikė, ir išlėkė visi juodvarniais!
Mergelė, išgirdusi dvariškių kalbą, ir išsirengė eiti savo brolių
ieškoti. Pasisiūdino dvylika marškinių, dvylika kelnių, dvylika paklodžių, užvalkčių dvylikai pagalvių ir išėjo, susirišusi visus daiktus ryšelyje.
Ėjo ėjo per laukus, per miškus. Ką tik susitinka, vis klausia, ar
nematė jos brolių, juodvarniais lakstančių, ir visi atsako nematę.
Beeidama per didelę girią, užėjo atsiskyrėlį; pas tą įėjusi, klausia,
gal yra matęs kur jos brolius, juodvarniais lakstančius. Atsiskyrėlis jai sako:
– Nesu matęs, bet aš turiu valią ant visų debesų; pernakvok čia
pas mane, rytoj susišauksiu visus debesis, tai tie, jei bus, tai bus
matę.
Ryto metą tas atsiskyrėlis ir sušaukė debesis. Kai sugulė tie
debesys apie jo trobelę, tai pasidarė tamsu kaip juoda naktis. Išėjo
atsiskyrėlis laukan ir klausia debesų:
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– Ar nesat kur matę dvylikos brolių, juodvarniais lakstančių?
Visi atsakė, nė vienas nematęs, ir išsiskirstė kiekvienas sau.
Tada tas atsiskyrėlis jai sako:
– Kai šiandien eisi per tą girią, tai vakarop rasi mano brolį, taip
pat atsiskyrėlį; jis turi valdžią ant visų vėjų; jis vėjus paklaus, ar tie
bus kur užpūtę tavo brolius.
Ir išėjo mergelė. Eina per tą girią, apie vakarą priėjo kitą atsiskyrėlį. Įėjo ir to pasiklausti, ar jis nematė, ar negirdėjo jos brolių,
juodvarniais lakstančių. Ir tas atsakė:
– Aš nieko nežinau. Pernakvok pas mane, rytoj rytą susišauksiu visus vėjus, tai tie, jei bus kur užpūtę, tai ir tau pasakys.
Ryto metą susišaukė atsiskyrėlis visus vėjus. Tie supūtė, suūžė, sušniokštė. Visų išklausinėjo, ir visi atsakė, nei vienas nematęs,
nei vienas niekur neužėjęs. Tada atsiskyrėlis jai sako:
– Kai šiandien eisi per girią, apie vakarą atrasi mūsų trečią
brolį. Jis turi valdžią ant visų paukščių; jei bus, tai bus koks paukštis juos užtikęs.
Ir mergelė vėl išėjo.
Ėjo ėjo per visą dieną ir vakarop priėjo trečią atsiskyrėlį. Tas
vėl jai pasakė:
– Pergulėk pas mane, aš rytoj sušauksiu visus paukščius, tai
jie, jei bus kur užėję, tau pasakys.
Ryto metą tas atsiskyrėlis ir sušaukė visus paukščius. Kad prilėkė, kad priskrido ir didelių, ir mažų paukščių! Išėjo atsiskyrėlis
ir klausinėja visus. Tie visi atsakė, nei vienas niekur nematęs, nei
vienas nieko nežinąs. Atsiskyrėlis pulkus atleido, ir visi išsiskirstė.
Netrukus kur buvęs, kur nebuvęs šlubas erelis atlėkė. Atsiskyrėlis
ant jo sušuko:
– Kodėl tu nesiskubinai, ko gaišai?
Erelis atsakė:
– Man koją šaulys pašovė, ir negalėjau greičiau atlėkti.
Atsiskyrėlis vėl klausia erelį:
– Ar nesi matęs kur dvylikos brolių, juodvarniais lakstančių?
Erelis atsakė:
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– Mačiau ir žinau: jie per dieną juodvarniais lakioja, o naktį
žmonėmis viename kalne gyvena.
Tada atsiskyrėlis davė mergaitei dvylika smaigtelių ir įsakė lipant į tą kalną vis smaigyti ir smaigyti.
– Tiktai, – sako jis, – saugokis, kad nė vienas tau iš rankų neiškristų: jeigu nors vienas iškris, tai ir nebegalėsi ant kalno užlipti.
O ereliui pasakė:
– Tu žiūrėk, kad ji nenukristų ir galo negautų!
Ir išėjo mergelė su tuo ereliu, ir nulėkė abudu prie to kalno.
O tas kalnas buvo toks aukštas, net už debesis aukštesnis. Ėmė
mergelė tuoj į kalną smaigtelius smaigyti ir lipti aukštyn. Smaigė,
kaišiojo, gal koks pusvarstis1 liko, ir būtų jau užlipusi, tik staiga
vienas smaigtelis ėmė ir iškrito. Ji, bežiūrėdama į krintantį smaigtelį, ir pati pradėjo kristi. Bet erelis, tupėdamas pakalnėje, tuoj pakilo nuo žemės, griebė sveikąja koja jai už ryšelio, tuoj aukštyn,
aukštyn, ir užnešė net už debesų. Prinešė prie didelio urvo, paleido
ir sako:
– Štai tas urvas, kur jie vakare parlėkę sulenda. Tu čia įėjusi
rasi dvylika lovų; jas apdangstyk paklodėmis ir visus pagalvius
apvalkstyk užvalkčiais, o marškinius, kelnes išdėliok kiekvienam
ant lovų. Prie kiekvienos lovos rasi po staliuką ir ant staliukų padėta duonos po kepalėlį; nuo tų kepalėlių galėsi po riekelę atsiriekusi suvalgyti. Prie durų rasi mažiausiojo brolio lovelę, tai, po jąja
palindusi, galėsi pati pernakvoti.
parvažiavusi, juodvarniais, lakioja, smaigtelių, aukštesnis,
sveikąja, apdangstyk

1 	Ką mums pasako pasakos pavadinimas?
2 	Su kokiais veikėjais susipažįstame pasakos pradžioje?
3 	Kodėl ragana užkeikia brolius?
1

Pusvarstis – truputį daugiau kaip pusė kilometro.
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4 	Iš kur mergelė sužino apie savo brolius?
5 	Kaip seselė pasiruošia kelionei?
6 	Su kokiais nepaprastais veikėjais susitinka seselė? Paaiškinkite,
kuo jie nepaprasti.
7 	Sudarykite mergaitės – brolių ieškotojos kelionės planą.
8 Įsivaizduokite, kad pasakos veiksmas vyksta dabar. Padėkite
mergelei parašyti skelbimą apie dingusius brolius. Kokiais dar
būdais galima ieškoti dingusių žmonių?

II
Erelis, viską jai pasakęs, nulėkė sau, o ji įlindo į tą urvą. Tenai
rado viską taip, kaip jai tas erelis buvo išpasakojęs. Paklodėmis
apdangstė lovas, užvalkčiais apvalkstė pagalvius, kelnes ir marškinius kiekvienam ant lovų išdėliojo, pavalgė, nuo kiekvieno kepalėlio atsiriekdama po riekelę, palindo po mažojo brolio lova ir
atsigulė. Atėjus vakarui, tuoj ir išgirdo: juodvarniai sukranksėjo,
nusileido ir suėjo žmonėmis į trobą: visi džiaugėsi, kad pataisytos
lovos ir padėti marškiniai su kelnėmis. Visi apsitaisė, eina valgyti,
žiūri – jų duona nuraikyta. Vyresnysis sako:
– Lovas ir mus pačius aprėdė – gerai, bet kad duonos trūksta,
tai negerai; na, bet ką padarysi!
Pernakvojo, rytą atsikėlę sukranksėjo ir išlėkė sau. Tada atsikėlė iš palovio ir mergelė. Lovas paklojo, trobą iššlavė, viską sutvarkė ir laukia brolių. Pavakary vėl atsiriekė po riekelę nuo kiekvieno kepaliuko ir palindo po mažojo brolio lovele.
Vakare ir vėl ėmė juodvarniai kranksėti, ir suėjo į trobą visi
broliai. Vyresnysis sako:
– Matai, ir vėl duona nuvalgyta. Jau kas nors negeras yra įsimetęs. Dabar dar nieko nedarysiu, bet jei trečią dieną taip bus, tai,
nors visą kalną sugriausiu, bet turėsiu rasti.
Mergelė gulėdama išsigando ir galvoja, kas bus. Jau visi broliai miega, knarkia, o ji negali užmigti, ir tiek. Kentusi kentusi pagaliau ėmė savo jaunesnįjį brolį budinti ir truktelėjo jį už kojos. Tas
klausia:
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– Kas čia?
Ši tylomis atsakė:
– Aš, broleli, jūsų seselė, atėjau, susiieškojau jus; bet kad anas
brolelis pyksta, barasi, ką aš dabar darysiu?
Brolis jai atsakė:
– Na, ką dabar darysi? Būk kaip buvusi, rytoj pamatysime.
Ryto metą atsikėlę visi broliai jau taisosi eiti laukan, mažasis
ir ėmė sakyti:
– Na, broli, vakar žadėjai kalną ardyti, versti, o kad rastum
kokį giminaitį ar seserį, ką tada darytum?
Vyresnysis brolis sako:
– Matau, kad tu jau žinai, kas čia yra, na, tai pasakyk, kas?
Šis, atidengęs paklodę, tarė:
– Lįsk, sesele, laukan, kaip jau bus, taip.
Tada vyresnysis brolis ir sako:
– Kad tu būtum iškentusi namie dar vienerius metus, tai būtum
mūsų sulaukusi, o dabar, sesele, reikės ir mums, ir tau vėl vargti
dar dvylika metų. Jei iškentėsi nieko nešnekėjusi per tiek metų, tai
dar pasimatysime.
Tai pasakęs, liepė seselei sėsti jam ant nugaros, ir visi, pavirtę
juodvarniais, nulėkė. Jie nunešė seserį į didelę girią, pasodino į
eglės viršūnę, atsisveikino ir paliko. Ilgai ji sėdėjo, net drabužiai
visai suplyšo.
iššlavė, įsimetęs, užmigti, jaunesnįjį, vargti

1 	Ką veikė seselė brolių urve? Papasakokite seselės vardu.
2 	Kodėl seselės atvykimas ne pradžiugino, o nuliūdino brolius?
3 	Seselė dvylika metų turėjo nieko nešnekėti. Kur nuneša ją broliai? Nurodykite teisingą atsakymą.
a. Nuneša ant aukšto kalno ir pasodina erelio lizde.
b. Parneša į tėvo dvarą ir paslepia rūsyje.
c. Nuneša į didelę girią ir pasodina į eglės viršūnę.
4 	Kodėl seselė ryžtasi tokiam sunkiam išbandymui?
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III
Vieną dieną į tą girią atėjo medžiodamas karalaitis su savo
dvariškiais. Bematant šunys apstojo tą medį, kur mergelė sėdėjo,
ir pradėjo loti. Tuoj atėjo karalaitis su medžiotojais, mato – medyje
žmogus. Ir šiaip jį kalbina, ir taip kalbina, tyli, ir tiek. Šaukia – lipk
laukan, gąsdina – nušausime, o jis vis tyli ir tyli. Tada karalaitis
tarė savo tarnui:
– Lipk ir iškelk laukan, pamatysime, kas gi ten yra.
Tas ir įlipo. Mergelė rodo, tartum
norėdama pasakyti esanti be drabužių. Medžiotojas, išlipęs laukan, pasakė karalaičiui: medyje esanti jauna,
graži moteriškė, tiktai ji be drabužių.
Karalaitis davė tarnui drabužius, ir
šis nunešė mergelei. Toji apsirėdė ir
išlipo iš medžio. Karalaičiui taip ji
patiko, kad jis niekados nenorėjo kitos nė matyti. Parsivedęs namo, pasisakė savo tėvams norįs imti ją už pačią. Tėvai nenorėjo nebylės marčios,
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bet, ilgai prašomi, leido. Ir karalaitis vedė dvylikos brolių seselę.
Po kelerių metų juodu susilaukė sūnaus. Tą dieną karalaičio
nebuvo namie, o jaunąją karalienę slaugyti buvo pakviesta jos pamotė ragana. Toji ragana vaikelį išmetė laukan ir, sugriebusi šuniuką, rodo visiems:
– Žiūrėkite, koks jos vaikas!
Nusigando karalaičio tėvai ir parašė sūnui raštą, kad jis greičiau grįžtų namo ir savo pačia atsikratytų. Karalaitis grįžo, pažiūrėjo į savo pačią ir nutarė nieko jai nedaryti; ji tokia gera, tokia
graži esanti.
Po metų juodu susilaukė kito sūnaus. Karalaičio taip pat nebuvo namie, ir vėl jos pamotė ragana vaikelį išmetė laukan, pagriebė
kačiuką ir rodo visiems:
– Žiūrėkite, kas dabar!
Visi stebėjosi, ir tėvai nurašė sūnui raštą. Sūnus vėl parašė
namo, kad niekas nieko jai nedarytų be jo paties. Sugrįžo karalaitis
namo ir sako, kad jo pati labai graži, patinkanti jam ir dar toliau
žiūrėsiąs.
Dar po metų, – karalaičio vėl nebuvo namie, – gimė trečias
sūnus. Ragana, jos pamotė, vėl išmetė sūnų laukan ir rodo visiems
gimusį šuniuką. Tėvai vėl rašo jam greičiausiai skubėti namo ir
daryti jai ar šiokį, ar tokį galą. Karalaitis parkeliavo namo, bet jam
baisiai gaila žudyti savo pačią. Nebežinodamas, ką čia reikia daryti, jis ir sako:
– Žinokitės, darykite, kaip išmanote!
Teisėjai apkaltino ją ir nubaudė kaip raganą sudeginti. Sukrovė didelį laužą, uždegė ir veda, bet netrukus užėjo didelis lietus ir
užliejo ugnį. Ir vėl liepė privežti sausų medžių. O jau visai baigiasi
dvyliktieji metai, tiktai vienos valandos bereikia, tuoj atskris jos
broliai. Kai tiktai ėmė kurti iš naujo ugnį, žiūri – atplasnoja, atlekia dvylika juodvarnių, atlekia ir leidžiasi. Tuoj nusileido pirmasis,
virto žmogum ir atsivedė už rankos trejų metų sūnelį; nusileido
antrasis ir atsinešė sūnelį antrų metų; trečiasis nusileidęs atsinešė
dar vystykluose, ką tik gimusį vaikelį. Tuoj visi broliai pribėgo
prie laužo ir sušuko:
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– Ką jūs čia dirbate? Kam jūs nekaltą mūsų seselę norite nužudyti? Geriau meskite į ugnį pamotę raganą!
Ir jie viską papasakojo, kaip toji ragana tik gimusius vaikučius
išmesdavo laukan, ir kaip jie tuoj juos pasiimdavo ir augindavo.
Dabar ir seselė viską pasakė; savo brolelius labai mylėjusi, užtai
taip ilgai ir tylėjusi. Visi pagriebė tą raganą ir įmetė į ugnį.
Karalius pakėlė didelį pokylį. Ir aš ten buvau, ir aš daug mačiau, ir aš ten valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.
gąsdina, jaunąją, greičiausiai, privežti, išmesdavo

1 	Parašykite pasakos dalims pavadinimus. Sudarykite trečiosios
pasakos dalies įvykių grandinę.
2 	Kaip pamotė ragana kenkia seselei? Nurodykite teisingą atsakymą.
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a. Užkeikia ją ir paverčia varle.
b. Išmeta laukan ką tik gimusius vaikelius.
c. Išveja iš karalaičio dvaro.
3 	Kas išgelbėja seselę nuo mirties?
4 	Kas šioje pasakoje tikroviška, o kas pramanyta? Kas lemia pasakos veiksmų vystymąsi – pasakiški ar tikroviški įvykiai?
5 	Kuri patarlė, jūsų nuomone, taikliausiai nusako pagrindinę pasakos mintį? Paaiškinkite, kodėl.
	Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi.
	Akyse lapė, už akių vilkas.
	Nekask duobės kitam, pats įkrisi.
	Kas ieško, tas randa.
6	Apibūdinkite, kokia yra seselė, o kokia jos priešininkė ragana.
Sudarykite jų ypatybių lentelę. Vienoje skiltyje surašykite, kokia yra mergelė, kitoje – kokia ragana.
7 Įsivaizduokite, kad pasaka „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių” bus leidžiama atskiru leidiniu. Suprojektuokite knygos
viršelį.

Lietuvių liaudies daina

Ar sakyti man teisybę
Ar sakyti man teisybę,
ar tik melą vieną,
kad ant krosnies su plaktuku
ežys pjovė šieną.
Ant ožkelės nugaros
karvė tvorą tvėrė,
o ta žiurkė nuluptoji
penkis pūdus1 svėrė.
1

Pūdas – svorio vienetas (apie 16 kg).
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Šešios blusos ant grindų
įsirėmę šoko,
kad net senis be galvos
tuojau pat išmoko.

Zuikis varnų prisigaudęs
į turgų važiavo.
Katinėlis iš to juoko
vos trūkio negavo.

Ant srauniosios upelės
nudegusio kranto
žvirblis kažin ką kalbėjo,
niekas nesupranta.

1

Į kokį pasaulį vaikus kviečia ši lietuvių liaudies daina? Kokia jos
nuotaika?
2 	Kokie įvykiai apdainuojami dainoje? Kaip juos įsivaizduojate?
3 	Ką iš tikrųjų turėtų veikti minimi gyvūnai?
4	Kuris vaizdas jus labiausiai prajuokino?
5	Pasidalinkite grupėmis ir kiekviena grupė nupieškite skirtingą
šiai dainai iliustraciją.
6 	Išmokite dainą dainuoti.
7 	Sukurkite patys linksmą eilėraštuką ir iliustruokite jį.

Lietuvių liaudies pasaka

Užburtas malūnėlis
Gyveno du broliai. Vienas buvo labai turtingas, o kitas visiškai vargšas ir vaikščiojo apiplyšęs. Turtingajam broliui buvo labai
nemalonu turėti apdriskėlį brolį, kartu vaikščioti kaip su elgeta, ir
jis norėjo kaip nors juo atsikratyti. Turtuolis sužinojo, kad kažkur
toli yra tokia kiaurymė1, pasaulio galas, kur gyvena velniai. Kartą
jis pasišaukė savo brolį ir sako:

1

Kiaurymė – skylė, anga, tuštuma.
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– Aš esu skolingas velniams kumpį, tai tu nunešk jį ten į kiaurymę.
Vargšas brolis pasiėmė kumpį ir išėjo. Jo kelionė buvo ilga ir
sunki, reikėjo eiti per balas ir miškus. Beeidamas pamatė jis miške
kažkokį senelį kertant malkas. Prisiartinęs tarė:
– Seneli, jums sunku tokiam senam malkas kirsti. Duokite, aš
jums padėsiu.
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Jis paėmė kirvį ir sukapojo malkas. Tada senelis jam tarė:
– Aš žinau, vaikeli, kas ir kur tave siunčia. Kai tu tenai nueisi,
tave apstos daug velnių ir prašys parduoti kumpį. Bet tu atsakyk,
kad neparduodi, o tiktai mainai, ir prašyk už kumpį malūnėlio, kuris stovės ant lango.
Taip ir buvo. Kai jis įlindo į tą kiaurymę, subėgo labai daug
velnių ir prašė, kad parduotų kumpį, bet jis atsakė:
– Aš neparduodu, tik mainau. Duokite man tą malūnėlį, kur
ant lango stovi, ir gausite kumpį.
Velniai iš karto nenorėjo malūnėlio duoti, bet paskum sutiko.
Jis pasiėmė malūnėlį ir greit išlindo iš tos kiaurymės. Velniai suvalgė kumpį ir sugalvojo malūnėlį atsiimti, bet vargingojo brolio
jau ir pėdos buvo ataušusios.
Atėjęs pas tą senelį, jis klausia:
– Ką dabar daryti su tuo malūnėliu?
Senelis atsakė:
– Tai labai geras daiktas: ką tik norėsi, jis viską tau sumals.
Ir parodė, kaip reikia juo malti. Jis padėkojo seneliui ir apsidžiaugęs parėjo namo. Parėjęs namo panorėjo, kad malūnėlis
maltų pinigus. Tik paspaudė, kaip buvo pamokęs senelis – ir byra
pinigai. Jis pastatė didelį maišą, ir tas maišas tuoj prisipildė pinigų.
Vėl paspaudė kitoj vietoj – ir malūnas sustojo.
Taip jis prisikrovė daug pinigų ir liko turtingas. Jam jau tas
malūnėlis ir atsibodo. Pamatė jį turtingasis brolis ir pradėjo prašyti, kad atiduotų jam tą malūnėlį. Atidavė jis broliui malūnėlį,
parodė, kaip reikia paspausti, bet kaip jį sulaikyti, tai nesakė. Brolis labai mėgo silkes ir, parėjęs namo, tuoj liepė malūnėliui silkes
malti. Bematant tiek daug primalė silkių, kad vos namas neplyšo.
Nusigandęs nunešė malūnėlį atgal, brolis jį sulaikė ir pastatė ant
lango.
Sužinojo apie tą malūnėlį jūrininkai, kuriems reikėjo labai
daug druskos žuvims sūdyti. Atvažiavo jie pas šitą ūkininką ir
prašo, kad parduotų jiems tą malūnėlį. Jis pardavė, parodė, kaip
reikia malūnėlį paleisti, bet kaip jį sulaikyti, tai ir vėl nepasakė.
Jūrininkai pasiėmė malūnėlį į laivą, padėjo jį patogioje vietoje ir
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liepė druską malti. Malūnėlis tiek daug primalė druskos, kad laivas
neišlaikė ir paskendo. Tas malūnėlis ir iki mūsų dienų mala druską
jūros dugne, todėl jūros vanduo sūrus.
vargšas, apdriskėlį, apsidžiaugęs, atiduotų

1 	Kodėl turtingas brolis nusiuntė vargšą į pasaulio galą?
2 	Ką varguolis sutiko miške?
3 	Kaip jis padėjo seneliui? Kodėl taip elgėsi?
4 	Papasakokite, kaip įsivaizduojate senelį.
5 	Suraskite pasakoje ir perskaitykite, ką senelis patarė varguoliui.
6 	Papasakokite, kaip vargšui broliui sekėsi bendrauti su velniais.
7 	Kaip vargšas praturtėjo?
8 	Raskite ir perskaitykite ištrauką, kurioje aiškinama, kodėl jūros
vanduo sūrus.
9	Kas pasakoje stebuklinga? Kas joje tikra? Sudarykite tikrų ir
pramanytų įvykių lentelę.
10	Suraskite tekste ir paaiškinkite posakį „ir pėdos buvo atšalusios”.
11 Jeigu jums padovanotų stebuklingą malūnėlį, ką norėtumėte,
kad jis maltų? Kodėl?

Pasaka
Pasakas žmonės seka nuo neatmenamų laikų. Jose išreiškia
savo svajones ir troškimus. Todėl visose pasakose gerieji veikėjai
grumiasi su piktomis jėgomis, patiria daug neteisybės ir nuoskaudų. Bet dažniausiai laimi gėris.
Pasakose žmogus paverčiamas paukščiu ar gyvuliu, miręs atgaivinamas, veiksmas nukeliamas į neapsakomo grožio karalijas.
Tai vis liaudies išgalvoti dalykai – fantastika. Fantastika – pats
ryškiausias pasakų bruožas. Bet ne visose pasakose jos vienodai
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gausu. Mažiausiai fantastinių elementų gyvulinėse pasakose. Čia
žvėrys ar gyvuliai gyvena, dirba, tariasi, pykstasi ir kovoja tarsi
žmonės, pvz.: „Dangus griūva”, „Lapė, strazdelis ir varna”.
Pačios gražiausios yra stebuklinės pasakos. Jose daug stebuklingų įvykių (broliai juodvarniai išgelbsti raganos išmestus seselės sūnelius – „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių”), maginių
veiksmų (karalaitis gali pasiversti arkliu, ereliu, žuvimi – „Aukso
tiltas”), nepaprastų padėjėjų (atsiskyrėliai), stebuklingų daiktų
(šimtamyliai batai), antgamtinių veikėjų (slibinai, raganos). Visų
stebuklinių pasakų sandara panaši. Jos prasideda kokia nors herojaus nelaime. Norėdamas ja nusikratyti, herojus leidžiasi į kelionę,
patiria įvairių sunkumų, bet dažniausiai juos įveikia ir laimi.
Buitinėse pasakose (pvz.: „Gudri merga”, „Karalius ir grioviakasys”) paprastai valstiečiai ar samdiniai susiduria su ponais,
karaliais, velniais. Vargšas žmogus savo išmintimi arba fizine jėga
įveikia poną, karalių ar net velnią.
Pagrindinis pasakų veikėjas paprastai atlieka tris darbus. Kartais jam tenka triskart susikauti su slibinais: pirmąkart įveikti slibiną su trimis galvomis, antrąkart – su šešiomis, o trečiąkart – su
devyniomis. Kiekvieną kartą kliūtis sunkesnė. Pasakose dažnai
kartojasi skaičiai 3, 6, 9, 12. Senovėje buvo manoma, kad šie skaičiai yra paslaptingi, lemtingi.

1

Įsivaizduokite, kad rašote žodyną: paaiškinkite žodį pasaka;
nurodykite kelis požymius, pagal kuriuos pasakos skirstomos į
stebuklines, gyvulines ir buitines.
2	Kaip manote, kodėl nuskriaustieji pasakose dažnai tampa nugalėtojais?
3	Kokiai pasakų rūšiai priskirtumėte „Eglę žalčių karalienę”? Kodėl? Kokių dar žinote šios rūšies pasakų?
4	Sukurkite plakatą „Pasakų stebuklai”.
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Pasakų sandara ir kūrimas
Įsižiūrėkite į lentelę ir papasakokite, kaip sudarytos pasakos.
Pradžia

Dėstymas

Pabaiga

Veiksmo laikas, vieta, pagrindinis veikėjas,
netikėtas įvykis.
Veikėjas pakliūva į naują aplinką (užburtą pilį, kalną), kur gresia pavojai. Susidūręs su priešu, jis žūtbūt stengiasi įveikti kliūtis, sunkius išbandymus.
Jam padeda pagalbininkai, jų patarimai, stebuklingi daiktai.
		
Kliūtys įveiktos. Teisybė laimi.

†	Raskite pasakoje „Užburtas malūnėlis” pradžią, dėstymą ir pabaigą.
‡	Perskaitykite latvių pasaką ir atpasakokite ją raštu.

Lapė ir ąsotis
Lauke ganėsi pulkas žąsų. Ėjo pro šalį lapė, pamatė jas ir labai
žąsienos užsinorėjo.
Patyliukais prisėlino prie žąsino ir jau čiups, tik staiga – kad
tave bala! – kas švilptelėjo, ir žąsys nuskrido.
Lapė apsidairė, kas čia toks muzikantas, per kurį visa medžioklė niekais nuėjo. Ogi pamatė ąsotį – tai jo viduje vėjas ūkčiojo.
– Ak, tai tu čia tas muzikantas! – sušuko lapė. – Na palauk,
senas kiuši, daugiau man nebešvilpausi!
Lapė pribėgo prie ąsočio, užsimovė jo ąsą ant kaklo ir nudūmė
į upę skandinti. Atbėgusi prie upės, užlipo ant liepto ir panėrė
ąsotį į vandenį. Prisisėmęs ąsotis ėmė tempti lapę žemyn. Dabar ji pamatė, kad bus riesta, ir puolė maldauti.
– Ąsotėli, ąsotėli, aš juokais, o tu iš teisybės!
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Tačiau jokie prašymai nepadėjo: ąsotis prisisėmė pilnas vandens ir grimzdamas lapę gelmėn įtraukė.
ˆ	Nupieškite iliustraciją savo pasakai, kurią norėtumėte sukurti.
Trumpai (4–5 sakiniais) aprašykite įvykį, kuris pavaizduotas jūsų
piešinėlyje.
Š	Patys sukurkite pasaką ir sugalvokite jai pavadinimą. Galite pasinaudoti šiais patarimais.

Kuriame pasaką
l. Sugalvokite veikėją, nupieškite, kaip jis atrodys.
2. Pamąstykite, koks bus jūsų veikėjas.
	Kiek jam metų?
	Kur gyvena?
	Ar turi svajonių?
	Gal skraido naktimis?
	Ar mėgsta muziką?
	Kada eina miegoti?
	Su kuo draugauja ar pykstasi?
	Klausimų galite prigalvoti pačių keisčiausių.
3. Parinkite veikėjui įdomų vardą.
4. Įtraukite veikėją į įvykių verpetą. Tegul nutinka bet kas.
Kuo įvykis keistesnis, tuo geriau. Gal veikėjas pasidarė balioną pabėgti iš pikto burtininko pilies, o gal pametė raktą nuo
namo durų, bėga nuo šuns per rugius, netyčia nušovė stebuklingą paukštį, kasa urvą į Afriką, pagamino debesį iš muilo...
Prigalvokite visokių sunkumų, svajonių ir užduočių. O paskui ieškokit būdų, kaip veikėjas tuos sunkumus galėtų įveikti.
5. Parašykite laimingą, o gal nelaimingą ar baisią pabaigą.
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Padavimas

Vištytis

Kur dabar yra Vištyčio ežeras, seniau buvo didelės lankos.
Tose lankose žmonės ganydavo savo arklius. Vieną kartą piemenys ganydami atsigulė pailsėt. O pro tas pievas pralėkė paukštis ir
sučirškė – cypt. Taip kartojosi tris kartus.
Vienas piemuo girdėjo, bet, nieko nemanydamas, vis tiek gulėjo. Staiga jis išgirdo balsą:
– Kelkitės ir varykit iš čia arklius, nes greit čia atsivers ežeras.
Tą patį balsą jis girdėjo dar du kartus. Tik trečią kartą piemuo išsigando ir, sušukęs kitiems, kad bėgtų, pats su savo arkliais nujojo.
Staiga atsivėrė ežeras, ir tie, kurie jo neklausė, nuskendo. Tas ežeras gavo Vištyčio vardą, nes paukštis sucypė – cypt.
sušukęs, bėgtų
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1 	Papasakokite, kaip atsirado Vištyčio ežeras.
2 	Kuo ši istorija panaši į pasaką? Kuo nuo jos skiriasi?

Padavimai – tai senovės žmonių sukurti ir laikyti tikrais
pasakojimai apie savo krašto vandens telkinių, kalnų,
piliakalnių, ypatingų statinių, vietovardžių kilmę ir istorijos
įvykius.

Padavimas

Anykščio ežeras
Ties Tyrelių sodžium buvo didelis ežeras. Vieną kartą ant Tyrelių užėjo juodas debesis ir kabėjo užgulęs laukus visas tris dienas. Žmonės, prieidami artyn, matė debesyje žuvis, plaukiančias
tarytum ežere. Tuo metu toliau nuo tos vietos, prie mažo tvenkinėlio, viena moteriškė velėjo1 drabužius. Bevelėdama ji sudavė
kultuve2 sau per nykštį ir suriko:
– Ai nykšty, nykščiuk, kaip aš tave užgavau!
Tik spėjo ištarti tuos žodžius, pradėjo ūžt, ir nulėkė ant tos
vietos tas debesis, kuris kabėjo virš Tyrelių sodžiaus. Moteriškę su
drabužiais numetė toli nuo krašto, tvenkinėlis pavirto ežeru. Kai
moteriškė apsakė, kas atsitiko, kai ji suriko, nusimušusi nykštį, tai
senieji žmonės suprato, kad ta moteriškė įspėjo ežero vardą. Todėl
tas ir nulėkė. Ir praminė ežerą Ainykščiu, arba Anykščiu.

debesis, užgulęs, ūžt

1
2

Velėti – skalbti, kultuve daužant.
Kultuvė – medinė lentelė su kotu skalbiniams skalbti.
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1 	Nusakykite vienu sakiniu, kaip atsirado Anykščio ežeras.
2 	Atpasakokite padavimą raštu.
3 	Prisiminkite įdomių vietovardžių. Gal žinote, kaip atsirado jų pavadinimai? Papasakokite.

Padavimas

Puntuko akmuo
Puntuko akmuo seniau gulėjo giliai girioje. Niekas apie jį nieko nežinojo ir nieko negirdėjo. Tuo metu, kur dabar Anykščių upė
įteka į Šventosios upę, gyveno Anykštos giminė. Gerai gyveno
Anykštos giminė, nei vargo, nei bado nematė. Nelabieji1 ir prisiartinti prie tos giminės negalėjo. Motina Anykšta buvo galinga
žynė2. Turėjo ji stebuklingą ženklą, kurį pamatę nelabieji skradžiai
žemę prasmegdavo. Pyko nelabieji ant motinos Anykštos, ant jos
giminės, ir sumanė kartą seniausias nelabasis ją pribaigti, jos pirkią akmeniu užversti. Pasišaukė nelabasis savo sūnaitį3 ir įsakė
jam tą darbą atlikti. Ir šiaip mėgino mažasis tą akmenį pakelti, ir
šiaip, o akmuo nė krust. Atbėgo sūnaitis pas senelį ir verkdamas
skundžiasi, kad negali akmens nė iš vietos pajudinti. Pasiuntė tada
senis nelabasis savo sūnų, kad jis tą darbą atliktų. Mėgino sūnus tą
darbą atlikti, bet akmuo nė krust. Atėjo sūnus pas tėvą ir sako, kad
negali to akmens nė iš vietos pajudinti. Supykęs senis suriko: „Tai
silpni dabar pasidarė nelabieji, menko akmenioko iš vietos pakelti
negali. Žiūrėkite: aš, kad ir senas, bet dar tą akmenioką viena ranka paėmęs numesiu ant tos raganos pirkios!”. Nuėjo visa nelabųjų
giminė prie to akmens. Griebė senis nelabasis akmenį šiaip, griebė
taip, o akmuo nei krust. Dar kartą pamėgino pakelti jis akmenį,
Nelabasis – velnias.
Žynys – kas viską žino, atspėja; burtininkas.
3
Sūnaitis – sūnaus arba dukters sūnus, vaikaitis, anūkas.
1
2
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bet tik prakaitu apsipylė, ir vis tiek nieko neišėjo. Pavargo senis,
ėmė dairytis aplinkui. Mato, kad sūnus ir vaikaičiai plyšta juoku.
Supykęs senis kad sušvilps, net lapai nuo medžių pabiro. Subėgo
nelabųjų, kiek uodų girioje. Senis jiems ir sako:
– Neškite, vaikučiai, tą akmenioką ir meskite ant raganos
Anykštos pirkios.
Paklausė nelabieji senio. Iš visų pusių aplipo akmenį. Griebė
kartą – akmuo pajudėjo, griebė antrą – nuo žemės pakėlė, griebė
dar kartą – virš medžių iškėlė ir nors sunkiai, bet ėmė nešti. Baisiai
neapkenčia Dundulis4 nelabųjų. Kur tik juos pamato, tuoj ugninę
strėlę į juos paleidžia. Tai ir dabar, pamatęs nelabųjų darbą, kaip
trenks į juos iš giedro dangaus, nelabieji į visas puses pasipylė, o
akmuo čia pat nukrito. O žmonės Puntuku akmenį pradėjo vadinti. Mat netoliese gyveno toks vyras Puntukas. Piktas ir nedoras
buvo žmogus. Sugyventi su žmonėmis negalėjo. Išvarė jį motina
4

Dundulis – griaustinis, perkūnas.
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iš namų. Pasistatė jis toje vietoje, kur akmuo krito, pirkią. Nei jis
piktųjų dvasių baidėsi, nei gerųjų gerbė, o iš kitų tik juokėsi. Tai
kai krito akmuo iš nelabųjų rankų, tai tiesiai ant Puntuko pirkios.
Nuo to laiko Puntuko niekas nematė, o akmenį jo vardu pradėjo
vadinti.
prasmegdavo, verkdamas, paėmęs, paleidžia, puses, piktųjų

1	Kokiomis nuorodomis prasideda perskaityti padavimai? Ar minimi vietovardžiai yra tikri, ar išgalvoti?
2	Ką pasakoja šis padavimas?
3	Sudarykite padavimo įvykių grandinę ir papasakokite jį pasirinkto veikėjo vardu.
4	Iliustruokite vieną pasirinktą padavimą. Užrašykite padavimo
pavadinimą ir nors vieną sakinį iš jo.

Perskaitykite daugiau padavimų. Jų galite rasti knygose
„Kai milžinai gyveno” ir „Įdomiausi lietuvių padavimai ir
legendos”.

Sakmė

Kodėl saulė šviečia dieną, o mėnuo naktį
Seniai seniai, neatmenamais laikais, kada dar žmonių nebuvo
pasaulyje, viename gražiame namelyje gyveno Mėnuo ir Saulė.
Begyvendami jie taip vienas kitą pamilo, jog ėmė ir susituokė, o
gražiai mylėdamiesi ir dukters susilaukė. Dukteriai davė Žemės
vardą.
Daug daug metų Mėnuo su Saule gražiai pragyveno, bet vieną
dieną ėmė ir susipyko.
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lei.

– Jeigu tu tokia karštuolė, aš tave pamesiu, – sako Mėnuo Sau-

– O jeigu tu ir toliau būsi toks šaltas, tai aš su tavimi negyvensiu, – atsakė Saulė.
– Gerai, skirkimės. Bet duktė liks pas mane, – tarė Mėnuo.
– Ne. Dukters aš tau nepaliksiu! Tu nori, kad ji, prie tavęs gyvendama, sušaltų? – ėmė pykti Saulė.
Kreipiasi jie į Perkūną ir prašo išspręsti jų ginčą.
Šis, išklausęs Mėnesį ir Saulę, tarė griausmingu balsu:
– Tegul bus taip: Saulė dieną saugos savo dukterį Žemę, o Mėnuo – naktį.
Taip jie net iki šiol ir vykdo Perkūno valią: nuo ryto iki vakaro
Saulė žiūri į savo dukterį Žemę, o nuo vakaro iki ryto – Mėnuo ją
globoja. O kai Mėnuo neturi laiko, tada Žemei šviečia jo seserys
žvaigždės.
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gražiai, sušaltų, globoja, šviečia

1	Kodėl susipyko Saulė su Mėnesiu?
2	Kodėl jų ginčą sprendė Perkūnas?
3	Kokius gamtos reiškinius aiškina ši sakmė?

Sakmė – nedidelės apimties fantastinis kūrinys, kuriame
pasakojama apie mitines būtybes ir žmonių išgyvenimus jas
sutikus arba aiškinama žemės, gyvūnų, augalų, žmogaus
atsiradimas, gamtos reiškiniai (pvz., iš kur ežio spygliai).

Sakmė

Velnio nepaklusnumas
Kartą, labai seniai, kai Žemėje dar nebuvo žmonių, joje gyveno Dievas ir Velnias.
Vieną dieną vaikštinėjo po tuščius laukus, mąstydami, ką daryti, kad Žemėje būtų smagiau gyventi. Eidamas Velnias mažai
tebeklausė Dievo. Jam įdomu buvo žaisti spardant akmenukus.
Staiga Dievas, ilgai pasakojęs savo mintis, perpyko ir užsiundė ant
Žemės liūtį. Pliaupę tris dienas ir tris naktis, priliję visas pasaulio
daubas.
Taip dėl Velnio nepaklusnumo ir Dievo rūstybės pasaulyje atsirado ežerai ir vandenynai.

1	Kaip sakmė aiškina ežerų ir vandenynų atsiradimą?
2	Pratęskite sakmę – ką ir kaip dar Dievas sukūrė.
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Sakmė

Voras ir skruzdėlė

Kartą piemenukai valgė miške duoną, ir vienas trupinukas nutrupėjo žemėn.
Voras, pamatęs žemėje duoną, tučtuojau čiupt nutvėrė ir kabarai į dangų pas Viešpatį Dievą.
– Neduok, – sako, – Viešpatie, piemenims duonos! Matai, kokių gabalų pilna žemė pritrupinta! Ko galo negavau bekeldamas į
dangų.
Skruzdėlė, pamačiusi, ką padarė voras, ėmė jį vytis ir taip
skubėjo, kad bebėgdama patrūko. Nulėkusi į dangų, jau rado vorą
beskundžiantį. Ji prašė Viešpatį Dievą, kad neklausytų voro: kad
piemens tiktai tą vieną trupinį teišmetę netyčia, kad voras perdedąs...
Viešpats Dievas už tai nubaudė vorą. Voras, gavęs per nugarą,
ir šiandien vaikščioja kuprotas. O piemenims įsakė, kad šiukštu
neardytų skruzdėlynų.
beskundžiantį, teišmetę, skruzdėlynų
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1	Kodėl voras norėjo Dievui apskųsti vaikus?
2	Raskite ir nurašykite pastraipą apie tai, kaip pasielgė skruzdė.
3	Kaip Dievas nubaudė vorą?
4	Ko moko ši sakmė?

Sakmė

Ežio spygliai
Ežį Dievas sukūrė kaip ir kitus gyvulius ir davė jam labai švelnius plaukus. Ežys tais plaukais labai didžiavosi. Vieną kartą jis,
eidamas pro eglę, įsidūrė į jos spyglius snukį, labai supyko ir pradėjo bartis ant Dievo. Paskum kreipėsi į eglę sakydamas:
– Kad tu turėtum tokius švelnius plaukus kaip aš, tai ir šakas
aukščiau laikytum, o kad turi tokius aštrius ir negražius, tai ir laikai juos žemai nulenkus, kad praeiviai susibadytų.
Dievas supyko ant ežio ir sako:
– Kad tu taip pasididžiuoji savo švelniais plaukais ir pyksti ant
tų, kurie turi aštrius plaukus, tai tu nuo šios dienos turėsi juos dar
aštresnius kaip šios eglės spygliai!
Nuo tos dienos ežys ir turi aštrius plaukus.

1	Kaip sakmė aiškina ežio spyglių kilmę?
2	Kokia galėtų būti šios sakmės pagrindinė mintis?
3	Pamėginkite nusakyti, kas būdinga sakmių kalbai.
4	Sukurkite savo sakmę apie kurio nors jums įdomaus gyvūno ar
augalo kilmę: kas, kodėl, kaip jį sukūrė? Darbelį galite iliustruoti.
5 Įsivaizduokite, kad į jūsų šventę atvyko pasakos ar sakmės veikėjas. Trumpai parašykite, kaip sekėsi bendrauti su netikėtu svečiu.

Daugiau sakmių rasite knygose: „Gražiausios lietuvių
sakmės”, „Kaip atsirado žemė”.
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Lietuvių liaudies daina

Augin tėvas du sūnelius
Augin tėvas du sūnelius,
Du baltus žiedelius,
Užaugino, išnešiojo
Ant baltų rankelių.
Ir nupirko mums tėvelis
Po plieno dalgelį,
Ir išleido lygion lankon
Žalio šieno pjauti.
Vienas brolis šieną pjovė
Ir gražiai dainavo,
Antras brolis šieną pjovė –
Labai gailiai verkė.
– Ko verki, broleli mano,
Ko tu taip raudoji –
Ar tau gaila žalios lankos,
Baltų dobilėlių?
– Nei man gaila žalios lankos,
Baltų dobilėlių,
Gaila man jaunos mergelės,
Kur labai mylėjo.

1 	Kaip tėvas augino sūnelius?
2 	Koks darbas apdainuojamas dainoje? Kaip nusiteikę dirba broliai?
3 	Ko gailiai verkė antras brolis? Kaip galėjo pasielgti jo mylimoji?
4 Kokia dainos nuotaika?
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5	Išrinkite iš dainos deminutyvus ir epitetus su pažymimaisiais žodžiais. Ką jie suteikia dainai?

Lietuvių liaudies daina

Oi nėra niekur tokio dvarelio
Oi nėra niekur
Tokio dvarelio
Kai tik mano tėvulio.
Iš kampų klevai,
Iš kraštų beržai,
Vidury obelėlė.
Balti žiedeliai,
Žali lapeliai,
Raudoni obuolėliai.
Oi nėra niekur
Tokios klėtelės
Kai tik mano motulės.
Mūriniai namai,
Raudoni langai,
Ant dvaro jovarėliai.
Oi nėra niekur
Tokio žirgelio
Kai tik mano brolelio.

1 	Kas dainoje apdainuojama? Kurie šeimos nariai minimi? Kuo
svarbi jų apdainavimo eilė?
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2 	Kaip atrodo tėvelio namai? Kodėl jie lyginami su dvareliu?
3 	Motulė apdainuojama antroji. Kodėl minima jos klėtis, o ne namai?
4	Išrinkite teisingą atsakymą.
tėvulis, motulė
a. deminutyvai
b. epitetai
balti, žali
a. deminutyvai
b. epitetai
oi nėra niekur...
a. pakartojimas
b. palyginimas
5 	Pasidomėkite, ar jūsų krašto dainos buvo kada nors išleistos atskirais rinkiniais. Užsirašykite jų pavadinimus, sudarytojų, dailininkų pavardes bei leidyklą ir išleidimo metus.

Skaičiuotės
Šuldu buldu, šakar makar,
Kas girdėjo katę vakar
Naktį kaukiant prieš mėnulį,
Turi eit dabar už durų!

***
Bitė ritė baltaragė,
Oras voras be ragų.
– Kur važiuoji?
– Į Pilviškį.
– Ką ten pirksi?
– Trumpakiškį.
Bumpt!
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***
Rieda, bilda traukinys,
Mašinistas jo – vėžys.
Būtų viskas neblogai,
Bet važiavo atbulai.
Nuvažiavo į Paryžių
Ir pamatė puodą ryžių.
Šaukštą man, šaukštą jam,
Nebeliko nė vienam!

***
Šoko kiškis per virvutę
Ir įkrito į balutę.
Bėk, bėk, paskubėk,
Lipt iš balos jam padėk.

***
Ritė bitė be ragų,
Rikis kikis be ausų.
Aus, baus, bus medaus,
Storą ropę laukan raus.

1	Kam reikalingos skaičiuotės?
2	Kaip manote, kas kūrė šiuos linksmus kūrinėlius?
3	Pamėginkite patys sukurti skaičiuočių pagal šias pradžias:
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Ką paukšteliai gieda
GEGUTĖ
Kukū!
Pagalvėlis pūkų.
Kukū, kukū!
Duos gegė taukų:
Pasitepsi ratus,
Važiuosi metus.

GENYS
Čiaku, čiaku,
Viršum medžių kirsiu šakų!
Tak… tak… taku,
Medį plaku!
Kai paplaksiu,
Kirminėlių rasiu!

LAKŠTINGALA
Jurgut, Jurgut!
Kelk, kelk!
Kinkyk, kinkyk, kinkyk!
Patepk, patepk, patepk!
Važiuok, važiuok!
Paplak, paplak, paplak!
Bėruk, bėruk, bėruk!
Greičiau, greičiau!
Trauk, trauk, trauk!
Na, na, na, na, tir, tir...
Sustok, sustok!
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PEMPĖ
Klyvis, klyvis,
Kas mane padyvys?
Kiaušinėlius dėsiu,
Vaikelius perėsiu.
Kiaušinėliai taškuoti,
Vaikeliai kuoduoti.

VIEVERSYS
Čyru vyru, pavasaris,
Palikau vaikelius nelesintus.
Parlėksiu – palesinsiu,
Prakirsiu ledelį – pagirdysiu.
Žaliu vyneliu pagirdysiu
Ir vėl išlėksiu.

1 	Improvizuokite paukštelių koncertą. Kaip skambėtų gegutės,
genio, lakštingalos, pempės ir vieversio giesmelės? Mėginkite
derinti žodžius su paukščių čiulbėjimu.
2 	Kokių dar paukščių ar kitų gyvūnų pamėgdžiojimų mokate?
3 	Paklauskite vyresniųjų, kokių jie prisimena gamtos garsų pamėgdžiojimų.
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DAIKTAVARDŽIO GRAMATINIAI POŽYMIAI
IR KAITYMAS
†	Prisiminkite, ką žinote apie daiktavardį, ir papildykite sakinius.

Daiktavardis yra dalis, kuri pasako daikto vardą ir atsako į
klausimą ?
Daiktavardžiai skirstomi į (namas, lapė, juokas) ir (Lietuva, Suvalkai, Arvydas); kaitomi (kelias, kelio, keliui),
(kelias – keliai) ir yra (miškas, gaidys) arba (liepa, saulė)
giminės.
‡	Nusibraižykite lentelę ir sugrupuokite daiktavardžius į tinkamas
skiltis.

tėtis, arklas, žemdirbys, pamiškė, prosenelis, knyga, padavėja, mokykla, močiutė, gimtinė, pusseserė, akiniai, mokytoja,
anūkas, kaimas, archeologas, laiškas, brolienė, gydytojas, muziejus
Giminystės ryšių
pavadinimai

Profesijų
pavadinimai

Vietų
pavadinimai

Daiktų
pavadinimai

ˆ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite daiktavardžius. Skliausteliuose
nurodykite jų skaičių ir giminę. Sugalvokite tekstui pavadinimą.

Serganti mergaitė (vns., mot. g.) gulėjo balkon*. Ji klausėsi
švelnios melodijos. Ant pušies šakos tupėjo did*lis žal*s žiogas. Jis linksmino savo smuik*liu mergait*.
Žiogui baigus grie*ti, mergaitė padėkojo:
– Ači* tau, žiogeli, už gražią muzik*.
Strykt*lėjo žiogas nuo šakos ant turėkl*, nuo turėkl* prie gulinčios mergaitės ir tarė:
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– Aš noriu, kad tu pasveiktum.
– Jei tu man grieši, aš pasveiksiu, – pažad*jo mergaitė.
Žiogas ilgai ilgai griežė, o kai pavargo, tarė:
– Dabar aš eisiu namo, pailsėsiu, o vakare vėl ateis*u ir tau
grieš*u.
V. Miliūnas

Š	Dailiai nurašykite tekstą, pabraukite tikrinius daiktavardžius. Paaiškinkite, ką jie pavadina.

Sumaištis
Artėjo Kalėdos, o Varnėnų mokyklos mokytojai elgėsi keistai. Atėjęs profesorius Žyla pastatė ožį ir liepė šokinėti visiems iš eilės – berniukams, mergaitėms, vanagams ir sliekams. O pats išėjo ieškoti senelio Mono iš Pašilės ir negrįžo.
Užtai grįžo senelis Monas ir pareiškė, kad per ožį šokinėti
nemandagu, nes ožys toks pats žmogus kaip visi. Be to, rudas ir senas, o senus reikia gerbti. Mokytoja Boružėlė per
pamoką kikeno, klausinėjo vaikų keisčiausių dalykų: iš kur ir
kaip jie atsirado? Ar juos atnešė gandras, ar užaugo kopūstuose, o gal Prienuose? Lietuvių kalbos mokytoja Priesaga,
užuot diktavusi diktantą, lankstė popierinius lėktuvėlius, laidė juos po klasę.
R. Černiauskas

œ	Raskite šešis moteriškus vardus, kurie turėtų bendrą šaknį su vyrišku vardu.

Pavyzdys. Albina – Albinas.
Œ Parašykite rašinį apie savo miestelį, kaimą, jo apylinkes. Galite pasinaudoti pateiktais klausimais.

a. Gal žinote, iš kur kilęs jūsų gimtosios vietovės pavadinimas?
b. Kokie paminklai ir statiniai yra jūsų kaime ar miestelyje?
c. Kuo garsios jo apylinkės?
d. Kokie žinomi žmonės yra jame gyvenę ar gyvena?
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š Įsivaizduokite – jūs maisto parduotuvėje. Raskite ten penkis produktus, kuriuos įvardytute vienaskaitiniais daiktavardžiais. Sugalvokite ir parašykite su jais po sakinį.
Ÿ Išrašykite tik daugiskaitinius daiktavardžius. Su penkiais iš jų sugalvokite ir parašykite po sakinį.

lašiniai, šviesuliai, vartai, vežimai, durys, akys, tvartai, žolės,
lūpos, pelenai, kepenys, kailiniai, Šiauliai, akmenys, pietūs,
kopėčios, replės, išrūgos
Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides. Paryškintus daiktavardžius išnagrinėkite lentelėje. Sugalvokite tekstui pavadinimą.

Eglė – nuo senų laik* šventas medis. Tokia ji rymojo prosenelių šventyklos*. Ant eglutės šak* buvo kabinamas maistas,
skiriamas senol* vėlėms. Degančios žvakutės saugojusios namus nuo visokių blogyb*. Šiandien taip pat be eglutės arba
eglišak* nėra Kalėdų, Naujųjų met* švenčių. Kvepianti gir*
eglutė pripildo namus šilumos ir palaimos. Giria su visais
dal*jasi švenčių džiau*smu. Tik kartais gel* šird* dėl be laiko
pražudytų gražiausių medel*.
Pagal A. Kazitėną

Daiktavardis

Giminė

Skaičius

Linksnis

prosenelių

¢ Suskliaustuosius daiktavardžius parašykite reikiama forma.

Tik žalioji žiogienė nieko nepratarė. Stryktelėjo nežinia kur, o
kai pargrįžo – visiems (kvapas) užėmė: jau dengėsi (skėtis)!
Tai yra ant smilgos (kotukas) pamautu raskilos lapeliu. Krypavo sau per (lietus) sausutėlė, klausėsi, kaip barbena lašai į
(gaubtelis) ir kaip pirpia iš pavydo širšės, sparvos ir musės.
Tebešniokštė lietus, o jam nuščiuvus iš visų (pašaliai) atskli208

Turinys

do treškėjimas, čekšėjimas, skrebėjimas, driksėjimas – sakytum slapta gamykla įsikūrė po (žolės). Visa pieva sukrutuliavo
subangavo – kas kur galėjo, tas lindo, ropojo, skrido, šliaužė,
liuoksėjo.
V. Žilinskaitė

DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIUOTĖS.
PIRMOJI LINKSNIUOTĖ
Pagal skirtingą linksniavimą daiktavardžiai skirstomi į penkias grupes – linksniuotes. Kurios linksniuotės yra daiktavardis,
sprendžiame iš jo vienaskaitos vardininko ir kilmininko galūnių.
Linksniuotė

Vns. V.
galūnės

I

-(i)as, -is,
-ys

Vns. K.
galūnės

Pavyzdžiai

-(i)o

namas – namo
medis – medžio
sakinys – sakinio

II

-(i)a, -i, -ė

-(i)os, -ės

šarka – šarkos
marti – marčios
gėlė – gėlės

III

-is

-ies

pilis – pilies
akis – akies

IV

-(i)us

-(i)aus

medus – medaus
dangus – dangaus

V

-uo, -ė

-(en)s,
-(er)s

vanduo – vandens
duktė – dukters

Pirmajai linksniuotei priklauso vyriškosios giminės daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnės yra -(i)as, -is, -ys, o
kilmininko -(i)o.
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† Raskite daiktavardžius, kurie vienaskaitos vardininke turi galūnes
-(i)as, -is, -ys. Juos išrašykite ir šalia parašykite vienaskaitos kilmininko linksnį.

1. Mažas mažas vabaliukas, gale aštrus kirveliukas.
2. Penki vyrai rąstą neša. 3. Gyvulius šerdamas, žmones penėdamas eina per laukus žvangėdamas. 4. Atsirita kamuolys, pilnas adatų prismaigstytas. 5. Mažas vaško namelis turi šimtą langelių. 6. Du riesti ragai – jo vairas.
Ne ožys jis! Ir ne žvairas! Saugų šalmą užsidėjęs, skrisk su juo
kaip laisvas vėjas!
Pavyzdys. Vabaliukas – vabaliuko.
‡	Raštu išlinksniuokite daiktavardžius svečias, žodis, kamuolys. Pabraukite galūnes ir įsidėmėkite jų rašybą.
ˆ Raskite ir išrašykite pirmosios linksniuotės daiktavardžius. Pažymėkite jų skaičių ir linksnį.

Kapitonas Bocas
Kapitonas Bocas susimąstęs stovėjo prie savo ąžuolinio laivo vairo. Jo dantyse smilko mažytė pypkutė, primerktos akys
mįslingai žvelgė į švelniai raibuliuojantį vandenį. O jūrų vilkas
kapitonas Bocas kažkada tikrai buvo žinomas ir drąsus. Jį matė
visi pasaulio gilieji vandenynai ir žydrosios jūros, pažinojo visi
garsiausi uostai ir gražiausios prieplaukos.
Tačiau metų našta atliko savo darbą. Jūrų vilkas susikūprino,
juodą, vešlią barzdą ir ūsus nupustė sniegas, prikimo balsas.
Tik ištikimoji pypkutė, kaip anksčiau, smilko dantyse. Žinoma,
kapitonas Bocas galėjo nenuogąstauti ir nesiskųsti, o ilsėtis ir
leisti laiką, kaip nori. Gaudyti nuo ryto iki vakaro menkes ir
glostyti ilgesingu žvilgsniu pamėgtą jūrą.
V. Dautartas

Š Įrašykite praleistas galūnes.

1. Žodis žvirbl* išlekia, jauč* sugrįžta. 2. Nemesk kel* dėl takel*. 3. Moki žod* – žinai kel*. 4. Nereikia vilk* kel* rodyti.
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5. Daug namuk* per lauk* nurūko. 6. Du gaidž* vienam kiem*
nesutinka. 7. Atlėkė paukšt* be sparn*, nutūpė į med* be šak* .
8. Nėra nam* be dūm*.
œ Šalia daugiskaitos naudininko parašykite vienaskaitos ir daugiskaitos vietininką. Taisyklingai perskaitykite.

miškams – miške, miškuose
laukams
–
krūmams
–
žodžiams
–
kambariams –

švyturiams
ąsočiams
ežerams
agurkams
šiaudams

–
–
–
–
–

Œ Įrašykite praleistas daiktavardžių galūnes.

1. Ežero pakrašt* radome beperint nemažai įdomių paukšč*.
(T. I.) 2. Per pievas, parugėmis, vieškel* ėjo vyrai ir moterys.
(P. C.) 3. Vėjas pūtė staigiais gūs*, nešiodamas lietaus lašus.
(R. L.) 4. Pasakyk man, bernužėl*, kur tu josi, kur kel* keliausi. (V. K.) 5. Gerbia lietuv* baltąjį gandr*. (R. B.) 6. Veid*
gausiai bėga ašaros. (J. B.) 7. Kelias apsuka alksnynėl* ir nubėga pagir*. (V. B.) 8. Šalimais medžiuos* čirškė paukščiuk*.
(J. D.) 9. Obuol* nuo alksn* nekrinta. (tts.) 10. Nešk, žirgel*,
raganėlę per laukel* rudenėl*. (S. N.)

ANTROJI LINKSNIUOTĖ
Antrajai linksniuotei priklauso moteriškosios giminės daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnės yra -(i)a, -i, -ė, o
kilmininko -(i)os, -ės.
† Raiškiai perskaitykite tekstą. Raskite ir išrašykite antrosios linksniuotės daiktavardžius, pažymėkite jų skaičių ir linksnį.

Snaigė gudriai šyptelėjo ir pakreipė galvelę. Jai patiko, kad visi
ja stebisi... Ji pabėgėjo į rato vidurį, linksmai treptelėjo kojele,
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ištiesė liaunas rankeles ir pasileido šokti sūkuringą vėtros šokį.
Lyg balta gulbelė, lyg mažutė balerina, ji siautė po plačią aikštę, o vaikai ir visi kiti praeiviai vijosi ją, negalėjo atsigrožėti ir
garsiai aikčiojo:
– Tai grožis!.. Tai puikumas!.. Tikras gamtos stebuklas!..
V. Žilinskaitė

‡ Išlinksniuokite daiktavardžius jūra, giria, žolė. Pabraukite galūnes
ir įsidėmėkite jų rašybą.
ˆ Šalia vienaskaitos galininko parašykite vienaskaitos įnagininką ir
daugiskaitos galininką.

ranką
girią
kalbą
gėlę
žinią
žvaigždę

– ranka, rankas
–
–
–
–
–

galvą
kriaušę
varną
šarką
aikštę
suknelę

–
–
–
–
–
–

Š Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas galūnes.

1. Sviestas koš* negadina. 2. Atidavė lap* žąsis ganyti. 3. Numynė žvirblis pelėd* koj*. 4. Kat* džiaugsmas, pel* verksmas. 5. Protas rank* ir koj* vaduoja. 6. Gir* paukštis vis į
gir* žiūri. 7. Žmogus be tėvyn* kaip lakštingal* be giesm*.
8. Ne tą koj* šiandien iš lov* iškėlei. 9. Susidraugavo kaip kat*
su pel*. 10. Ta pelėd* tą žuvel* pasikinkė į rogel*.
œ Suskliaustuosius daiktavardžius parašykite tinkamu linksniu.

Mes abu sutariam, kad verkti galima. Tuo metu per mūsų (galvos) perskrenda dvi varnos, atrodo, jos vos nesiekia mūsų (galvos). O (žvaigždės) gana, ir Grigo Ratai jau pasirodė. Kad mes
neužmigtume ir neiškristume iš (eglė), apkabindami abiem
rankom (eglė) (viršūnė), kuri mus skiria, mes paduodam viens
kitam (rankos) ir tvirtai susikimbam.
Aš jaučiu prie mano (krūtinė) prispaustą (eglė) liemenį ir
girdžiu, kaip plaka širdis. Ar tai (eglė), ar tai Mikučio, ar tai
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mano? O gal tai visų trijų širdys plaka vienu kartu, kai mes
taip artimi nakties (platybė).
L. Dovydėnas

Œ Raiškiai perskaitykite tekstą. Raskite ir išrašykite antrosios linksniuotės daiktavardžius, parinkite ir parašykite jiems po tinkamą būdvardį.

Briedis
Jaunasis briedis susigėdo ir tyliai nuėjo nuo kopos, po kuria
miegojo amžių miegu ir žmonės, ir trobos, ir sodai, ir gėlių
darželis.
Jis ėjo ir ėjo. O šiam miško galiūnui vis vaidenos, vis regėjos, kad
girdi tą smėlio švilpiniuojančią dainą ir kad po savo kojomis, po
žolėmis, giliai žemėse, mato šiaudais dengtas pirkeles, žmonių
numindžiotus takelius ir ant tvorų sudžiaustytus tinklus.
Briedis nė nepajuto, kaip įlipo į tokią aukštą kopą, kad nuo jos
toli į visas žemės puses buvo matyti. Jis stovėjo pačioj viršūnėj ir klausėsi, kaip vėjas švilpia. Tenai slėnyje augo ir žaliavo
girios ir paukščiai čiulbėjo. Vakarų pusėj liūliavo jūra. Per jos
raibuliuojančias vilnis besileidžianti saulė buvo nutiesusi auksinį tiltą, kuris mirguliavo kartu su bangomis, su debesimis.
A. Vaičiulaitis

TREČIOJI LINKSNIUOTĖ
Trečiajai linksniuotei priklauso daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnė yra -is, o kilmininko -ies. Tai daugiausia
moteriškosios giminės daiktavardžiai. Vyriškosios giminės daiktavardžių yra nedaug (debesis, dantis, deguonis, geluonis, palikuonis, vagis, žvėris).
† Iš žodyno išrinkite ir parašykite 10 trečiosios linksniuotės daiktavardžių. Parinkite jiems būdvardžių.
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‡ Nurašykite mįsles ir minkles. Pabraukite trečiosios linksniuotės
daiktavardžius.

1. Kojos geležies, kūnas stiklo, dvasia ugnies. 2. Ir dieną, ir
naktį išplėtęs akis. Kas? 3. Kas kabo be vinies? 4. Kieno galva
neturi nosies? 5. Dantys yra, bet burnos nėra.
ˆ Išlinksniuokite daiktavardžius žvėris, pušis, valtis. Pabraukite galūnes ir įsidėmėkite jų rašybą.
Š Sąsiuviniuose užpildykite lentelę. Taisyklingai perskaitykite įrašytus daiktavardžius.

V. kas?
(vns.)

V. kas?
(dgs.)

G. ką?
(vns.)

G. ką?
(dgs.)

nosis
akį
ausis
užduotys
liūtis
mintis
pilys
šalį
padėtis
œ Įrašykite daiktavardžius nurodyta forma.

Naktis
Šiandien mama kepa (sausainis – dgs. G.), todėl mano (nosis
– vns. G.) kutena malonus kvapas. Net (tėtis – vns. V.) (naktis
– dgs. Įn.) keliasi valgyti šių gardumynų. Jų (skonis – vns. K.)
nepamiršta visa šeimyna net kelis mėnesius, jei mama jų ilgai
nekepa. Stebiu mamą, besisukiojančią virtuvėje, (akis – dgs.
Įn.) skaičiuoju sausainius ir (mintis – dgs. Vt.) jais dalijuosi su
(brolis – vns. Įn.).

214

Turinys

Œ Įrašykite praleistas raides.

skai*čios ak*, smaila ir riesta nos*, švelniais plauk*, aštrių
dant*, pastatęs aus*, mė*sta šildytis saul*, gaudo vab*džius,
riečia uodeg*, li*davo ant pet*, atsidaro dur*
š Aprašykite kurį nors gyvūną. Parašę pabraukite trečiosios linksniuotės daiktavardžius.

KETVIRTOJI LINKSNIUOTĖ
Ketvirtajai linksniuotei priklauso vyriškosios giminės daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnė yra -(i)us, o kilmininko galūnė -(i)aus. Pvz.: sūnus, vaisius, skaičius.
† Nurašykite sakinius ir pabraukite ketvirtosios linksniuotės daiktavardžius.

1. Ir augo sūnūs pas tėvą dvare kaip ereliai pilkuonėliai lizde.
(V. K.) 2. Danguje nė mažiausio balto debesėlio. (J. B.) 3. Ant
visų žiedų bitė tupia, bet ne iš visų medų ima. (tts.) 4. Lietus
jau buvo nutilęs. (S. Z.) 5. Gandralizdžio viduje tupėjo senė
gandrienė. (M. Kt.) 6. Žiemą ir vasarą elniai gyvena po atviru dangumi, patys sau susiranda maisto, o tarnauja žmogui.
(T. I.) 7. Jie žada būti konstruktoriais.
‡ Ketvirtosios linksniuotės daiktavardžių vienaskaitą pakeiskite daugiskaita.

1. Pavasario lietus drėkino dirvą. 2. Užvakar sutikau kaimyno
sūnų. 3. Popierius buvo stalčiuje. 4. Koridoriuje sėdėjo nepažįstamas žmogus. 5. Lauką arė traktoriumi. 6. Adomas su sūnumi kirto medžius.
ˆ Išlinksniuokite daiktavardžius skyrius, skaičius. Pabraukite galūnes
ir įsidėmėkite jų rašybą.
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Š Įrašykite praleistas daiktavardžių galūnes.

1. Į dang* kilo uodas. 2. Pro koridor* lang* pamačiau ateinantį
žmog*. 3. Nupirkau lėkšt* vais* dėti. 4. Šermukšnis paukšč*
vilioja savo ryškiais vais*. 5. Vaikas pajuto pavoj*. 6. Dang*
sklandė erelis. 7. Teks praplėsti miesto turg*. 8. Apipuolė kaip
musės med*. 9. Susitikome su knygos autor*.
œ Nurašydami žodžių junginius, vienaskaitos daiktavardžius pakeiskite daugiskaitos daiktavardžiais. Pasirinkite 5 žodžių junginius ir
parašykite su jais po sakinį.

gresia pavojus, atėjo stalius, didelis turgus, gerbiu inžinierių,
protingas žmogus, smarkus lietus, susitiksiu su kolekcionieriumi, važiuoja traktorius, mašinos prožektorius
Œ Paaiškinkite, kodėl skirtingai rašomos šių daiktavardžių galūnės.

turgui – turguj
lietui – lietuj
vaisiui – vaisiuj
skyriui – skyriuj
amžiui – amžiuj

PENKTOJI LINKSNIUOTĖ
Penktajai linksniuotei priklauso daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnė yra -uo, -ė, o kilmininko galūnė -(en)s,
-(er)s. Tai daugiausia vyriškosios giminės daiktavardžiai, tiktai du
– sesuo ir duktė – yra moteriškosios giminės.
† Perskaitykite sakinius. Raskite ir išrašykite penktosios linksniuotės
daiktavardžius.

1. Saulė jau nusileido alksnių šakomis ir pasiekė jų liemenis.
(V. Rm.) 2. Sunkus nuovargis po šios dienos kelionės užgulė visus raumenis ir kaulus. (A. P.) 3. Albinėlis tempė jau
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penktą akmenį. (J. Blt.) 4. Daug šunų ir vilką papjauna. (tts.)
5. Kasparas pamažu brido į vėsų ežero vandenį. (R. L.) 6. Morta paguldė dukteris, išvarė pro duris katiną, o pati prisiglaudė
ant suolo prie krosnies. (A. P.)
‡ Išlinksniuokite daiktavardžius skiemuo, akmuo, duktė. Pabraukite
galūnes ir įsidėmėkite jų rašybą.
ˆ Įrašykite praleistas raides. Su 5 žodžių junginiais sugalvokite ir parašykite po sakinį.

sugr*žk ruden*, padėk seser* ir Rasel*, pilni duben* ir ąsoč*,
sudėk dėmen*, sk*sta vanden*, pasiuntė jauniaus* dukter*,
taškė vanden*, draskėsi šun*, ridenti akmen*
Š Įrašykite praleistas daiktavardžių galūnes.

1. Badas su pavasar* atvažiuoja, su ruden* išvažiuoja. 2. Ruošėsi į kunig*, o pateko į piemen*. 3. Ir didžiausieji vanden*
iš laš* susideda. 4. Kam piem*, o tau dėd*. 5. Darbščios močios tinginės dukter*. 6. Su ugnim* ir vanden* būk atsargus.
7. Kurti namai be šun*, akli langai be vaik*. 8. Duona artoj*,
pienas piemen*, rykštė – tingin*. 9. Amat* mokėdamas šun*
nelodysi. 10. Seser* pagailo brol* ir ji išėjo jų ieškoti.
œ Suskliaustuosius daiktavardžius parašykite tinkamu linksniu.

1. Skaidriame (vanduo) plaukiojo auksinės spalvos žuvys.
2. Po (ruduo) visada ateina žiema. 3. Mano (sesuo) pabodo lankyti muzikos pamokas. 4. Po (akmenys) radome didelių sliekų.
5. Tėvai pažadėjo nupirkti (šuo). 6. Didelį (akmuo) įstūmė į
duobę. 7. Karalaitė (piemuo) padovanojo žiedą. 8. Pabraukite
trumpuosius (skiemenys). 9. Kviečių (želmenys) ir šviežiose
(sultys) gausu įvairių vitaminų.
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DAIKTAVARDŽIŲ GALŪNIŲ RAŠYBOS
KARTOJIMAS
† Pakartoję pagrindines linksnių rašybos taisykles, papildykite sakinius.

Vienaskaitos galininko ir daugiskaitos kilmininko galūnėse
visada rašome , pvz.: knyg*, mokin*, sūn*; egli*, gyvuli*,
paukšči*. niekada nerašome naudininko, vietininko ir šauksmininko galūnėse. Ir vienaskaitos, ir daugiskaitos vietininko
galūnė visuomet baigiasi , pvz.: medyj*, pušyj*, keliuos*,
pirkelės*.
Vyriškosios giminės daiktavardžių daugiskaitos vietininko
galūnė yra , moteriškosios giminės daiktavardžių – , pvz.:
miškas – mišk*, ranka – rank*. Vienaskaitos vietininko galūnė
kartais sutrumpėja: medyje – medyj – medy; eglėje – eglėj.
‡ Kitų linksnių galūnės priklauso nuo vienaskaitos vardininko. Prisiminkite visas galimas vns. V. daiktavardžių galūnes. Prirašykite
trūkstamas daiktavardžių galūnes. Ištirkite dėsningumus ir pabaikite rašybos taisyklę. Rašykite sąsiuvinyje.

vns. V.

vns. N.

vns. G.

vns. Įn.

dgs. G.

lėlė
varlė
valia
giria
marti

lėlei
varl*
valiai
gir*
marčiai

lėlę
varl*
valią
gir*
marčią

lėle
varl*
valia
gir*
marčia

lėles
varl*
valias
gir*
marčias

Jei moteriškosios giminės daiktavardžio vardininko galūnė -ė,
tai kitų linksnių galūnėse rašome , o jei vardininko galūnė
kitokia ( ) – rašome arba . Galūnes -iai, -ia rašome ir žodžiuose seseriai, dukteriai (N.), seseria, dukteria (Įn.).
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ˆ Šauksmininko galūnių esama įvairių. Išanalizuokite lentelę ir perskaitykite pastabą po ja. Ar visos čia pateiktos šauksmininko galūnės
jums žinomos? Sudarykite po du sakinius su tomis formomis, kurias
būtumėte užrašę klaidingai. Šauksmininko galūnes pabraukite.

Šauksmininkas Vardininkas

Pavyzdžiai

-e
-as
		

tėvas – tėve, ponas – pone,
ąžuolas – ąžuole

-i

brolis – broli, medis – medi

-is

-y
-ias, -ys
		

svečias – svety,
juokdarys – juokdary

-au

vėjas – vėjau, gydytojas –
gydytojau, siuvėjas – siuvėjau

-jas, -tojas,
-ėjas

-ie
-is, -uo
		
		

širdis – širdie, naktis – naktie,
vagis – vagie, žvėris – žvėrie,
sesuo – seserie, šuo – šunie

-au, -iau
-us, -ius
		

sūnus – sūnau, režisierius –
režisieriau

Tikriniai daiktavardžiai, reiškiantys vardus ir pavardes, kurių vardininko galūnė -as, šauksmininke įgauna galūnę -ai:
Raimundas – Raimundai, Malinauskas – Malinauskai. Jeigu
vardas sudarytas su priesaga -uk-, šauksmininke jis eina be
galūnės: Antanukas – Antanuk, Sauliukas – Sauliuk (panašiai
ir bendriniai daiktavardžiai: berniukas – berniuk, drambliukas – drambliuk).
Š Parašykite šių daiktavardžių vienaskaitos naudininką, galininką ir
įnagininką.

ugnelė – ugnelei, ugnelę, ugnele
našlė –
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svočia
mintis
lelija
giminė
pati

–
–
–
–
–

saulė
–
ugnis
–
bulvė
–
pusseserė –
galia
–

œ Patarlėse įrašykite praleistus daiktavardžius.

1. Graži dar gero nedaro. 2. Dažnai skaudesnis už .
3. Akyse , už akių . 4. Verkia , valgoma. 5. Ir nors
piktos, bet saldų neša. 6. Ant gero ir neloja.
žodis * kalba * lazda * angelas * žmogus * bitės * velnias
medus * duona * žmogus * šuo * tinginys
Œ Sugalvokite sakinių su šiais žodžių junginiais. Kelis jų užsirašykite.

žaliame beržely, žalias berželi, žalią berželį, margą genį, margas geny, tankus pušynėli, tankiame pušynėly, darbščiai dukteriai, su stropia seseria, į naują stotį, naujoje stotyje, sumanūs
moksleiviai, sumaniai moksleivei
š Įrašykite praleistas raides. Paaiškinkite jų rašybą.

Erškėtrožė
Tu liūdnai šlamėjai pamiškėj*, kol vieną vakar* pasipuošei neregėto grožio žiedais. Bet pro šal* nedoras piemuo ginė band*
ir nuskynė visus žiedus.
Ilgai verkei savo žied*. Raudojai vakarais ir naktimis, nesidžiaugei nei ryto skaisčia saul*. Ir ėmei prašyti gir* karal*
Miškin*, kad jis paverstų tavo ašaras dygl*s, kad piktos žmon*
rankos nelaužytų šakel*. Tu laimėjai, nes gir* karal*s tavo
ašaras, kurios stiebu riedėjo lyg vandens lašai, pavertė aštriais
dygl*s.
G. Isokas

Ÿ Parašykite reikiamus daiktavardžių linksnius. Paryškinkite galūnes.
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Vienaskaita		

Daugiskaita

V. kas?	N. kam? 	G. ką?

Įn. kuo? 	G. ką?

poetė

poete

poetei

poetę

poetes

koplyčia					
minia					
kriaušė					
dilgėlė					
žinia					
skiauterė					
Šalčia					
uogelė
Vietoj klausimų įrašykite reikiamo linksnio daiktavardžius.

pasodinau (ką?)
sugrąžinau (ką?)
kreipsiuosi (į ką?)
negrąžinau (ko?)
atstovausiu (kam?)

tikime (kuo?)
skolinausi (iš ko? ką?)
nesiųsiu (ko?)
paprašyk (ką? ko?)
ilsėjausi (kur?)

¢ Įrašykite praleistas raides. Pasirinkite 10 daiktavardžių ir išnagrinėkite juos lentelėje.

Kas gali būti gražesnio už ankstyv* pavasario ryt*, kai po žiemos šalč* žemės krūtinė vėl ima alsuoti! Lazdyno žirginėl*,
nut*sę plikomis medžio šak*lėmis, paberia gelsvas gyvybės dulkel*s, įkalnės* iš po žiemos miego nedr*siai pažvelgia melsvos žibuč* akys. Lauki ir sulaukti negali gimtinėn
sugr*žtančios liepsn*lės... Klausaisi miško bals*. Gal ims ir
sučiulbės šis ankstyvas miško giesmininkas sidabru skambančiu varp*liu, paskel*s gr*žusį pavasar*.
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Dar tiršto rūko šydas tebelaiko apgaubęs mišk*. Dar tebesit*sia
naktis, tačiau numanau, kad greit ims brėkšti.
J. Sokas

Daiktavardis
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DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMO PAVYZDŽIAI
I linksniuotė
Viena ska ita 				
V. kelias, miestas, brolis, arklys
K. kelio, miesto, brolio, arklio 		
N. keliui, miestui, broliui, arkliui
G. kelią, miestą, brolį, arklį 		
Įn. keliu, miestu, broliu, arkliu 			
Vt. kelyje, mieste, brolyje, arklyje			
Š. kely, mieste, broli, arkly
Daugiska ita
V. keliai, miestai, broliai, arkliai
K. kelių, miestų, brolių, arklių
N. keliams, miestams, broliams, arkliams
G. kelius, miestus, brolius, arklius
Įn. keliais, miestais, broliais, arkliais
Vt. keliuose, miestuose, broliuose, arkliuose
Š. keliai, miestai, broliai, arkliai 		
			
II linksniuotė
Vienas ka ita 							
V. vyšnia, gėlė, marti 					
K. vyšnios, gėlės, marčios
				
N. vyšniai, gėlei, marčiai 					
G. vyšnią, gėlę, marčią 					
Įn. vyšnia, gėle, marčia 					
Vt. vyšnioje, gėlėje, marčioje 				
Š. vyšnia, gėle, marčia
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Daugiska ita
V. vyšnios, gėlės, marčios
K. vyšnių, gėlių, marčių
N. vyšnioms, gėlėms, marčioms
G. vyšnias, gėles, marčias
Įn. vyšniomis, gėlėmis, marčiomis
Vt. vyšniose, gėlėse, marčiose
Š. vyšnios, gėlės, marčios
III linksniuotė
D a ug i s k a i t a
Viena ska ita 							
V. avys, dantys
V. avis, dantis 						
K. avių, dantų
K. avies, danties 						
N. avims, dantims
N. aviai, dančiui 						
G. avis, dantis
G. avį, dantį 							
Įn. avimis, dantimis
Įn. avimi, dantimi 						
Vt. avyse, dantyse
Vt. avyje, dantyje 						
Š. avys, dantys
Š. avie, dantie
			
IV linksniuotė
Viena ska ita			D a ug i s k a i t a
V. sūnus, turgus 			
V. sūnūs, turgūs
K. sūnaus, turgaus 			
K. sūnų, turgų
N. sūnui, turgui 			
N. sūnums, turgums
G. sūnų, turgų
		G. sūnus, turgus
Įn. sūnumi, turgumi 		 Įn. sūnumis, turgumis
Vt. sūnuje, turguje 			
Vt. sūnuose, turguose
Š. sūnau, turgau 			
Š. sūnūs, turgūs
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V linksniuotė
Viena ska ita 	D a ug i s k a i t a
V. vanduo, sesuo
K. vandens, sesers
N. vandeniui, seseriai
G. vandenį, seserį
Įn. vandeniu, seserimi / seseria
Vt. vandenyje, seseryje
Š. vandenie, seserie

Žodžio dalių žymėjimas
šaknis
galūnė
priešdėlis
priesaga
intarpas
sangrąžos dalelytė
jungiamasis balsis
kamienas
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V. vandenys, seserys
K. vandenų, seserų
N. vandenims, seserims
G. vandenis, seseris
Įn. vandenimis, seserimis
Vt. vandenyse, seseryse
Š. vandenys, seserys
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MĮSLIŲ ĮMINIMAI
77 psl., 2 užd.
1. žemuogė, 2. grybas, 3. beržas, 4. paukštis, 5. gegutės
89–90 psl., 6 užd.
1. vaivorykštė, 2. veidrodis, 3. laikraštis, 4. laikrodis, 5. voratinklis, 6. saulėgrąža
210 psl., 1 užd.
1. bitė, 2. pirštai ir šaukštas, 3. dalgis, 4. ežys, 5. korys,
6. motociklas
214 psl., 2 užd.
1. lempa, 2. langas, 3. mėnulis, 4. kopūsto, 5. pjūklas

nuotraukos
4 psl.
Prie Baltijos jūros
191 psl.
Vištyčio ežeras švyti
201 psl.
Ruduo Seivų dvare
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SANTRUMPOS
A. P. – Algirdas Pocius
B. R. – Bronius Radzevičius
E. S. – Elena Spurgaitė
G. I. – Gediminas Isokas
J. A. – Jonas Avyžius
J. B. – Jonas Biliūnas
J. Blt. – Juozas Baltušis
J. D. – Jonas Dovydaitis
J. Dg. – Janina Degutytė
J. M. – Jonas Marcinkevičius
K. S. – Kazys Saja
M. Kt. – Marius Katiliškis
P. C. – Petras Cvirka
R. B. – Rimantas Budrys
R. K. – Raimondas Kašauskas
R. L. – Romualdas Lankauskas
S. N. – Salomėja Nėris
S. P. – Selemonas Paltanavičius
S. Z. – Stepas Zobarskas
T. I. – Tadas Ivanauskas
tts. – tautosaka
V. B. – Vytautas Bubnys
V. D. – Vladas Dautartas
V. K. – Vincas Krėvė
V. M.-P. – Vincas Mykolaitis-Putinas
V. Rm. – Vytautas Rimkevičius
V. Ž. – Vytautė Žilinskaitė
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