TURINYS

Elena Degutienė

Su knyga
per pasaulį
Lietuvių kalbos vadovėlis
pagrindinės mokyklos VI klasei
2 dalis
Wydanie pierwsze

Puńsk 2017
Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o.
www.punskas.pl

TURINYS
SU KNYGA PER PASAULĮ. Lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos VI klasei, 2 dalis
Podręcznik języka litewskiego dla kl. VI szkoły podstawowej, cz. 2
Opracowanie
Helena Degutis
Redaktor
Nijola Birgiel
Ilustracje
Eglė Valiūtė
Redaktor techniczny
Sygit Birgiel
Korekta
Biruta Ołów

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla
litewskiej mniejszości narodowej do nauczania języka litewskiego na II etapie edukacyjnym
– szkoła podstawowa, na podstawie opinii rzeczoznawców: prof. dr. hab. Mieczysława Jackiewicza, mgr. Algisa Uzdili.
Rok dopuszczenia 2017.
Numer ewidencyjny w wykazie 765/6/2017.
Podręcznik jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Visas užduotis, esančias vadovėlyje, kurias
rekomenduojama atlikti raštu, būtina rašyti
sąsiuvinyje.

© Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o. Puńsk 2017

ISBN 978-83-65342-40-9
Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk,
tel. (87) 5161410
Arkuszy drukarskich 12,5. Wydanie I
Skład, łamanie, druk i oprawa: Wydawnictwo „Aušra”
www.punskas.pl

TURINYS

IV. GAMTOS KARALIJOJE

TURINYS

Jurgis Kunčinas

Pokalbis su gamta
Ar matei vikruolį žaltį,
Vinguriuojantį žole?
Ar matei ramunę baltą
Saulės nutviekstam šile?
Ar matei, kaip žuvys šoka
Ankstų rytą dubury?
Ar girdėjai kėkšto juoką
Žalio miško vidury?
Ar klausei, ką šneka rėvos1,
Ar ėjai žvėrių pėdom?
Ar žinai, kad smilgos pievoj
Skamba vėjyje gaidom?
Vakare, kai viskas tyla,
Ta šneka labai rimta:
Į tave balsais prabyla
Neužmieganti gamta.

1 Į ką kreipiamasi eilėraštyje?
2 Kokius vaizdus matote skaitydami eilėraštį? Kokius garsus girdite?
3 	Raskite eilėraštyje perkeltinės reikšmės žodžių ar posakių. Paaiškinkite, kokia jų reikšmė.
4 	Kaip suprantate žodžius: „Gamta – mūsų turtas”, „Gamta – visų
namai”? Kas gyvena gamtos namuose?
1

Rėva – upės slenkstis.
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Alis Balbierius

Žolės deginimo žala
Kaip viskas paprasta – vienas kitas degtukas, ir sausa pernykšte žole nubėga liepsnos liežuvėliai, nuvinguriuoja dūmai... Regis,
kas čia blogo – sudega tai, kas pievose, pakelėse ar paežerėse „nereikalinga”, „pasitręšia” žemė. Tad kodėl kas pavasarį apie žolės
deginimo žalą rašoma laikraščiuose, skelbiama per radiją, televiziją, o aplinkos apsaugos inspektoriai bei miškininkai ne vieną padegėją griežtai nubaudžia?

Vis dėlto žiūrėk – vienur žolę pleškina vaikai, kitur ją degina
suaugusieji, norėdami „patręšti” arba „išvalyti” pievas, ganyklas.
Dėl to mūsų gamtovaizdį dar dažnai „puošia” niūrūs, juodi išdegusios žemės lopai.
Tik visiškam tamsuoliui žolės deginimo žala gali pasirodyti
menka. Kasmet būna atvejų, kada deginant žolę, supleška įvairūs
ūkiniai ar net gyvenamieji pastatai. Žolės deginimas pavasarį ypač
pavojingas sausiems miškams, spygliuočių šilams. Miškininkai
teigia, kad kasmet trečdalis miško gaisrų kyla deginant žolę. Žmo5
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gaus rankų pakurta ugnis sunaikina daugybę smulkiųjų gyvūnų ir
nespėjusias sudygti augalų sėklas.
Tik reto žiaurumo žmogus į degantį laužą gali įmesti varlę,
kiškiuką ar vabalą. Dėl savo neišmanymo žolės degintojai padaro
dar blogiau – kasmet jie sudegina daug pernykštėje žolėje, viksvose ar nendryne pasislėpusių ką tik gimusių kiškiukų, į nerštavietes
keliaujančių varlių, anksti pavasarį susuktų ančių lizdų. Miškų,
krūmynų, pelkių pakraščiuose nuo ugnies nespėja pasislėpti ir ne
vienas po žiemos įmygio pabudęs žaltys ar driežas.
Tačiau labiausiai kenčia vabzdžiai, mat daug retų bei nykstančių šešiakojų žiemoja po medžių lapais, žolės sluoksniu, tuščiaviduriuose pernykščių augalų stiebuose ir panašiai. Degindami žolę,
sunaikiname begalę žmogaus ūkiui naudingų augalų apdulkintojų –
boružių, žygių1, vyčių2, laukinių bičių, kitų plėviasparnių vabzdžių.
Ugnis žalinga ir augalams. Padegus sausą žolę, kartu sudega ir
daug naujų, dar tik pradėjusių augti ūglių, dėl to medingieji, vaistiniai ir kiti pievų augalai išauga ir pražysta vėliau negu paprastai;
kasmet deginamose pievose sumažėja ir taip retų augalų rūšių.

1	Kas ir kokią patiria žalą deginant žolę? Nurodykite remdamiesi
tekstu.
2	Kodėl vis dėlto žmonės degina žolę?
3 	Pagalvokite, kaip elgtutės, pamatę žolę deginančius žmones. Ką
jiems pasakytumėte?
4 	Sukurkite pasaką apie pievos, lauko ar miško gyventojus iki baisiosios nelaimės. Galite pradėti taip:
Vos nutirpo sniegas, vyturiukas susisuko lizdelį...
Kaimynystėje gyveno boružė ir žiogas...
Stirniukas gimė girios tankmėje...
5 	Išplėskite šią mintį: „Gimtoji žemė – stebuklų poema. Nusilenkime tiems stebuklams, sodindami medžius, keldami inkilus…”
1
2

Žygis – judrus naktinis vabalas.
Vytis – toks vabzdys, raganos arkliukas.
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Vytautė Žilinskaitė

Medinė antis
Medinė antis tykiai plūduriavo ežero pakrašty. Ji atrodė visai
kaip gyva: mėlyni sparnai, pilkas kaklas, geltonas snapas ir išplėstos oranžinės akys. Smaili uodega užriesta į viršų; ir niekas nepasakytų, kad antis medinė.
Atokiau nuo medinės anties, pasislėpęs tarp švendrių1 ir vilkuodegių2, valtelėje tūnojo medžiotojas. Ant kelių jis turėjo šautuvą, o lūpose tarsi švilpuką laikė medinį anties snapą. Kai jis papūsdavo į tą snapą, pasigirsdavo „kri kri kri” – visai taip, kaip
krykščia tikros antys.
– Kri kri kri, – pūtė ir pūtė į medinį snapą medžiotojas. – Kri!
Kitame ežero pakraštyje plaukiojo laukinės antys. Jos kraipė
mėlynai sidabrinius kaklus ir susirūpinusios stebėjo, kaip vėjas

1
2

Švendrė – pelkių, pelkėtų krantų augalas.
Vilkuodegė – plačialapis švendras.

7

TURINYS

bloškia į ežerą pageltusius medžių lapus. Antys buvo liūdnos: artėjo ruduo, ir netrukus reikės skristi į tolimus šiltus kraštus. Antys
labai mėgo šį ežerą, kurio pakraštyje gimė ir užaugo.
– Nieko, – raminosi jos, – kai tik išauš pavasaris, vėl sugrįšime.
Už gimtinę nieko brangesnio nėra. Vėl mums naktimis šnarės meldai3, vėl sūpuos gimto ežero vilnys...
Staiga antys pakėlė galvas ir įsiklausė. Iš kitos ežero pusės
sklido gailus šauksmas:
– Kri kri kri, skubėkite pas mane!.. Kri kri kri, čia šaukia jūsų
sesuo laukinė antis!.. Aš susižeidžiau sparną, skriskite man į pagalbą, kri!
Laukinės antys tuoj pat pakilo į viršų ir, ištiesusios kaklus, nuskrido balso link. Netrukus jos pamatė šalia meldų plūduriuojančią vienišą antelę.
– Sveika, sesute, – sušuko jai laukinės antys. – Tu mus šaukei?
Atskubėjome padėti.
Medinė antis nieko neatsakė. Ji žvelgė nejudria oranžine akimi į ančių pulką. Antys nusileido šalia jos ant vandens. Medinukė
norėjo priplaukti prie jų, pasisveikinti, drauge panerti kaklą į vandenį, tačiau ji negalėjo nė krustelėti. Lyg medžio kaladėlė, nebyli
sūpavosi ant bangų ir žiūrėjo, kaip susirūpinusios seserys plaukia
artyn. „Ak, kaip smagu, – džiaugėsi medinukė, – kad jos mane
aplankė!..”
Staiga supoškėjo šūviai. Medinė antis pamatė, kaip išgąsdintas
laukinių ančių pulkas puolė į šalį, pakilo ir nuskrido. Liko plūduriuoti tik viena pašauta jauna antelė.
– Beširde tu! – mirdama sušuko ji medinei ančiai. – Tu priviliojai savo seseris, kad jas nušautų medžiotojas. Tu – išdavikė!
Sučežėjo meldai, sulingavo vilkuodegės, ir išniro medžiotojo
valtelė. Jis priplaukė prie pašautos antelės ir įsimetė ją į krepšį.
– Neblogai, – trynė rankas patenkintas medžiotojas. – Šiai dienai užteks.

3

Meldas – viksvinių šeimos augalas.

8

TURINYS

***
Kitą rytą medinė antis vėl suposi ant ežero bangų. Vėl ji klausėsi, kaip medžiotojas pučia į medinį snapą, viliodamas jos seseris.
„Kad tik jos neatskristų, – rūpinosi medinukė. – Kad tik nepaklausytų to melagingo kri!”
Danguje vėl sušnarėjo sparnai – skrido naujas ančių pulkas.
Jis taip pat nusileido netoli medinukės. Išplėtusi nejudrias akis, ji
išgąstingai žvelgė į artėjančias seseris. „O, kad aš turėčiau balsą!
– sielojosi medinukė. – Aš joms surikčiau: tai ne mano šauksmas,
netikėkite juo, skriskite iš čia kuo greičiau, jūsų tyko medžiotojas!
O, kodėl aš neturiu balso!”
– Tu mus šaukei, sesute? – draugiškai paklausė priplaukusios
antys. – Tu susižeidei sparną? Atskubėjome tau padėti.
Supoškėjo šūviai, ir vėl vanduo nusidažė krauju. Dvi raibos
antelės dar bandė plasnoti, kilti į viršų, bet pašauti sparnai bejėgiškai sviro žemyn.
– Prakeikta išdavikė! – mirdamos sušnibždėjo jos.
„Aš nekalta, patikėkite manimi!” – norėjo surikti antelė, bet
negalėjo.
Po kiek laiko visos ežero antys jau iš tolo pažindavo medinukę.
– Nesiartinkite prie jos, – perspėdavo jos viena kitą. – Tai išdavikė. Ji padeda medžiotojui mus privilioti ir nušauti. Išdavikė,
niekšinga išdavikė! – su panieka kartodavo jos.
Medinė antis klausėsi ir tylėjo.
„O, – vėl liūdnai mąstė ji, – jei aš galėčiau plaukti, kur noriu! Jei aš turėčiau sparnus! Tada nė valandėlės netarnaučiau tam
klastingam medžiotojui! Išskrisčiau į kitą ežerą, kur niekas manęs
nepažįsta, ir gyvenčiau su savo seserimis.”

***

Vieną vėsų vakarą, kai ji vėl suposi šalia meldų, pro šalį skrido
labai didelis laukinių ančių pulkas. Jis atklydo čia iš kito ežero,
skrisdamas į pietų kraštus. Nuvargusios antys sutūpė saloje pasimaitinti ir pailsėti, ir tada pasigirdo klastingasis „Kri!”
9
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Antys išgirdo ir visu būriu ėmė plaukti medinės antelės link.
Priešaky skubėjo didelis ir stiprus antinas. Išrietęs žvilgantį raumeningą kaklą, jis yrėsi iš visų jėgų. Pokštelėjo šūvis, iš antino
kaklo čiurkštelėjo kraujo srovė, ir vienas karštas raudonas lašas
užtiško ant medinės antelės.
Ir ūmai medinukė pajuto, kaip šyla visas jos kūnas, išgirdo,
kaip plaka jos širdis ir šiurena plunksnos. Nustebusi ji sumirksėjo
oranžinėmis akimis ir garsiai sukrykštė.
– Aš gyva! – šaukė ji, išskleisdama sparnus. – Tuoj pakilsiu į
žydrąjį dangų, tuoj skrisiu su ančių pulkais! Aš gyva, gyva, gyva!
Čia ji pamatė antiną, kuris bejėgiškai bandė atsiplėšti nuo vandens. Iš jo kaklo be paliovos sruvo kraujas.
Antelė greit priplaukė prie jo, sugriebė snapu jo sparną ir ėmė
tempti tolyn nuo medžiotojo valties.
– Aš tave išgelbėsiu, – šnibždėjo ji. – Tik skubėkime iš čia.
– Palik mane, – atsakė antinas. – Vis tiek mano žaizda mirtina.
Gelbėkis pati, jau atplaukia medžiotojas.
Bet antelė nepaleido jo, tik dar sparčiau yrėsi tankių švendrių
link, kur tikėjosi pasislėpti su savo sužeistu draugu. Trinktelėjo
šūvis. Ir vėl vanduo nusidažė raudonai.
– Ir mane pašovė! – sukliko antelė, tačiau jos balsas nebuvo
liūdnas.

1 	Kada ir kur vyksta pasakojimo veiksmas?
2 	Kaip atrodė medinė antis? Atsakykite remdamiesi teksto žodžiais.
3 	Kodėl medžiotojas pūtė švilpuką?
4 	Kodėl antys iš kito ežero pakraščio skrido balso link?
5 	Ką sakydavo antys viena kitai apie medinę antelę?
6 	Dėl ko rūpinosi medinė antis? Apie ką ji svajojo?
7 	Raskite tekste ir perskaitykite, ką pajuto medinė antis, kai ant jos
užtiško kraujo lašas.
8 	Kodėl antelei nebuvo liūdna, kad ji miršta?
10
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9 	Kokios problemos gvildenamos šiame kūrinyje? Kokios vertybės akcentuojamos?
10 	Kaip kitaip galėjo susiklostyti įvykiai pasakoje?
11 	Kas šiame kūrinyje pasakiška, o kas gali būti tikroviška?

Vladas Dautartas

Nelieskit pakalnutės žiedo
Man ne kartą teko stebėti, kaip keičiasi žmogus gamtoje, kaip
jis pasijunta stipresnis, žvalesnis, kaip jo žingsnis darosi tvirtas,
akys įžvalgios. Turėjau vieną bičiulį. Kasdieniniame gyvenime jis
būdavo santūrus, netgi rūstokas, tarnyboje mažakalbis, nelabai
su kuo draugavo. Daugelis jį laikė sausoku, pasipūtusiu žmogum.
Gamtoje mano bičiulis neatpažįstamai pasikeisdavo, pasidarydavo
kitu žmogumi. Čia jis būdavo atlapaširdis1, paslaugus, draugiškas.
Gamtoje ne vieną palaimos valandą gyvenau ir aš. Tai palaimai
gali prilygti tik motinos rankų šiluma, tik jos begalinė meilė. Gamtoje praleistos valandos dažnai pavirsta akimirkomis, kurių negali
nusakyti, negali pakartoti nei žodžiu, nei jausmu, nes kiekviena iš
jų būna skirtinga. Gamtoje pradingsta rūpesčiai, išsisklaido slogios mintys.
Atsimenu vieną atsitikimą... Žalias, pilnas žiedų birželis šeimininkavo pažeimenės lankose, miške kvepėjo samanos ir spygliai,
skaidrioje upės srovėje žaidė kiršliai2... Vidudienį stabtelėjau eglių
paunksnėje ir dairiausi, klausiausi... Vos vos ausimis pagavau medžių ošimą – raminantį, savą; girdėjau ir upės šneką. Žeimena barėsi, tekėdama pro akmenuotus slenksčius, barėsi nepiktai, tartum
aiškindama, kad nereikia pastoti jai kelio, nereikia varžyti laisvo
polėkio. Jutau svaigų kvapą. Tuojau pat pamačiau po medžiais su1
2

Atlapaširdis – atviras, viską išsipasakoja.
Kiršlys – gėlųjų vandenų lašišinių šeimos žuvis.
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sispietusių pakalnučių baltus varpelius. Kvepėjo jie, kukliai prisiglaudę prie plačių žalių savo lapų apsiaustų, ir džiugino akį. Priėjau
arčiau žiedų, pasilenkiau prie baltojo džiaugsmo, godžiai traukiau
krūtinėn saulėtą kvapą. Ir ūmai suraukiau kaktą, nes pamačiau, jog
pakalnučių žydėjimo šventę jau kažkas išniekino, sunkiais batais
braidžiojo po jų namus, trypė lapus, skynė žiedus. Kas tie piktadariai, tuojau pat paaiškėjo: netoliese stovyklą buvo įsirengę turistai.
Žmonės jau buvo išsidanginę, tačiau savo pėdsakus palikę, ir visai
skirtingus negu kiti paupio keliauninkai. Nepakartojamo grožio
gamtos kampelis buvo savaip, pagal jų skonį pertvarkytas. Iš vyro
rankos storumo medelių kamienų sukaltas stalas, prie jo atvilkta ir pristatyta kelmų, laužavietė apdėta samanom, netgi šiukšlės
sumestos į duobę... Vadinasi, palikę tvarką, paliko sumiesčionintus gamtos namus, pakeitė jų veidą, sumenkino ir patraukė savo
keliais. Tie „uolieji” turistai buvo iki galo sau ištikimi – priskynė
pakalnučių, sukimšo jas į kefyro butelį, pastatė ant to savo stalo
12
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ir paliko kitiems. Ir pikta, apmaudu buvo žiūrėti į tą jų palikimą:
jie nesuprato, kad gražiausias stalas yra žalia veja, kad pakalnutės
augo, žydėjo čia pat, o šitos, sukištos į butelį, jau negyvos, kad
nuostabiausias gėlės žiedas ne tas, kuris vysta žmogaus rankose, o
tas, kuris žydi natūralioje aplinkoje, žydi, ir pasėja sėklą ateičiai...
Viso to turistai nesuprato, ir, kaip man atrodo, todėl, kad jų niekas
šitaip suvokti gamtos nemokė. Ir iš tikrųjų! Prastas žmogaus elgesys gamtoje kartais tiesiog stulbina. Žiūrėk, kitas būtinai turi gamtai primesti savo valią – laužo medžių šakas, rauna želdinius, skina
gėles, ir netgi tuomet, kai jam jų visai nereikia. Daug kartų mačiau
turistų valtyje šūsnis vandens lelijų, kurių ir šiaip jau sunki dalia – vis dažniau jos išskleidžia baltus žiedus juodame, užterštame
vandenyje; mačiau pripjaustytų kadagių, glėbius žydinčių ievų,
įvairių miško ir paupio gėlių. Kam keliaujančiam žmogui visa tai?!
Sunku suprasti. Ir turbūt turės praeiti geras laiko tarpas, kol žmogus galutinai įsisąmonins, kad to, kas auga, žydi, klesti gamtoje,
negalima šiaip sau laužti, skinti, rauti, negalima liesti pakalnutės,
kaip ir kiekvieno gėlės žiedo, kuris savo namuose į kiekvieno širdį,
jausmus prabyla vieninteliu ir nepakartojamu grožiu.
Nepakartojamu, bet tik tuomet, kai jis žvelgia į saulę, kai jis
gyvas!

1 	Kokią įtaką žmogui turi gamta? Atsakykite remdamiesi tekstu.
2	Ką pasakotojas vadina „baltuoju džiaugsmu”? Kodėl?
3	Paaiškinkite pasakotojo žodžius: „paliko sumiesčionintus gamtos namus, pakeitė jų veidą, sumenkino...”
4	Kada gėlės žiedas į žmogų prabyla vieninteliu ir nepakartojamu
grožiu?
5	Papasakokite, kuo ypatingas, išsiskiriantis jūsų krašto gamtovaizdis.
6	Parašykite rašinį „Čia upės, medžio, paukščio ir mano namai”.
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Vincas Mykolaitis-Putinas

Pumpurėlis
Rausvas žiedo pumpurėlis,
Iš pavėsio pasikėlęs,
Į saulutę kaitrią, šviesią
Pro lapus galvutę tiesia.
– Kilk, saulute, kilk, meilioji!
Taip tu glostai, taip vilioji!
Kai tik tavo spinduliais
Gėlės pumpurus praskleis,
Pasistiebęs iš pavėsių,
Aš taip pat jau pražydėsiu.
Duosiu žiedą tokį skaistų,
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų
Kiekviena šviesi akis,
Kiekviena jauna širdis.
Kilk, saulute, kilk, meilioji! –
Ir į kvapnią sodo tylą
Saulė kyla, kyla, kyla...
Traukiasi kertėn šešėlis,
Skleidžias rausvas pumpurėlis.
Ligi ryto slėptą grožį
Spindinčioj taurėj atvožia –
Ir į naują skaidrų žiedą
Plaštakėlis margas rieda.

1 	Ką jautėte skaitydami šį eilėraštį?
2 	Dar kartą perskaitykite antrąjį eilėraščio posmą ir pasakykite, kas
jame kalba, į ką kreipiasi. Kurie eilėraščio žodžiai tai pasako?
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3	Kokius vaizdus matote skaitydami eilėraštį? Užsirašykite ir nurodykite, kurie eilėraščio žodžiai tai pasako.
4 	Kokia eilėraščio nuotaika? Kodėl?
5 Jeigu šį eilėraštį reikėtų jums iliustruoti, ką pieštumėte pirmiausia? Kokie būtų kiti piešiniai?
6 	Raskite eilėraščio panašiai skambančias eilučių pabaigas.
7 	Raskite eilėraštyje gražių žodžių ar posakių.

Aldona Kandroškaitė

Pušų pasaka
Vargšai medžiai! Jie negali nei vaikščioti, nei skraidyti. Jeigu
niekas jų nepersodina, tai vargdienėliai visą amžių ir prastovi vienoje vietoje. Liūdna jiems, kai mato – danguje debesys plaukia,
erdvėje paukščiai skraido, žemėje žvėrys laksto ir žmonės vaikšto. O jie nė žingsnio pažengti neįstengia, gali tik vėjuje pasisupti.
Tačiau ne visiems iš to pramoga. Tankumynėje linguodami, jie tik
vienas kitą plaka ir šakas laužo.
Kiek galėdami medžiai veržiasi į saulę, stiebiasi aukštyn, bet ir
čia yra riba. Kartais keli medeliai įsidrąsina smarkiai kilti padebesin. Tada šaknys skverbiasi gilyn ir sulaiko juos, neleidžia saulės
pasiekti. Visada taip būna – kuo aukštesnis medis, tuo didesnė jo
dalis po žeme. Ką darys varguolėliai, šaknys juos maitina, reikia
jų klausyti.
O kiek skausmo tenka medžiams patirti! Žiemą šaltis juos
gnaibo, vasarą saulė kepina, audros šakas drasko, perkūnas liemenį skaldo, o dažnai padykę vaikai žievę peiliu raižo. Kam pasiskųs
jie? Ir kas medelius paguos?
Mūsų gražiausioje liaudies pasakoje parašyta, kad patys žmonės medžiais pavirto. Tai tikriausia tiesa. Juk kai nueini į mišką,
jautiesi, lyg būtum svečiuose pas savo artimiausius gimines. Medžiai – tikri broliai. Jie, ką tik turi, viską atiduoda žmonėms. O
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šneka jie kaip ir mes. Jų kalbą lengva suprasti ir išmokti be žodyno
ir be mokytojo. Reikia tik klausyti, kaip ošia šakos.
Štai ką šnekėjo man gerai pažįstamos pušys. Septynios iš jų
augo tankmėje, o aštunta – miško pakraštyje, saulės atokaitoje,
netoli mano lango. Jų ošimas vakarais užmigdydavo vaikus saldiems ir labai gražiems sapnams.
– Noriu būti didelė didelė! – svajojo pati mažiausioji iš anų
septynių.
– O aš – kad užaugčiau kaip toji – liekna, tiesi, rausvu liemeniu,
– šnarėjo greta prisiglaudusi sesuo ir pirštu rodė į girios gražuolę.
– Liemens tiesumas ne taip svarbu. Saugokite šakas, kad būtų
sveikos ir visada žaliuotų, – mokė seseris pakraštinė pušis.
Kartą užėjo baisi audra. Ūžė, lingavo visa giria. Nuožmus vėjas vertė medžius su šaknimis.
– Užgavo! Mane užgavo! – pravirko mažoji.
– Cit! Argi nematai, kad tavo sesutei šaka nulūžo? – subarė ją
vyriausioji.
– Toji šaka mane ir užgavo! – dar garsiau verkė mažylė.
16
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– Jūs linkite visos kartu pavėjui, tada nekliūsite viena kitai, –
vėl patarė pakraštinė.
– Jaunėlė daro viską atžagariai1. Ji man šakas daužo ir pati
verkia, – skundėsi apgenėtoji pušis.
– Oi! Man viršūnę nusmelkė! – sudejavo apdžiūvusiomis šakomis pušelė.
– Vargšytės jau nebėra, – apgailestavo pakraštinė.
Ją vėjas labiau negu visas kitas braškino, todėl ji pirmoji užjautė mirtinai sužeistąją.
– Kreivašakė, ilgarankė, mane jau kabina, – kūkčioja vidurinė.
– Pakentėk truputį. Aš jai tą kerėplą numušiu, – mirktelėjo storulė ir, sulaukusi viesulo, įsisupo ir nugenėjo net dvi atsikišusias
šakas.
Kai praėjo audra, pušelės ilgai tylėjo. Ant jų spyglių lyg ašaros
kabojo lietaus lašai. Ošė tik viena pakraštinė. Ji apžiūrėjo mišką ir
sakė:
– Jūs per tankiai sudygot. Užtat ir žuvo sesutė.
– O kas iš to, kad tu atsiskyrei? Keroji į visas puses! – pakėlė
galvą vyriausioji.
Kai iš už debesies nušvito saulė, visos pušelės pasipuošė melsvais ūgliais.
– Ant mano šakų jau nutupia paukščiai, – pasigyrė mažoji.
– O aš lizdelį laikau. Argi nematot? – džiūgavo kita.
– O mano kamieną kartais jau genys stuksena, – tarė vyriausioji.
– Kikilis man sakė, – ėmė pasakoti pakraštinė, – kad anoje girios pusėje visi medžiai auga lygiomis gretomis ir pro jų tarpus
labai toli matosi.
– Koks ten įdomumas, kaip prie vieškelio, – šyptelėjo vidurinė.
– O man vyturys sakė, kad lapuočiai turi skėčius. Jų lapija nepraleidžia lietaus, – dėstė mažoji.
– Vieversys ant medžių niekada netupia ir mažai ką apie mišką nutuokia, – užginčijo kitos pušys.
1

Atžagariai – priešingai, atbulai.
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– Vyturėlis geras ir išmintingas paukštelis. Jis nemeluoja, –
šoko ginti draugą mažylė.
Taip šnekučiuojantis ir bėgo dienos. Daug naujienų atnešdavo
paukščiai ir žvėrys, o ypač voverė, kuri ištisai laipiojo pušų šakomis.
Vieną žiemą, speigo metu, žuvo dar viena sesutė. Liko tik
šešios pušys. Visos jos užaugo didelės ir gražios. Penkios buvo
aukštos, liemeningos ir tiesios kaip styga. Tik šeštoji, pakraštinė,
atrodė šakota ir gumbuota2.
– Šaunūs medžiai! Jie tinka didelio namo statybai, – atėjęs pasakė girininkas. – Tik iš šitos, – atsisuko į pakraštinę, – negalima
bus pjauti lentų. Per daug diržinga3. Ją paskirsime malkoms.
Kai miško šeimininkas nuėjo, anos penkios pušys ėmė tyčiotis
iš sesers negarbės ir nedalios. O ši nė kiek nesuglumo ir nenusiminė, tik kiek patylėjusi paklausė:
– Jeigu aš degsiu židinyje, šviesiu ir šildysiu sušalusiems vaikučiams rankas, nejau tai bus bloga dalia?

1	Kam skirta ši pasaka?
2	Autorė rašo: „Mūsų gražiausioje liaudies pasakoje parašyta, kad
patys žmonės medžiais pavirto”. Kokia tai pasaka?
3	Ką jaučia žmogus, atsidūręs miške?
4	Kaip šneka medžiai? Atsakykite kūrinio žodžiais.
5	Apie ką šnekėjo pušys? Raskite ir raiškiai perskaitykite.
6 	Papasakokite savais žodžiais, kas per audrą nutiko pušims.
7 	Kokia dalia teko pušims?
8 	Kodėl nenusiminė šeštoji pušelė? Raskite ir perskaitykite jos žodžius.
9 	Pasidomėkite, kokius medžius senovėje lietuviai laikė šventais.
10 	Kuris medis jums labiausiai patinka? Aprašykite jį.
2
3

Gumbas – medžio antauga, sustorėjimas.
Diržingas – sudiržęs, neskalus.
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Maironis

Žiemos naktis
Ir kas do1 naktis! Dega žvaigždės aukštai,
Bemirkčioja, tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai
Įspindo į langą grinčutės2.
Šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia
Ar pirštais gudriais ant grinčutės langų
Žvaigždelėmis verpalą audžia.
O taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė, kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pargrįždamas, kraupus įnamys3

Do – per.
Grinčutė (grinčiutė) – gryčia, troba.
3
Įnamys (įnamis) – neturintis nuosavos pastogės ir gyvenantis pas svetimus.
1
2
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Žegnojos, jos rūstį išvydęs.
Bet priešais – rytys, ir žiemys atsargus,
Giliai įsikasęs į sniegą,
Per sieksnį į žemę suleido nagus
Ir, tartum lokys, sau bemiega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę
Septyni antai šienpjūviai!
Aukščiau dar šviesiau, Grigo ratai apvirtę
Ant kelio, išgrįsto blaiviai.
O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas:
Kur žiūri, vis žydros akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas –
Tai paukščių vadinamas kelias.
Aplinkui nei balso! Tiktai vargdieniai –
Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs.
Tik pusnys aplinkui ir žvilga, ir spindi;
Tik spengia kas kartą skaudžiau...
Girdėtis!.. Iš tolo lyg skambalas dindi
Ir, rodos, kas kartą arčiau.

1 	Kokius jausmus lyriniam herojui sukelia žiemos nakties vaizdas?
2 	Kokius vaizdus matote skaitydami eilėraštį?
3 	Kokie minimi dangaus žvaigždynai? Kur jie? Su kuo lyginami?
4 	Raskite eilėraštyje daugiau palyginimų.
5 	Raskite eilutes, kuriose perteikiami garsai. Kokie jie?
6 	Paaiškinkite, ką reiškia: „rytys kvapą užimdamas spaudžia”.
7 Įsižiūrėkite į poeto parašytus skyrybos ženklus. Išmokite raiškiai deklamuoti šį eilėraštį.
8 	Sužinokite, kaip atrodo poeto paminėti žvaigždynai, ir nupieškite juos.
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Juozas Tumas-Vaižgantas

Napalys darbus dirba
Ištrauka iš „Pragiedrulių”

Ko, gervinas, daututo?
Kur skraidžioji, daututo?

I

Nepavykus sūnų Napoleoną padaryti nei amatininku, nei mokslo vyru, arba ponu, tėvas Benediktas Šešiavilkis vežės jį iš Vilniaus
atgal namo į Pašvenčius. Prisipykęs, prisibaręs kelyje, į pabaigą
kelionės senis jau gerokai atvėso. Tačiau paliko kietai užsispyręs
taip Napalį įjungti į darbą, kad jis atidirbtų už visus sugaišintus
šešerius metus. Ir smarkiai nusivylė tikėdamasis pasigėrėsiąs „ponaičio” kankinimu.
Būdamas pačiame gražume amžiaus ir sveikatos, Napalys Šešiavilkiukas tapo į sodžiaus buitį sugrąžintas, lyg žuvis į tyrą vandenį, o ne palaidūnas sūnus į nedoro pono kiaulininką. Tiesa, ir jo
„ponas” – tėvas buvo tiek pat uvėrus1, kiek ir ano palaidūno; vis
dėlto čia dirbti buvo patogiau: ne kiaulidėje, tik tikroje, pilnoje
poezijos gamtos šventykloje. O Napaliui Dievas buvo davęs daug
jausmingumo ir liepęs juo tegyventi. Tad gyveno vienais gamtos
įspūdžiais, jų buvo turtingas ir kurį ne kurį laiką visiškai laimingas.
Būdamas pačiame gražume amžiaus ir sveikatos, sodžiaus
ūkio darbų Napalys taip pat karštai griebės, kaip karštai griebdavosi kiekvieno naujo darbo. Jo sugebėjimas visa tinkamai padaryti
buvo nuostabus. Iš mažens į mokslus skiriamas, nors darbus jis
tedirbo prišoktinai, atostogų laikais, daugiau sauvaliuodamas nekaip mėgdamas, vis dėlto nebereikėjo jų mokytis: neilgai trukus,
visus ūkio darbus dirbo su tokiu pakabumu2, tokia lengvybe, lyg
tai jam buvo tikra „ulionė”3, o ne vargas.
Uvėrus – piktas, atkaklus.
Pakabumas – vikrumas, miklumas.
3
Ulionė – linksmybė, pramoga.
1
2
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Švilpaudamas, dainuodamas ar šiaip jau visokius sąmojingus
daiktus burbuliuodamas, Napalys arė dirvą, pjovė šieną, kūlė kūlę,
mėžė mėšlą, nė kiek ne prasčiau už tikruosius darbininkus samdinius. Da geriau, nes kantriau, su didesniu patvarumu. Nei namiškiai, nei kaimynai nebuvo iš jo bent kada išgirdę:
– Sunku, kad jį devynios... Ak, kad pavargau... Ak, kaip gera
būtų pailsėjus...
Užtat ir Šešiavilkių samdiniai niekur nebenorėjo beeiti vieni
patys, be Napalio. Drauge išėjus, žiūrint į tą dailų pieno ir kraujo
jaunikaitį, besiklausant išdykusių jo burbuliavimų, ir patiems darbai ėjo lyg nejučiomis, neatsibosdami, nepakyrėdami.
Nė anksti rytą nereikėjo jo kelti. Visai ne dėl to, kad nebūtų
buvę kam dirbti; tik kad pavasario ar vasaros rytas per labai vylingas. Šoks iš lovos Napalys mieguistas. Jaunam daugiau reikia
miego; per saulėtekį gi jis saldžiausias: rytmečio miego valanda
atstoja dvi tris valandas vidunakčių. Sverdakuliuoja nabagėlis;
štai štai apvirs atgal į įšildytą patalą. Bet ne, persiveikia: lenda su
visa baltaplauke galva į praustuvę tik pasemto šalto vandens.
Brrr... užčioja, vis dėlto prausias, o jaunas kraujas muša į veidą; veidas degte dega, ausys liepsnote liepsnoja, patrintos maudyklėje. Napalys jaučia, kaip paraudo visa prausiama burnos ir
sprando oda. Ryto vėsumas suvirpino visą kūną. Nusipurtė. Ir
tuojau sujudo, atbėgo neaptingęs kraujas į visą odą. Nelyginant
bitės, pajutusios pavojumą iš oro. Pasižiūrėjo pro landas. Kas čia?
Nieko nėra? Tai ir ačiū Dievui, būkite viduje visos ramios... Ir
nebešalta.
Ima iš arklidės sotų arklelį. Jis rytą taip pat nerangus. Eina
atsispirdamas, pasirąžydamas, paskutinę koją ištiesdamas.
– Na, na! Ne vagis veda, ką čia eini koją atkišdamas? Ar persergsti mane, kad tave vogs? Tai galimas daiktas – tu geras darbininkas. Tik aš tavęs nepaleisiu, nebijok! Krašte pasaulio pavysiu ir
vagį pasmaugsiu... Eikš gi, eikš!
Žirgelis eina, gražiai atsigeria tyro šalto vandenėlio; pasipurto,
iš pradžių vienais karčiais, paskui ir visu kūnu; pajutęs ant savo
nugaros jauną jėgą, pilną gyvybės, visiškai atsipeikėja ir jau spar22
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čiu, nebetingiu žingsniu žengia ten, kur vakar paliko plūgą ir nebaigtą varsną4.
Aplinkui viskas atbunda ir ima Napalį džiuginti pakeliui.
Štai žvirblis purptelėjo iš palėpės ir taip pat nusikratė, kaip
Napalys ir jo žirgelis. Napalys jį prakalbino...
Štai juoda, sučiurusi ir pikta kaip ragana kaimynų senutė. Ji
krest krest į vieną šalį. Kažin ką atsiminus, dribt dribt į priešingą šalį. Sustojo, mostelėjo ranka, lyg ir čia paklydusi; burbtelėjo
kažin ką kažin kam ir sugrįžo atgal namelin. Iš ten girdisi piktas
viedrų dunksėjimas ir nervingas katilėlio lanko džangsėjimas.
Napalys norėtų ir jai šūktelėti:
– Senel, senel! Bene padėti?
Tik bijo, kad neapibartų. Iš jos tai, neilgai laukęs, gausi...
Štai vištelė per anksti išsiruošė lesinėtų. Norėtų kapt, kapt; tik
mieguista dar nieko nemato ir dvakinėja5, it anoji senelė.
Ir ima Napalį juokas, kad jis, arkliukas, žvirblelis, ... senutė ir
vištytė – visi tokie panašūs miegukliai; lyg vardais tesiskirtų, o ne
veislėmis; lyg tik reikėtų jų kalba prakalbinti, ir jie visi vienodai
atsakytų taip pat jaučią, tuo pat esą susisieloję, tuo pat džiaugiąsi.
Ak, kaip gamtos mokama visa pinti į vieną vienumą!
Dirvoje Napalys užkabino už brankto6 valkčius7. Na! Arklelis
stipriai patraukė; galingai veža pečiais; noragas riekia tokią lygią,
vienodai storą, vienodai plačią velėną. Ji lygiai lygiai gula ant kitos, pirmiau atverstos velėnos. Ne gula, tik šliejas. Napaliui rodos,
ir ji pajuntanti rytmetį, nugaruojanti nakties miegą ir jau linksma
imanti gerti šilumą, kol pradžius kiaurai ir ims trupėti išpurenta.
O paskui jį, artoją, špokiukas gakt gakt vabalėlius rinkdamas.
Šunelis Pilkis paliuokomis8, išdykaudamas šoko ant mėlynai spindinčio paukščio. Paukštelis plast plast tolyn tolyn, bet tąja pat
vaga.
Varsna – vienu metu užimtas arti lauko plotas.
Dvakinėti – būti, vaikščioti lyg apkvaitusiam.
6
Branktas – skersinis valkčiams užkabinti kinkant arklį.
7
Valkčiai – virvės, įvertos į pavalkus, pakinktų dalis.
8
Paliuokomis – pasišokinėjant.
4
5
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– Pilki, ar pasiutai? Na, ką tau bloga darė mūsų sodelio švilpikas? Ar tau ne gėda! Juk tų vabalėlių tu vis tiek neėsi. Jų nė nerasi.
Kas kita mėšlavabalių ar karkvabalių vikšrai. Tie, bra, geri: trumpi, stori kaip slyvos; kieti ir riebūs. Yra ko pakramtyti ir už dantų
lieka. Tik jų pasirankiosi rudenį, kai imsime pūdymą ar bulves arti.
O dabar jų nėra. Supranti, Pilki?
Napalys burbuliuoja, Pilkis supranta. Ima aplink šokinėti taikydamas pirmutinėm įsikabinti į turėklus. Bet gauna atkala9 ranka
per ausį.
– Eik šalin, dykini! Man ne laikas su tavim prasidėti. Ot, palauk, paleisiu pasiganytų, tai pažaisiva...
Pilkis ir tai supranta; pakrato galvelę ir šaute nušauna paežiu,
ten pasergėjęs kiškelį liuoksint ir striksint.
Žlia žlia žlia žlia šykščiai plyšta velėna, verčiama nuo susigulėjusios, sutryptos žemelės. Rodos, koks vienodai nuobodus darbas. O ne! Žiūrėk, koks gamtos įvairumas.
Ir Napaliui negaila, kad nutraukė dalį miego.
9

Atkalas – atgalias.
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1	Kodėl Napalys sugrįžo namo į Pašvenčius?
2	Papasakokite, kaip jis jautėsi sugrįžęs į gimtinę.
3	Kokius darbus dirbo Napalys?
4	Kaip jis sutarė su tėvu ir samdiniais?
5	Atidžiai perskaitykite arimo vaizdą. Kodėl Napaliui nenuobodu
arti?
6	Raskite šioje ištraukoje palyginimų ir personifikacijų, paaiškinkite, kokia šių meninių priemonių reikšmė.

II
Eina į šv. Joną. Pats malonusis laikas. Šilta. Napalys, kaip ir
kiti žmonės darbininkai, baltuoja vienais marškiniais. Dirvos stovi
javų mūru. Pievelės, paantvalniai1, ežios – visa, kas tik buvo plūgo
nepaliesta, storai užsinešė trapia2 žole. Napaliui rodos, tai vienas
pačių angelų sudarytas bukietas.
Pačiais pažemiais duknomis3 paklota storai, tirštai sužėlusi
pievažolė, lyg tankia eželine vilna avikailis. Tai kur gražiau, neg
kai žmonės susidaro kreželį4 puikių puikiausių žiedų, o pakloja
jiems – rudų samanų. Nevaizdi ta pievažolė, bet ji tikroji gyvulėlių
sotis. Lyg artojų darbo vaisiai – visai valstybei.
Aukščiau iš tankyno linksmai kiša raudonas ar baltas savo
galveles sveikatingi dobilai ir atsidėję klauso, kaip pašnibždomis
šneka gretimieji jų kaimynai skeltaširdžiai žvaginiai, anksti pražystą, greit ir vystą. Padžiūvusių, visą laiką nenukrintančių širdelių kankalėlių kekės žvanga, bet vėjeliui papūtus.
Napalys stebisi, kaip tai visų kraštų lietuviai galėjo pajusti žolę
„žvangant”: aukštaičių – žvangučiai, žemaičių – žvaginiai. Juk
žvanga tik metaliniai daiktai. Napalys tiria kiekvieną augmenėlį

Paantvalnys – pievos kraštas prie dirvos.
Trapus – čia: vešlus.
3
Duknos – pūkiniai patalai užsikloti.
4
Kreželis – pintinėlė.
1
2
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skyrium – nė vienas nežvanga; brendi per juos, vilkdamas kojas,
žvanga sausu ir balsiu balsu. Jis prikrenta prie žemės, vėjeliui pučiant, ir aiškių aiškiausiai girdi visą pievą skambant. Taip, lietuvių
esama muzikalių: žolė turi savo metalinį balsą.
Į pačią viršūnę pasistiebė pilnagrūdžiai kmynai, šluotabarzdžiai šiukštai, smilgos, drebančios ašarėlės. Čia pat ir karčiasultės
neėdamos geltonosios. Jų smulkūs, retai ant kėstų šakelių išmėtyti žiedeliai, nors geltonuoja skaisčiai, tačiau nėra akims malonūs.
Pikta ant jų už gyvulėlius, kam jiems skanių skanesnį pašarėlį apkartina.
Geltonosios – lyg atkaklus nenaudėlis. Visi jo nekenčia. Visi į
jį neprietelingai žvilgsi. Gi jis išsižergs negražiai, įsispręs plačiai ir
stovi lyg tyčiodamasis:
– Ir ką gi man padarysite? Aš noriu nusispjauti ant visos gražios jūsų sutartinės! Stovėsiu, veisiuos ir dar jus nukalėsiu5...
Nukalėti nenukalės: per reta šakelių, per skysta lapelių. Bet
savo žiedu, iš tolo žiūrintiems, tikrai uždengia visų kitų spalvų
įvairybę. Ir sakoma: pieva geltonuoja, ne marguliuoja. Napalys

5

Nukalėti – nugožti, nusmelkti.
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šiemet rengias anksti nukirsti pašvenčius, kol geltonosios neišbėrė
savo sėklų. Sako, bene bus jų kitą vasarą mažiau...
Balsus balsus žiogelių smuikavimas. Vis dėlto Napalio ausys
sugaudo ir kitokias gaidas. Jų daug. Tik klausyk. Čia tau plekš, čia
dunks; čia atsiduso; čia suvaitojo. Tai nedrumsčia nei žolės smilgų
poterėlių, nei žvangučių tilindžiavimo, nei žiogelių čirškimo, kaip
nedrumsčia smuikų sutartinės, kai vieno stygas imi tyčia pirštais
stakato6 užgauti. Ką tie mažabalsiai! Gamtos koncerto nė griežlelė nesudarko, nors stebiesi, kaip jai gerklės neima perštėti nuo to
nuolatinio nepaliaujamo plėrr plėrr, plėrr plėrr, plėrr plėrr. Agi nedarko kapelijos būgnai, litaurai7, toreilės8, trikampiai; net varpai,
kuriais tariama smuikų, fleitų ir kitokių švelnių muzikos padargų
harmonijai.
Ne tik visokie garsai, ir saulė dalyvauja tame gamtos koncerte;
ji savo spindulių beria garsams į taktą. Juo kaitriau saulė svilina,
juo daugiau žemė čirškia ir žvanga. Napalys tai mato. Tik jam rodos antraip: juo čirškiama ir žvangama, juo linksmiau saulė savo
džiaugsmo šokį virdama, mirgėdama šoka.
Jis neįsivaizduoja saulės spindulių, kad už lango nebūtų juose didžiosios mėlynosios musės: musė savo binn... taria šviesai ir
kaitrai. Jis supranta varsą galint su garsu susidėti ir harmoniją padaryti. Supranta, koks vienumas, koks sukibimas visoje gamtoje.
Ai, kaip graži Lietuvos pieva apie šv. Joną!
Ir visa tai reikia nukirsti... Reikia žolės jaunumą suvartoti. Visam kam esti galas; galas augti, galas žydėti, – reikia vysti. O pavysi, pasensi, kam gi bebūsi naudingas, kas tavęs bepasigvieš9?
Na, reikia, tai reikia; nieko nepadarysi. Daiktų keitimosi nesuturėsi, kaip ir savo jaunystės nepririši, kad nepabėgtų.
Rinkos pradeda būti laiku pilnos vežimų dalgių; Austrijos dalgių, tų gerųjų, mėlynųjų, kietųjų.

Stakato – nutrūkstamas muzikinio garso atlikimas.
Litaurai – senoviškas mušamasis instrumentas.
8
Toreilės – lėkštės (muzikinis instrumentas).
9
Pasigviešti – labai norėti, užsigeisti.
6
7
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Napaliui visai nereikia dalgio: jų gana namie iš pernykščių
metų. O į dalgių turgų vaikščioja.
Vežimų vežimai, ir aplink kiekvieną po kelias dešimtis rinkėjų pirkėjų. Tie žaliūkai gamtos pavergėjai visi tąja proga rimtais,
ne šypsančiais veidais. Šiuo žygiu niekas nejuokauja, neklykauja
kaip paprastai dideliame būryje, nes atsidėjęs klausos plieno kietumo: pjovėjai tai pažįsta iš balso.
Paimdami dalgius už pat buožakio10, daužo į tekinius11, į metalines šinas, į ratų skersaplautį12, į rungą13, į ką pakliuvo, prie ko
priėjo. Džann džann džann... nuo krašto ligi krašto visame miestelyje. Džann vieną. Ne! Per minkštas. Džann antrą, trečią, ketvirtą
iš vieno vežimo, džann iš antro, iš trečio. Ir taip visi. Ar to būtinai
reikia? Ko nepaėmė vienas, paims kitas, – vis tiek visus išpirks.
Vis dėlto džann džann, – nes taip jau reikia. Tai būtinasis vasaros
priedas; tai – Dalgių koncertas.
Napalys dalyvauja tame koncerte kaip vienas muzikantų.
Daužo, skambina per ištisą valandą, kol nusiperka vieną, drauge ir
pustyklę – sunkų, storą gipsinį akmenėlį. Įsideda jį į kišenę, dalgį
ima į ranką. Dalgis kliūva, pustyklė sveria, ė jam neštis gera! Lyg
medžiokliui paties nušautas kiškis: sunku, o neįkyru, kad ir toli.

1 	Pasakotojas pasakoja apie vešlią pievą, tarsi stebėdamas ją Napalio akimis. Ką nauja apie Napalį pasako pievos aprašymas?
2 	Suraskite tekste ir išrašykite visus išvardintus augalus ir juos
apibūdinančias menines priemones.
3 	Parenkite kompiuterinį pristatymą „Ai, kaip graži Lietuvos pieva apie šv. Joną”. Paieškokite internete rašytojo minimų augalų
nuotraukų ir apibūdinkite pavaizduotus augalus teksto žodžiais.
4 	Kokie pievos girdimieji vaizdai?
Buožakys – įtveriamas dalgio galas.
Tekinis – važiuoklės ratas.
12
Skersaplautis – vežimo skersinis, prie kurio pritvirtinama ašis.
13
Rungas – į ratų skersaplautį įkalamas pagalys, prie kurio laikosi šoninės lentos.
10
11
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III
Namie jis pats tverias dalgiakotį. Aštriu lenktiniu savo peiliuku ilgai drožia jauną eglaitę; ilgai trina stikliniu popierium, kol nebekliūva jokia šakelė. Neduok Dieve, kad per darbymetį susiveltų
pūslės, papautai1.
Apskritino dalgiakočio galelį. Koks jis juokingas! Kaip jis išdykėliškai kyšos aukštyn! Napalys neišturi ir padirba iš jo gražią
špygelę. Ir laiku džiaugias, kaip jo „einu laukan – namo žiūri; einu
namo – laukan žiūri” visoms sodžiaus gražuolėms rodys špygą, nė
vienos tačiau neužgaudamas, nemandagus nebūdamas.
Įsitvėrė. Pasirišo špygelę. Ėmė tinti2. Tinn, tinn, tinn – skamba
trumpas balsas, taškos kūjelis-plaktukas paseilėtas, kad neslystų.
Jau ašmenys ploni, aštrūs kaip skustuvas. „Eisime pievų skusti...
Duok tik Dieve, giedros sausai suvežti ir pačiam sveikatos! Kiek
bus gražių saulės patekėjimų, skaisčių pusryčių! O kiek pradalgių
vartymo, džiovinimo, vežimų krovimo! Kiekvienas darbų darbelis
sudarys ypatingą vasaros poemą. Nejaugi nematote, kiek vasaros
darbuose poezijos?”
Ir mėšlavežtyje?
Net ir mėšlavežtyje! Jis visai nėra toksai abuojas3, kaip miestelėnui rodos; nė jo amoniako kvapas ne toks įkyrus. Sunkus tai
darbas, ką ir besakyti! Kelk ir kelk ant keturpirščių šakių, lyg ant
savo plaštakos, kokią pusę pūdo, jei ne po visą pūdą. Ne tik pakelk,
da pirma atplėšk, pertrauk plačią gabaną4 dar nesutrėšusių šiaudų.
Užtat koks pasigėrėjimas matyti, kaip sluoksnis po sluoksnio
imasi, kaip tu nugali visus sunkumus. Pirma žemutytės kūtės lubos dabar kyla vis aukštyn, kol tu atsirandi pačiame dugne, lyg
giliame šulinyje... Kokie niekai visą arklį atgal atgrūsti! Rodos, imtumei jį ir taip pat šalin švilptelėtumei kaip kačioką.

Papautas – nuospauda.
Tinti – plakti dalgį.
3
Abuojas – bjaurus, blogas.
4
Gabana – čia: mėšlo pluoštas.
1
2
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O arkliukai drūti, stiprūs, šiuo laiku grūdais šeriami. Gražu
žiūrėti, kaip galingai ir noriai traukia tokias sunkenybes ir zovada5
grįžta atgal, lyg pritardami linksmam mažavaikių varinėtojų klykavimui.
Mėšlą mėždamas, Napalys tepajuto, kiek jo turima jėgų strėnose, rankose ir šlaunyse. Su darbu jis lyg mynės, ritos, nuolat
gaudamas džiaugsmo ir pasididžiavimo, kad priveikia.
Ar kūlę kūlė, ar mynę mynė, ar molę malė – visa Napalys dirbo netingėdamas, nesirąžydamas... Tad ir tėvas Šešiavilkis buvo
bepradedąs manyti veltui buvęs Napalį atitraukęs nuo žemės, bene
tikrojo jo pašaukimo. Gerai da, kad ponu nepadaręs, darbininko
nepagadino. Nors už akių tėvas Benediktas dar dažnai savo Napalį
pavadindavo paniekinamu vardu: „mūsų ponaitis” ir „burbeklis”;
tačiau vis labiau juto su tuo sūnum būsiant jam lengviau vargas
vargti, negu buvo su Petru. Buvo net pradėjęs svajoti, tiesa, sau
vienas, „močiai” da nepasisakydamas. Petrui paduoti valia sau
gyventi kame nors nupirktoje žemėje. Napaliui paduoti visa valia
Pašvenčiuose likti. Pačiam gi, liovusis viso ko, pradėti prie Napalio
karšti6.
Brolis Petras su broliene Verute liptinai prilipo prie Napalio.
Niekados jam neprikišo jo Vilniaus nepasisekimų. Kur buvę, kur
nebuvę, žvilgsėjo sekdami, ką čia linksmasis jų broliukas vėl beprasimanys, kokį šposą vėl beiškrės ar ką nauja bepaskaitys. Petrai tiesiog pamilo savo jaunėlį, kaip paprastai brolio nemylima.
Džiaugės juo ir net didžiavosi. Ir paslapčiomis, kits kitam da neprisipažindami, abudu Petrai svajojo bendrai, su Napaliu susidėję,
lengviau priveiksią uvėrų tėvą. Kaip tėvai, taip ir Petrai gerokai
nusivylė: dalykai nuriedėjo visai kitais takais, patraukdami kiekvieną kitur.
Ir iš viso visiems namiškiams, kaip saviesiems, taip ir samdiniams, Napaliui sugrįžus, pasidarė taip ramu ir lengva, lyg kas į

5
6

Zovada – šuoliais.
Karšti – baigti amžių, susenti.
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sunkaus būdo žmonių, tėvo Benedikto ir sūnaus Petro, pritroškintą
būstą plačiai būtų atidaręs langą ir daug daug įleidęs tyro oro ir
linksmos švieselės.

1 	Ką dar nauja sužinojote apie Napalį iš jo darbo vaizdų?
2 	Kaip namiškiai žiūrėjo į Napalį? Kaip pasikeitė tėvo nuomonė?
3 	Patvirtinkite mintį, kad „paprastas kasdienis darbas gamtoje –
tikrasis Napalio pašaukimas”.
4 	Parašykite rašinį „Kuo mane žavi Napalys”.

Peizažas
Peizažu vadinami gamtos vaizdai meno kūrinyje.
Peizažas – tai ne paprasta gamtos fotografija, bet rašytojo sukurtas gamtos vaizdas, kuriame jis išryškina labiau rūpimus dalykus. Menininkas įžvalgus: jis ir mato ryškiau už kitus, ir vaizduoja
įspūdingiau. Daug paprastų daiktų, reiškinių dėl rašytojo vaizduotės tarsi atgyja ir iškyla prieš mus naujomis spalvomis. Stebimės
skaitydami, kad mes šito anksčiau nematėme, nejautėme, nežinojome.
Atidžiai skaitydami peizažą, ugdome jausmus, vaizduotę, mąstymą, kūrybinius gebėjimus.
Peizažo paskirtis kūrinyje įvairi.
1. Peizažas nusako veiksmo vietą, laiką, vaizduojamojo krašto gamtos savitumą, sudaro ryškią veiksmo aplinką. Pavyzdžiui,
S. Stanevičius pasakėčioje „Arklys ir meška” taip piešia ankstyvą
rytą: „Štai jau tek skaisti saulė ir lankos jau švinta,
Ir rasa nuo žolynų kaip sidabras krinta”.
2. Peizažas padeda suvokti veikėjų vidaus pasaulį, parodo jų
jausmus, nuotaiką, išgyvenimus. Skaitydami Vaižganto „Pragie31
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drulių” ištraukas („Napalys darbus dirba”), pastebėjome, kad autorius gamtą suvokia valstiečio akimis. Peizažas padeda atskleisti
turtingą Napalio vidinį pasaulį, jo lakią vaizduotę.
3. Peizažas padeda rašytojui išreikšti kūrinio idėją. Pavyzdžiui, Vaičaitis eilėraštyje „Yra šalis”, norėdamas parodyti, koks
brangus gimtasis kraštas, piešė nuostabiai gražų, skaidrų gimtinės
vaizdą.
Henrikas Radauskas

Gėlė ir vėjas
Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj,
O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė „tuoj”, –
Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam,
Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir nerimtam.
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Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų,
Ir saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų,
Ir visą kaimą sujaukė, ir dūko be galvos,
Ir trankės klausinėdamas, kurios ji bus spalvos.
Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera,
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, –
Gėlė baltai pražydo, ir baltą gėlę tą
Lingavo vėjas šaukdamas: „Balta, balta, balta!”

1
2
3
4
5

	Ką reiškia eilėraščio pavadinimas?
	Kokį gražų netikėtumą išgyveno padūkėlis vėjas?
	Kaip manote, kodėl gėlė „nutarė” pražysti?
	Kuriais žodžiais poetas nusako vėjo įkarštį?
	Kokius žmogiškus bruožus atskleidžia jauniausias vėjas, o kokius gėlė?
6 	Kokia eilėraščio nuotaika? Kas ją sukuria?
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JUNGTUKO REIKŠMĖ IR VARTOJIMAS
Jungtukas yra nesavarankiška, nekaitoma kalbos dalis, kuri
jungia sakinio dalis arba sakinius.
Pvz.:
Mergaitė stovėjo ir šypsojosi (jungia du vienarūšius tarinius).
Artinosi rytas ir aušra nušvietė padangę (jungia savarankiškus sakinius į vieną sudėtinį).
Jungtukai ne tik jungia sakinio dalis ar sakinius, bet dažniausiai rodo ir tam tikrus jų reikšmės santykius, pvz.: Melagis pasaulį pereis, bet nesugrįš (priešprieša). Metas tau važiuoti namo, nes ilgokas kelias (priežasties santykis). Kai
tik jis pasirodys, pasakysiu jam visą teisybę (laiko ryšiai).
Pagal tai, kokio savarankiškumo sakinius jungia, jungtukai skirstomi į sujungiamuosius ir prijungiamuosius.
Sujungiamieji jungtukai ir, o, bet, arba, ar, tačiau, tad, taigi,
tik, nei jungia vienarūšes sakinio dalis arba savarankiškus, klausimais nesusijusius sakinius. Važiavome geru, bet kalnuotu vieškeliu.
Prijungiamieji jungtukai kad, jog, ar, kol, jei, jeigu, nes, kadangi, nors, vos, lyg, tarsi, tartum ir kt. jungia priklausomus sakinius, kurie paprastai atsako į sakinio dalių klausimus. Niekad
nemaniau, kad galima taip pasiilgti namų.
Jungtuko funkcijas sakinyje dažnai atlieka kai kurios dalelytės (ar, nei, tarsi, tartum, tegul, tik, vos, lyg, nors). Prielinksniu
ir jungtuku gali būti iki ir ligi, jaustuku ir jungtuku – o. Norėdami
nesupainioti jungtuko su dalelyte, prielinksniu, jaustuku, turime
žiūrėti, ar žodis atlieka jungimo funkciją (ar jungia sakinio dalis
bei sakinius). Pvz.: Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, o priešas
laukia jos prapuolimo. (M.) – jungtukas. O, paklausykit vakarais,
kai marių bangos nerimauja. (M.) – jaustukas.
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ĮSIDĖMĖKITE:

1. Nevartokite jungtuko jei (jeigu) su bendratimi sąlygai
reikšti, pvz.: Jeigu kalbėti (= Jeigu kalbėsime; Kalbant)
atvirai, netikiu, kad jis pasitaisys.
2. Jungtukas kad su bendratimi netinka tikslui reikšti, pvz.:
Kad apsisaugoti (= Kad apsisaugotume; Norėdami
apsisaugoti) nuo gripo, turime pasiskiepyti.
3. Nevartokite dalelytės gi jungtukų o, bet, tačiau reikšme,
pvz.: Nubėgome į trobą. Gi (= O; Bet; Tačiau) jo čia
nėra.
† 	Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides. Pabraukite jungtukus.

Turguje
Miesto turguje visko tiek daug, kad aprai*sta akys ir apkursta
ausys. Čia net pamiršti, kas pats esi, iš kur atvaž*vai. Žmonės
juda kaip skru*dėlės skru*dėlyne – ir tarp ankštai sugrūst*
vežim*, ir ilga gatve, besileidž*nčia į kalną, ant kurio stūkso
didžioji bažnyč*. Miestiečiai skiriasi nuo kaimieč* – gražiau
apsirengę, batuoti ir vaikštinėj* sau be jokio darbo. Jie raukydamiesi ragauja iš kaimo atve*tas g*rybes: šaukštais kabina
grietinę, lauž* sūrius, derasi dėl kainos ir vis peikia. Kvep*
dulkėmis ir obuol*s, kuriais u*versti vežimai. O kai įsiklausai
į nenutrūkstant* daugyb*s balsų gausmą, tai ir nebegirdi visai
nieko.
R. Kašauskas

‡ Panaudodami tinkamus jungtukus, du sakinius sujunkite į vieną.

1. Saulė nusileido. Vyrai grįžo namo. 2. Praėjo penkeri metai.
Sesuo nesirodė. 3. Julija įėjo į namus. Niekas jos nepastebėjo. 4. Ji tylėjo. Aš nieko nesakiau. 5. Saulė jau buvo pakrypusi į vakarus. Aš grįžau iš miško. 6. Baigėsi pamokos. Mes neskubėjome namo. 7. Juodi debesys nuslinko. Lietus nesiliovė.
8. Mantui nusibosta didmiestis. Berniukas norėtų gyventi kaime.
Pavyzdys. Kadangi saulė nusileido, vyrai grįžo namo.
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ˆ	Parinkite ir įrašykite tinkamus jungtukus ir jungiamuosius žodžius.

Labas ir sudie
Norėdami patyrinėti, žmonės susitinka ir atsisveikina, nuvykome į Vilniaus tarptautinį oro uostą. Paklausite, būtent
ten, ne į geležinkelio autobusų stotį? Todėl, traukiniai
autobusai šiais laikais yra įprastas dalykas, jais išvykstančius retai išlydime, štai lėktuvas – kas kita. Jis dažniausiai
reiškia kur kas tolimesnę kelionę. Nepaisydami mokslininkų
statistikų kitų tarnybų pateikiamų duomenų, važiuojant
automobiliu avariją patirti kur kas didesnė tikimybė nei ore,
lipdami į lėktuvą mes nervinamės. jei koks gedimas? jei
vėl bagažo skyriuje kokia pelė,
ieškos dvylika valandų ir
neleis lėktuvui pakilti?
R. Žaržojutė

ar * ir * kaip * kad * kodėl * kurios * bei * o
Š	Nurašydami sakinius, pasikartojančius jungtukus, kur galima, praleiskite arba pakeiskite sinonimiškais.

1. Bet štai vieną dieną iškrito pirmas sniegas. Bet po kelių dienų jo jau buvo pilna visur. 2. Nenoriu, kad mama sužinotų,
kad aš negrįšiu. 3. Simas, išgirdęs, kad Vaidas jį nori paskųsti
auklėtojai, nenorėjo tikėti, kad draugas taip galėtų pasielgti.
4. Ir pirmas ledas upę apdengė. Ir vieną šaltą žiemos rytą dėdė
Tomas išsiruošė pažvejoti. 5. Jei būtum rimtai kalbėjęs, jei būtum apie tai anksčiau užsiminęs, gal būčiau tekėjusi už tavęs.
6. O žmonės kad pliekė vilką, net uodega nutrūko. O vilkas liko
be uodegos.
œ Baikite rašyti sakinius.

1. Mums reikėtų susitikti, kad . 2. Jeigu aš tau nepaskambinčiau, . 3. Jie džiaugėsi, kad . 4. Jei tu norėsi, . 5. , kad
pasveikintume jus ir jūsų šeimą. 6. Kažin kur žaibavo, bet .
7. Būkite atidesni, nes .
Œ Raskite ir ištaisykite jungtukų vartojimo klaidas.
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1. Jei gerai pasistengti, pusmetį galima baigti ir be dvejetų.
2. Kad išvengti infekcinių ligų, prieš valgį plaukime rankas.
3. Mes grėbstėme lapus, gi mergaitės tvarkėsi viduje. 4. Kad
pasiekti tikslą, turime gerai mokytis. 5. Nubėgome į paupį, gi
jo ir čia nebuvo. 6. Reikia dar kartą perskaičiuoti sąskaitą, kad
išvengti atsitiktinių klaidų.

Sakinių rūšys PAGAL SAKYMO TIKSLĄ
Sakinys – tai prasmės ryšiais susijusių žodžių grupė arba
vienas žodis, tariami baigtine intonacija. Pvz.: Aušta rytas.
Šviesu.
Pagal sakymo būdą ir tikslą sakiniai skirstomi į tiesioginius,
klausiamuosius ir skatinamuosius. Visi jie gali būti ir šau
kiamieji.
Tiesioginiais sakiniais tiesiog ką nors tvirtiname, praneša
me: Diktantas parašytas be klaidų. Gluosnio drevėje gyveno pe
lėda. Tiesioginių sakinių gale dedame tašką.
Klausiamaisiais sakiniais ko nors klausiame: Ar jau paval
gei? Kur susitiksime? Nematei mamos? Jų gale rašome klaustuką.
Šie sakiniai dažniausiai prasideda klausiamaisiais žodeliais.
Skatinamaisiais sakiniais įsakome, liepiame, raginame, ska
tiname. Jeigu juos tariame ramiu balsu, jų gale dedame tašką: Tru
putį palauk. Paskubėkime.
Skatinamieji sakiniai dažnai kartu esti ir šaukiamieji. Šių sa
kinių gale visada dedame šauktuką: Netriukšmaukite! Bėk greičiau iš čia! Šaukiamaisiais sakiniais laikytini ir tiesioginiai bei
klausiamieji sakiniai, jeigu jie tariami šaukiamai, pakeltu balsu. Jų
pabaigoje taip pat dedamas šauktukas, kuris klausiamiesiems ra
šomas po klaustuko: Namas dega! Kaip drįsti taip kalbėti?!
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Kai sakinio mintis nebaigta, rašome daugtaškį (tris taškus):
Norėjau dar kažko... Kai nebaigtas sakinys yra klausiamasis, šau
kiamasis arba klausiamasis ir šaukiamasis, daugtaškį atstoja du
taškai arba vienas: Kaipgi jis šitaip?.. Na, vaike!.. Ar ir tu?!.
Ne visus sakinio žodžius tariame vienodai. Svarbesnį žodį la
biau pabrėžiame, sakome tvirtesniu balsu. Tai loginis sakinio kir
tis. Jis padeda atkreipti klausytojo dėmesį į reikšmingiausią žodį:
Rytoj (o ne kurią kitą dieną) dėdė atvažiuos. Rytoj dėdė (o ne kas
kitas) atvažiuos. Rytoj dėdė atvažiuos (tikrai!).
Klausdami pabrėžiame tą žodį, į kurį norime gauti atsakymą:
Ar tu vakar buvai teatre? (Aš.) Ar tu vakar buvai teatre? (Va
kar.) Ar tu vakar buvai teatre? (Buvau.) Ar tu vakar buvai teat
re? (Teatre.)
Pabrėžti padeda ir žodžių tvarka. Svarbesnį žodį paprastai ke
liame į sakinio pradžią arba pabaigą: Neleisiu aš tau skriausti ma
žesnio. Ar katę jau pašėrei?
† Perskaitykite tekstą. Pasakykite, koks kiekvienas sakinys: tiesioginis, klausiamasis ar šaukiamasis.

Degtukai
Kas pigiausiai kainuoja? Degtukų dėžutė! Tokių prekių parduotuvėje mažai. O degtukų dėžutėje – kelios dešimtys. Be
jų neapsieisi. Neuždegsi dujinės viryklės, neužkursi krosnies.
Taigi neišsivirsi valgyti. Reikalingi degtukai, ką ir sakyti! Kas
metai pagaminama milijonai degtukų dėžučių. Kadangi kiekvienas žmogus kasdien paima degtukų dėžutę į rankas, patogu ant jos užrašyti, ką reikia prisiminti. Taigi skaitome: „Nenumesk degtuko žemėn!”, „Nežaisk su ugnimi!”
B. Petrauskaitė

‡ Sakinių pabaigoje sudėkite tinkamus skyrybos ženklus.

Kokia šilta rudens diena* Gal eikime pasivaikščioti* Eime į
parką lapų rinkti* Kur mano megztinis ir kepurė* Adomai, padėk Dovilei užsirišti batukus* Ak, nutrūko bato raištelis* Ką
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dabar daryti* Turime naujus geltonus raištelius* Ar tiks* Puiku* Tie raišteliai yra tokios pat spalvos kaip rudeniniai klevo
lapai* Prisirinksime daug spalvotų lapų ir sukursime puokštę
mamytei* Gal pasiimkime kamuolį* Parke pažaisime* Pagaliau galime eiti* Valio*
ˆ Pakeisdami žodžių formas, iš pateiktų žodžių sudarykite sakinius.
Sakinio gale padėkite tinkamus skyrybos ženklus.

Šalis, nedidelė, Lietuva, yra.
Ežerėliai, sala, supa.
Smarkiai, vėjas, ar, ūžia.
Aš, ak, pasiilgau, kaip, tu.
Eiti, draugė, su, gal, koncertas, į.
Bėgti, upė, greičiau, vaikai, prie.
Pavyzdys. Lietuva yra nedidelė šalis.
Š Nurašydami tekstą, įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus. Skliausteliuose nurodykite sakinio rūšį pagal sakymo tikslą.

– Tai viso labo tik uogos, – nusišypsojo senelis.
– Kokios dar uogos* (...) – įtariai paklausė Jurgutis* (...)
Senelis įkišo ranką į kišenę ir ištraukė saują melsvų vaivorų,
kone juodų kaip anglis mėlynių, rausvų spanguolių* (...)
– Jūs nudažėte liežuvį uogomis* (...) Seneli, jūs genijus* (...)
Senelis sukikeno, nusišluostė burną ranka ir iškišo liežuvį* (...)
R. Černiauskas

œ Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides ir sudėkite reikiamus
skyrybos ženklus.

Tuo metu prie Birutės priėjo žilas sen*lis su maiš*liu ant peč*
ir tvirto *žuolo lazda ir tarė:
– Nesikrimsk dukr*le niekur nepabėgsi nuo savo lemties
– O kas yra mano lemtis
– Tavo lemtis – kunigaikštis K*stutis
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– Kodėl
– Todėl kad tu jam pagimdysi vien* iš didž*sių Lietuvos sūnų
– Kuo jis pasižymės
– Jūs* sūnus nugalės kr*žiuočius. Jie niekada daug*u neniokos
ir negro*s Lietuvos žemių nežud*s Lietuvos žmon*
Nustebusi Birutė pakėlė akis bet žilo sen*lio nebebuvo.
Prip*lusi prie pilies sargybinio paklausė:
– Ar nemat* žilo sen*lio su *žuoline lazda
J. Mačiukevičius

Œ	Sugalvokite ir parašykite tris tiesioginius sakinius, vėliau juos paverskite klausiamaisiais ir skatinamaisiais. Kas pasikeitė?

ŽODŽIŲ JUNGINYS. PAGRINDINIS
IR PRIKLAUSOMAS ŽODIS
Žodžių junginį sudaro bent du žodžiai. Jie ir gramatiškai,
ir savo prasme susiję (nusipirkau knygą, vakar nusipirkau).
Žodžių junginyje vienas žodis yra svarbesnis, pagrindinis
(nusipirkau). Iš jo kyla klausimas (ką nusipirkau? arba kada
nusipirkau?), į kurį atsako priklausomasis žodis (knygą arba
vakar).
Kai žodžiai tarpusavyje gramatiškai nesusiję, kai jie vienas
kito nepapildo, nepaaiškina, tai ir žodžių junginio nesudaro, pvz.:
namas gražiai, šitas pirmyn.
Įsižiūrėkite, kaip sakinį skirstome žodžių junginiais.
kokia senelė?

Geroji

senelė

		

sekė		

ką veikė senelė? kas sekė?
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Žodžių junginys senelė sekė yra ypatingas, šiame sakinyje
svarbiausias (veiksnys ir tarinys). Tokie junginiai gali vieni patys
sudaryti sakinį. Be to, čia ir klausimai kyla ne iš vieno, o iš abiejų
žodžių (atkreipkite dėmesį į rodykles). Pasakykite tuos klausimus.
ĮSIDĖMĖKITE:

Sakome klausiau tėtį, prašiau mamą, ne klaida klausiau tė
čio, prašiau mamos, bet blogai klausiau pas tėtį, prašiau pas
mamą. Čia pas netinka. Prielinksnis pas netinka ir su veiks
mažodžiais imti, gauti, skolintis, pirkti, kreiptis. Čia varto
tini prielinksniai iš (ko) – pasiskolinti iš draugės, gauti iš
pažįstamo; į (ką) – kreiptis į gydytoją.

†	Sudarykite žodžių junginius.

maišas (cukrus), (aukštas) kalnuose, šimtas (žmogus), stiklinė (pienas), (gėlėta) suknele, pasiskundžiau (mokytojas), (žaliuojantis) medžių, (aukštas) berniukai, svajoti apie (ateitis),
nepirkti (ledai)
Pavyzdys. Maišas cukraus.
‡ Pabraukite pagrindinį žodžių junginio žodį ir skliausteliuose parašykite klausimą.

laukti svečio, domėtis mokslu, pilnas vandens, dovanoti knygą, nuostabios gėlės, dvylika brolių, panašus į tėvą, nuotaikingai šventėme, kaimyno sodas, žydinti pieva, gabus kalboms,
išvykome į gamtą, laimėjo rungtynes
Pavyzdys. Laukti (ko?) svečio.
ˆ Suskirstykite sakinius žodžių junginiais. Pagrindinį junginio žodį
pabraukite.

1. Sportininkai laimėjo sunkias rungtynes. 2. Baltas smėlio ke
lias vingiuoja į mišką. 3. Ankstyvą pavasarį miškai švenčia
žiedų šventę. 4. Prie kelio tyliai ošė pušelės.
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Š Išrašykite paryškintus žodžių junginius. Kelkite pagrindinio žodžio
klausimą.

1. Atitiko kirvis kotą. (tts.) 2. Netikėk jo žodžiais! (J. A.)
3. Aš tuo melagiu netikiu nė per nago juodymą... (Ž.) 4. Reikia kreiptis į teisėją... (S. G.) 5. Juozapėlis panašus į gandrą.
(P. C.) 6. Boksininkas galėtum būti, Ispanijoj Lietuvai atsto
vauti. (A. L.) 7. Virski drebule tu! (S. N.) 8. Bet tu būk at
sargus. (K. Br.)
Pavyzdys. Atitiko (ką?) kotą.
œ Nurašydami sakinius, pakeiskite, kur reikia, suskliaustųjų žodžių
galūnes, įrašykite prielinksnius.

1. Rimas kreipdavosi (draugai), kad šie jam paaiškintų (sunkesni) uždavinius. 2. (Kairė) akiai reikia (vaistai). 3. (Smulki)
detalei pagaminti reikalingas (ypatingas) tikslumas. 4. (Dabar) suskaičiavau (dvylika) įpjovų. 5. Į (mokykla) važiuosiu
su (vyresnioji sesuo). 6. Pasiskolinau (nauja) knygą (draugas).
7. Užleisk vietą (ana vyresnė moteris). 8. Draugas paklausė
(auklėtoja), ar įvyks (numatytoji) ekskursija.
Œ Ištaisykite klaidingus žodžių junginius. Su taisyklingomis jų formomis sugalvokite ir parašykite po sakinį.

prašė pas tėvelį, klausė draugę, paėmiau pas seserį, gausiu iš
kaimynų, pirkau pas pažįstamą, kreipsiuos pas draugą, važiuo
ja ant dviračio, atstovavo klasę, atitiko reikalavimams

Pagrindinės sakinio dalys. Veiksnys
Sakinio dalys – tai savarankiški žodžiai, sakinyje atsakantys
į tam tikrus klausimus.
Pvz.:
Ankstyvas pavasaris budino medžius ir krūmus.
Kas budino? – pavasaris.
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Ką veikė pavasaris? – budino.
Ką budino? – medžius ir krūmus.
Koks pavasaris? – ankstyvas.
Sakinio dalimis gali eiti tik savarankiškos reikšmės žodžiai
(vieni arba su prielinksniais). Pvz., Ant stalo gulėjo knyga. Kur
gulėjo? – ant stalo.
Sakinio dalis gali būti reiškiama ne tik vienu, bet ir keliais žodžiais. Pvz., Pertrauka galėtų būti ilgesnė. Kas pasakyta apie pertrauką? – galėtų būti ilgesnė.
Sakinio dalimis neina tarnybiniai žodžiai (prielinksniai, jungtukai, dalelytės) arba savarankiški sakinio žodžiai, klausimais nesusiję su kitomis sakinio dalimis, pavyzdžiui, kreipinys.
Sakinio dalys skirstomos į pagrindines ir antrininkes.
Pagrindinės sakinio dalys yra veiksnys ir tarinys. Jos
sudaro sakinio gramatinį centrą.
Gramatinį centrą dažnai išplečia antrininkės sakinio dalys – papildinys, aplinkybės ir pažyminys. Pvz.: Motina skaitė laišką.
Lauke sulojo šuo. Tušti puodai garsiai skamba.
Sakinio dalis žymėsime taip:
veiksnį 			
tarinį				
papildinį

aplinkybes
pažyminį

Veiksnys yra pagrindinė sakinio dalis, kuri atsako į klausimą kas? Veiksniu paprastai pasakomas asmuo arba daiktas,
kuris ką nors veikia (veikė, veikdavo...), koks nors ar kas nors
yra (buvo, būdavo...).
Pvz.:
Saulė kaitina be jokio vėjelio. Kas kaitina? – saulė. Jie tuojau
atplauks. Kas atplauks? – jie.
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Veiksnys gali būti reiškiamas daiktavardžio, įvardžio, būdvardžio, skaitvardžio, dalyvio vardininku, veiksmažodžio bendratimi,
taip pat dviejų ar kelių žodžių junginiu, samplaika ar net posakiu,
pvz., Vilniaus universitetas buvo įkurtas 1579 metais.
† Nurašykite sakinius. Pabraukite veiksnius ir pasakykite, kuo jie išreikšti.

1. Tą dieną dėdė buvo išvažiavęs į malūną. (K. S.) 2. Pūslė
tos rankos vargo nebijo. (tts.) 3. Ir bitutė savo namelius gina.
(tts.) 4. Mūsų žingsniai tyliai dunksi akmens grindiniu. (E. G.)
5. Mes išeiname iš miško. (V. Ž.) 6. Nepažįstamasis nebelaukė
daugiau žinių. (V.) 7. Daug rankų didžią naštą pakelia. (tts.)
8. Jau sužibo aukštai danguje Grįžulo Ratai.
‡ Parinkite ir įrašykite tinkamus veiksnius.

nusigiedrijo.
nuplaukė su gėlu, šaltu vandeniu kituos
kraštuos. Nežinomas brido laukais ir tiesė puikų voratinklio
mezginį. Saulėje šitas
žėrėjo vaivorykštinėmis spalvomis.
Dūzgė , įkliuvę į voro tinklą. O padange skrido klykaudami
. Skrido į šiltuosius kraštus, nes Lietuvon jau ėjo .
S. Zobarskas

paukščiai * vabzdžiai * debesys * ruduo * šaltis * burtininkas
mezginys
ˆ Sugalvokite ir parašykite sakinių, kur veiksniais būtų šie žodžiai.

šokis, diskoteka, linksmybė, išmintis, nepažįstamasis, aš, niekas, miegamasis, būrys draugų, Lietuvos rytas
Š Įrašykite veiksnius, išreikštus nurodyta kalbos dalimi.

1. (daiktav. V.) parašė „Obuolių pasakas”. 2. (įv. V.) mokausi šeštoje klasėje. 3. (veiksm. bendratis) yra maloniausias mano užsiėmimas. 4. (būdv. V.) niekada nepuola peštis.
5. (skaitv. V.) lauke – ne karys. 6. (daiktav. V.) nutūpė ant
lizdo krašto. 7. (skaitv. V.) abėcėlėje yra „A”. 8. (veiksm.
bendratis) reikia gerai išmokti. 9. (įv. V.) pasuko upės link.
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œ Įrašykite praleistas raides, pabraukite veiksnius.

Paukščių balsai
Pavasar* miškas skamba nuo paukšč* balsų. Lyg įkv*ptas
saulės prag*sta kikilis. Nedr*siai, su pertrūk*s jam pritaria
kitas giedotojas. Liej*si kikilių choro giesmė. Ka*kur eglės
viršūnėj* sušvilp* strazdas. Nuo tolimos pelkės atplauk* vingri ir tyra karetaitės giesmė. Tank*me eglyne čiulba liepsnelė.
Džiaug*si paukšteliai patekėjus* saule.
S. Paltanavičius

Œ Kurių sakinių veiksnius reikėtų praleisti?

Kartą aš ėjau per pievą. Iš po mano kojų purptelėjo paukštytė.
Aš pasilenkiau ir pamačiau lizdelį su kiaušinėliais. Aš atsargiai
jį aplenkiau. Aš norėjau, kad paukštytė rami grįžtų perėti.

TARINYS. GRYNASIS TARINYS
Tarinys yra pagrindinė sakinio dalis, kuria teigiamas arba
neigiamas tam tikras veiksmas, būsena ar ypatybė. Tarinys
rodo, ką veikia (veikė, veikdavo...) veiksniu žymimas asmuo
ar daiktas, koks ar kas jis yra (buvo...).
Pvz.:
Aš jau mačiau gandrą. Vaikas mėgsta skaityti. Tėvas dažnai
būdavo pavargęs. Žiemą diena yra trumpa.
Kaip matome, tarinys gali būti reiškiamas veiksmažodžiais
(mačiau, mėgsta skaityti), veiksmažodžiais kartu su linksniuojamosiomis kalbos dalimis (būdavo pavargęs, yra trumpa). Pagal
tai skiriami grynieji, suvestiniai ir sudurtiniai tariniai.
Grynasis tarinys yra reiškiamas veiksmažodžio vientisine
forma.
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Dažniausiai grynasis tarinys reiškiamas: asmenuojamosiomis
veiksmažodžio formomis: Nauja šluota gerai šluoja. Po kiek laiko
patekome į šiltą srovę.
Kartais grynasis tarinys gali būti reiškiamas: dalyviu (Senelis
ėjęs per girią ir sutikęs lokį.); veiksmažodžio bendratimi (Aš bėgti, jie vytis.); ištiktuku (Antanukas strikt prie senelės.).
† Nurašykite tekstą ir pabraukite tarinius.

Mikė su Juozapėliu išėjo meškerioti. Ir ne tik. Jiedu pasiėmė
miegmaišius, šiek tiek maisto. Dieną žvejos, o vakare užsikurs
laužą, keps žuvis. O paskui nakvos palapinėje. Nepraeina nė
valanda, ir abu draugai sumerkia savo ilgas meškeres į šaltą
vandenį. Kiek palaukęs Juozapėlis meškerę trūkt – ir žuvis jau
maišelyje. Praėjo dešimt minučių – ir vėl! Ir vėl!
‡ Nurašydami tekstą, surašykite pateiktus tarinius į vietas.

V. Račickas

Kaip čia tą Joną ?
Mergina apsimetė serganti ir zuikės pieno. Jonui jos , ir jis
į girią zuikės pieno ieškoti, o žvėrys jam iš paskos, nesitraukdami nė žingsnio. Kai tik Jonas , geležinis vilkas į trobelę, po krosnim ir . Jonas iš miško, zuikę, mergaitei
zuikės pieno, toji vilko pamokyta, dar lapės pieno, o paskui
stirnos pieno. Visų pienų , bet vis .
Liaudies pasaka

pagailo * prašo * apgavus * maldavo * išgėrė * parsivedė
išėjo * patraukė * šast * užsigeidė * parėjo * nepasveiksta
davė * seka * palindo * guli
ˆ Patarlėse įrašykite praleistas raides ir pabraukite tarinius.

1. Jis žodžio kiš*nėje ne*eško. 2. Liežuvis be peilio pap*auna.
3. Žodis širdin kel* nurodo. 4. Vasaros prakaitas žiem* š*ldo.
5. Deguto šaukštu medaus statin* pagadinsi. 6. Tu*čias puodas
gars* skamba. 7. Lepinamam vaikui ragai dy*sta. 8. Dovanotam arkliui į akis než*ri. 9. Mažas gr*delis didžiu medžiu auga.
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Š Keldami klausimus, raskite, kurie žodžiai priklauso veiksniui, o ku
rie – tariniui. Nurašykite sakinius į sąsiuvinius, žodžių ryšius pavaizduokite rodyklėmis.

1. Mūsų klasės mokiniai vasarą vyks į ekskursiją. 2. Išbadė
jusios zylutės kasdien atskrisdavo prie lesyklėlės. 3. Mokyk
los direktorius gražiai mums padėkojo už talką. 4. Aš einu per
tankų jaunuolyną. 5. Pamiškėje stovėjo iš apvalių rąstų suręsta
trobelė. (r.) 6. Ant aukšto stataus kalno pasirodė stebuklingas
žiburys. (J. B.) 7. Dideli ir maži lapuočiai verkia graudžiomis
ašaromis. (P. T.) 8. Visi didieji aitvarai pakilo į dangų. (R. L.)
Pavyzdys. Mūsų klasės mokiniai vasarą vyks į ekskursiją.
œ Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides, veiksmažodžių bendratis pakeiskite tinkama forma. Pabraukite tarinius.

Pus*salio kalnelyje (keroti) kadagiai, o tarp jų, ant nedid*lio
kauburio viršūnės, (stovėti) briedis. Girių karalius pamažu
(nulipti) žem*n ir ėmė gerti. Paskui jis (pakelti) galvą. Keliautoj* nustebę (žiūrėti) į jį netek* žado. Ties palinkusiu gluosniu jie (užtraukti) valtį ant kranto ir (sukurti) lauž*. Linksmai
trašk*damos (degti) sausos šakos. Tačiau keliautoj* (sėdėti)
tylūs. Jie atidž* (klausytis) nakties garsų. Patyliukais (šiugždėti) dr*bulės lapai. (Skambėti) griežlės dain*lė.
E. Spurgaitė

SUVESTINIS TARINYS
Suvestiniu tariniu vadiname tokį tarinį, kuris yra išreikštas
veiksmažodžio asmenuojamąja forma kartu su bendratimi.
Pirmąją suvestinio tarinio dalį sudaro pagalbinių veiksmažodžių būti, pradėti, baigti, nustoti, imti, reikėti, turėti, galėti, norėti, drįsti, mėginti, bandyti, ketinti, ruoštis ir kt. asmenuojamosios
formos, kurios vienos negali baigtinai nusakyti sakinio minties.
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Tai padaryti padeda antroji suvestinio tarinio dalis – bendratis,
pvz.: Pro medžius buvo matyti ežero įlanka. Koridoriuje pradėjo
mušti laikrodis. Ir nemalonius darbus reikia padaryti.
† Nurašykite sakinius, pabraukite tarinius.

1. Išalkusi elnė ėmė godžiai pešti žolę. (J. S.) 2. Reikia nors
pavasarį pušų oru pakvėpuoti. (K. Bn.) 3. Viena duktė mokėsi
siūti. (A. V.) 4. Pagiry ėmė švisti. (V. B.) 5. Siuvėjas vėl ėmė eiti
nosies tiesumu. (J. Blč.) 6. Nepažįstamasis pakėlė nuo lagamino viršutinį lapą ir, pasidėjęs ant stalelio, ėmė braižyti įvairiaformes figūras. (J. A.) 7. Reikėjo susirasti kokią nors ramesnę
vietelę kopų šešėlyje. (R. L.) 8. Iš pradžių niekas nenorėjo patikėti nelaukta žinia. (J. A.) 9. Buvo girdėti vien tik neaiškus
šurmulys. (V. B.)
‡ Pabraukite tarinius, viršuje pažymėkite jų rūšį.

Reikėjo skubiai pradėti statyti žemines, jurtas, barakus, nes
žiema buvo čia pat. Bet viršininkai, surinkę darbingesnius vaikinus ir vyrus, neleido jiems ruošti pastogių, o išvežė į kitą
salą žvejoti valstybei. Tada mes, moterys ir vaikai, skubėdami
ir kaip išmanydami ėmėme statyti iš plytų ir samanų barakus.
Plėšėme rankomis nuo tundros amžino įšalo samanas ir dėjome
jas tarp plytų vietoj betono: sluoksnis plytų, sluoksnis samanų.
Stogo barakas neturėjo – jį atstojo lentinės lubos, apdėtos samanomis su smėliu. Pro lubų plyšius pūgos metu pripustydavo
sniego ir apnešdavo gulinčius ant narų žmones.
ˆ Parinkite ir įrašykite praleistus tarinius.

D. Grinkevičiūtė

1. Danielius , ką dėdei Topyliui skauda. (J. A.) 2. Nors ir ,
tačiau vis tebebuvo tamsu. (R. K.) 3. Arklys risčia. (J. A.)
4. Jie prie liepto. (R. L.) 5. Laukus sutemos. (r.) 6. Čia
senasis mokytojas nutraukė pasakojimą ir šviesą. (Ant. B.)
7. Jūra pašėlo, ir bangų liežuviai Neringai baltąsias rankas,
ilgas gintarines kasas. (E. M.) 8. O Vincukas paukščiu į mišką. (Š. R.)
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pradėjo laižyti * paprašė užgesinti * norėjo paklausti * ėmė
bėgti * nustojo lyti * norėjo nulėkti * ima gaubti * pasileido
bėgti
Š Parašykite sakinių, kur suvestiniais tariniais eitų šie žodžių junginiai.

ėmė juoduoti, pradėjo braškėti, ėmė lyti, skubėjo slėptis, turėjau palaukti, buvo matyti, nenustojo šviesti, pradėjome ruoštis

SUDURTINIS TARINYS
Tarinys, išreikštas asmenuojamąja veiksmažodžio forma ir
linksniuojamuoju žodžiu, vadinamas sudurtiniu tariniu.
Pvz.:
Abiejų vyrų kalba buvo trumpa. Varžybose mūsų rankininkai buvo ketvirti. Šis medis vadinasi ąžuolas.
Sudurtinis tarinys susideda iš dviejų dalių: vardinės dalies
ir jungties. Vardinę dalį sudaro sudurtinio tarinio linksniuojamasis
žodis, reiškiantis asmens ar daikto požymį.
Tarinio vardinė dalis yra reiškiama: daiktavardžio, būdvardžio,
skaitvardžio, įvardžio ir būdvardiškai vartojamų dalyvių vardininku: Vilnius yra Lietuvos sostinė. Mūsų krašto žemė yra derlinga.
Jie buvo pirmi. Ten papročiai buvo kitokie. Keleivis atrodė nusiminęs. trijuose paskut. pavyzdžiuose pabraukti dviem linijom
Daiktavardžio kilmininku: Berniukas buvo stiprios valios.
Daiktavardžio įnagininku: Šiandien tu pabūk kapitonu.
Linksniais su prielinksniais: Namas buvo iš molio.
Sudurtinio tarinio jungtį sudaro veiksmažodžio būti asmenuojamoji forma, padedanti pasakyti, kad veiksniu žymimas asmuo ar
daiktas turi (turėjo, turėdavo...) tą požymį. Be veiksmažodžio būti,
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sudurtinio tarinio jungtimi gali eiti veiksmažodžiai likti, tapti, pasidaryti, atrodyti, apsimesti, jaustis, virsti...
Sudurtinio tarinio jungtis kartais gali būti praleista. Plg.: Diena saulėta, šilta. ir Diena yra saulėta, šilta.
Vietoj praleistos sudurtinio tarinio jungties visais atvejais gali
būti rašomas brūkšnys; taip pat gali nebūti jokio skyrybos ženklo.
Mano svajonė – pamatyti kalnus. Mano svajonė pamatyti kalnus.
† Nurašykite sakinius. Pabraukite sudurtinius tarinius.

1. Vakaras buvo šiltas, jaukus, už girių ūžė mašinos. (K. S.)
2. Teisybė už saulę šviesesnė. (tts.) 3. Mūsų kartos jaunystė buvo kitokia. (H. R.) 4. Sūnus buvo labai panašus į tėvą.
(V. D.) 5. Žmonių miestelyje buvo dar labai nedaug. (A. M.)
6. Netrukus lauke pasigirdo skardus šuns lojimas. (Ant. B.)
7. Žemė – pati darbščiausia planeta. (Just. M.) 8. Svetimo žodis
aštresnis už motinos rykštę. (tts.) 9. Žmogus tamsiai žalia uniformine kepure buvo girininkas. (J. A.) 10. Pavasaris jau buvo
įpusėjęs. (J. Mk.)
‡ Pakeiskite sakinius taip, kad tarinys būtų išreikštas tik veiksmažodžiu (vienu žodžiu).

1. Uogos buvo prisirpusios. 2. Rūtelė yra mačiusi žirafą.
3. Aistė yra studentė. 4. Nuo šerkšno lapai tapo balti. 5. Rimantas jau yra gydytojas. 6. Dalia yra puiki skaitovė. 7. Klevų
lapai yra geltoni. 8. Vidas yra sportininkas. 9. Brolis buvo pavargęs.
Pavyzdys. Uogos buvo prisirpusios. Uogos prisirpo.
ˆ Nurašydami papildykite sakinius tinkamais žodžiais. Tarinius pabraukite.

1. Povilas galėtų būti . 2. Veronika svajoja tapti . 3. Rytas
buvo . 4. Druskininkai – garsus . 5. Mokytis yra . 6. Mums
reikia būti . 7. Diena pasitaikė . 8. Mūsų kaimynai visada
būna .
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Š Nurašykite sakinius. Pabraukite tarinius ir pažymėkite jų rūšį.

1. Vilniaus raudoni stogai saulėje dega. (K. Br.) 2. Kelias tarp
miško ir malūno buvo tuščias. (E. Mk.) 3. Auštant pradėjo lyti.
(P. D.) 4. Apšarmoję medžiai atrodė negyvi. (V. D.) 5. Šnarėdami lakiojo nukritę medžių lapai. (P. D.) 6. Visi šeimininko bičiuliai ėmė smagiai juoktis. 7. Tos žinios ir man buvo naujiena.
(Vyt. T.) 8. Motinos veidu nusirito ašara. (P. D.)
œ Atsakydami į klausimus, sudarykite sakinius su praleista sudurtinio
tarinio jungtimi.

1. Mokykla (kas mokykla?). 2. Pavasaris (koks pavasaris?).
3. Darbas (kas darbas?). 4. Vakaras (koks vakaras?). 5. Nemunas (kas Nemunas?). 6. Gamta (kas gamta?). 7. Mano brolis
(koks brolis?). 8. Jo pavardė sąraše (kelinta?).
Pavyzdys. Mokykla – mūsų antrieji namai.
Œ Pasirinkite vieną iš klasės draugų ir aprašykite jo išvaizdą bei charakterį, neminėdami jo vardo. (Kokio amžiaus, ūgio, veido, kokių
akių, plaukų, kaip mėgsta rengtis; kokio būdo, kokios valios, nuotaikos, kuo domisi...). Pabraukite savo aprašyme tarinius.
š Pasakykite pabrauktų tarinių rūšį. Paaiškinkite, kaip tai nustatėte.

Lapkričio mėnesio gale pradėjo šalti, o netrukus ir gausiai prisnigo. Žmonės, kurie per purvynus sėdėjo namie, dabar krutėjo: ėmė važinėti į mišką, vežti grūdus malūnan. Ir Vincukas
džiaugėsi sulaukęs gero rogių kelio – malkos namie baigėsi.
Šeštadienį, tuojau po pusryčių, ištraukė roges ir išvažiavo į
mišką žabų. Diena buvo labai graži. Aukštai dangus giedras,
be jokio debesėlio, žemė balta baltytėlaitė – važiuoti buvo neapsakomai malonu. Ir Vincukas uždainavo savo laibu balseliu,
net bėrukas apsidairė, lyg norėdamas pamatyti, ar tikrai jo ponas taip rėkia.
Šatrijos Ragana

Ÿ Nurašykite tekstą. Pabraukite veiksnius ir tarinius.

Ypatinga šventumo ir pagarbos aureole buvo apgaubtas ąžuolas. Senojoje baltų mitologijoje jis buvo dievų buveinė. Todėl
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ąžuolas yra populiariausias medis lietuvių tautosakoje – dainose, pasakose, sakmėse. Ąžuolo nukirtimas buvęs žmogui pavojingas. Jis galėjo nulemti mirtį. Vienoje neseniai užrašytoje
sakmėje teigiama, kad tuos, kurie jį nukirto, ištiko nelaimės:
vienas greitai mirė, kitam sutraukė rankas.
Nuo seno šventais buvo laikomi uosis, liepa, eglė, pušis ir ypač
tie medžiai, kurie išsiskyrė ypatinga išvaizda. Kai dievai nužengdavo žemėn, savo mėgstamiausią buveinę susirasdavo
plačiašakio uosio paunksnėje.
I. Čepienė
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V. NEKASDIENĖS ISTORIJOS

TURINYS

Marija Meilė Kudarauskaitė

Šitaip tarė Atžagaris
Kai pažįstamą sutiksi, –
Koją nejučia pakišk jam,
Tai bus linksma, kai jis plosis,
Kai pamėlynuos jo nosis!
Autobusuos, troleibusuos
Šūkauk, rėkauk, kad nesnūstų
Jų vairuotojai. Nepaisyk,
Jei prašys: nutilki, vaike!
Mandagu yra su šaukštu
Valgant draugui kakton kaukštelt.
Atminimui liks jam guzas
Ir aplaistytas drabužis.
Mandagu yra vėluoti,
Pavėlavus – pameluoti.
Bet didžiausias mandagumas
Tai – visur kramtyti gumą.
Pamoka praėjo sklandžiai.
Pagriovys. Pirma balandžio.
Šitaip moko nusipelnęs
Atžagaris Apsmuktkelnis.

1 	Remdamiesi eilėraščiu, paaiškinkite, kaip suprantate žodį „Atžagaris”.
2 Labai šauni Atžagario pamoka. Bet poetė nė nemano skatinti
jūsų klausyti šio mokytojo. Kurie eilėraščio žodžiai tai pasako?
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3	Kieno dėka Atžagaris tapo „nusipelniusiu mokytoju”?
4	Pažaiskite. Raštu papasakokite apie save tai, be ko jūs nebūtute
jūs. Nutylėkite tik visiems gerai žinomus dalykus (vardą, pavardę, gyvenamąją vietą). Pasakojimus surinkite ir sumaišykite.
Mokytojas juos perskaitys. Jūs, atidžiai išklausę kiekvieno pasakojimo, spėsite, kas jo autorius.

Grožinės literatūros rūšys ir žanrai
Grožinė literatūra yra rašytinio žodžio menas, kuriamas rašytojų, poetų, dramaturgų. Tai įvairių formų ir prasmių žodiniai
kūriniai, galintys atskleisti ir pasaulio kultūros paveldą, ir rašytojo
asmeninę patirtį bei vaizduotę, ir realias visuomenės problemas, ir
kitokius gyvenimo bei vaizduotės derinius.
Yra trys grožinės literatūros rūšys: epika, lyrika ir drama.
Epika – tai pasakojamoji ir aprašomoji literatūra. Joje gausu
įvykių, kurie jungiasi į grandinę (fabulą), dalyvauja veikėjai, kuriami jų portretai, aprašoma veiksmo vieta. Vaizduojamą pasaulį
perteikia pasakotojas. Dažniausiai rašoma prozine kalba. Epikos žanrai: romanas, apysaka, apsakymas, novelė, pasakėčia, poema ir kt.
Lyrika – tai poezija, išreiškianti kalbančiojo žmogaus išgyvenimus ir jausmus, atskleidžianti jo vidinį pasaulį, būsenas, mintis.
Lyrikoje atsiverianti žmogaus dvasinė būsena vadinama lyriniu, emociniu ar poetiniu išgyvenimu. Išorinio pasaulio vaizdų
paprastai būna mažai. Asmenybė, kurios vardu kalbama lyriniame
kūrinyje, vadinama lyriniu subjektu, lyriniu „aš”. Lyrinio subjekto nereikia tapatinti su poetu. Kūrinyje lyrinis „aš” gali reikštis įvairiai. Dažniausiai jis kalba pirmuoju asmeniu ir savo sielą
atveria tiesiogiai. Kartais „aš” būna tarsi pasislėpęs už kūrinio poetinio pasaulio, jo nusiteikimą jaučiame iš eilėraščio vaizdų.
Lyrikos žanrai: eilėraštis, baladė, sonetas, daina, romansas.
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Drama – tai literatūros kūrinys, kuriame vaizduojamieji įvykiai atskleidžiami per veikėjų kalbą (monologus ir dialogus) ir kuris paprastai yra skirtas vaidinti teatre.
Nuo senovės Graikijos laikų skiriami trys pagrindiniai dramos
žanrai: komedija (linksmas, juokingas, laimingos pabaigos kūrinys), tragedija (liūdnas, nelaimingos pabaigos kūrinys) ir drama (įvairių problemų kėlimo ir sprendimo kūrinys). Iš šių kildinami ir kiti dramos žanrai – pvz., pjesė-pasaka – tai scenai skirtas
pasakiškų (tautosakiškų arba kūrėjų vaizduotės sukurtų) motyvų
kūrinys. Visų dramos kūrinių pagrindas – konfliktas – išorinių
arba vidinių jėgų susidūrimas, priešprieša, kova.

1	Kas yra grožinė literatūra?
2	Kokios yra literatūros rūšys? Pateikite pavyzdžių.
3	Kas būdinga epikai, lyrikai ir dramai?

Vladas Dautartas

Paupio berniukas
Juliui neduoda ramybės upės viduryje esanti sala. Tiesa, jam
taip pat patinka stebėti dangaus aukštybėse spindinčias žvaigždes,
vėjo genamą debesėlį, karpytą miško juostą ir tolimo miesto bokštus – tačiau nuo salos akių atitraukti negali. Štai ir dabar stovi prie
upės ir žiūri į salą. Iš ten sklinda ūžimas. Baugus ir viliojantis.
– Siunta Raganų rėva, – sako žmonės. – Vestuves kelia...
Jei ne ta baisioji rėva, Julius seniai būtų į salą nuplaukęs.
Jei ne rėva...
Jis paeina kiek paupiu ir įlipa į valtį. Jų čia net keletas. Subedusios1 nosis į krantą, ramiai stovi, kažko laukia. Ant kranto džiū1

Subesti – susmeigti, sukišti, čia: pusiau ištrauktos į krantą.

56

TURINYS

va žvejų tinklai. Vyrai naktį žvejojo, o dabar ilsisi. Valtys jiems
kol kas nereikalingos. Berniukas pasėdi vienoje valtyje, perlipa į
kitą, irklais pataško vandenį. Neįdomu. Akys pačios krypsta į salos pusę. O, kiek Julius girdėjo pasakojimų apie salą ir ją saugančią
Raganų rėvą! Dar šį rytą tėtis sugrįžęs pasakė:
– Kiekvieną pavasarį rėva savo pasiima. Kelis sieksnius tinklo
ant didžiojo akmens palikau.
Julius atsistumia vieną valtį nuo kranto ir sėdasi prie irklų.
Irklai sunkūs, bet jis juos gerai valdo. Valtis pačiu pakraščiu lėtai
kyla prieš srovę. Juliui tėtis leidžia tik pačiu pakraščiu pasiirstyti:
– Tik, žiūrėk, neplauk į srovę. Bematant už kaimo atsidursi, –
dažnai sako jis.
Didelio čia daikto, kad už kaimo! Berniukas net į salą galėtų
nusiirti.
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Julius nepajunta, kaip užgula irklus. Valtis pati neria salos link.
Berniukas žino, kad dabar valties nosį reikia laikyti prieš srovę.
Upę būtina kirsti įstrižai, kitaip srovė pagaus ir nuneš ant Raganų
rėvos. Vaikas irkluoja net pasikeldamas nuo sėdynės. Kaimas tolsta, tačiau ir sala neartėja.
Juliaus kakta išrasoja, delnai degte dega. Kuo gilyn, tuo stipresnė srovė. Aplinkui tik sukasi juodi verpetai. Bedugniai. Juliui
dunksi širdis ir tartum sako:
– Na, greičiau, greičiau į salą!
Vaikas susigriebia. Užgula irklus, jį kurtina bauginantis
šniokštimas. Štai kur tikroji Raganų rėva! Nuo kranto tik ūžimas
girdėti, o čia riaumote riaumoja. Atrodo, kad viso pasaulio raganos vestuves kelia, verčia per akmenis vandenis, plaka putas. Putų
kupetos pasisukinėja tarp akmenų, ir srovė, tartum didelius baltus
paukščius, neša jas į tolį.
– Ak, kiek gulbių, – šnabžda Julius. Bet tą pačią akimirką irklai atsimuša į akmenis. Valtis susimėto, ir sala ūmai ima tolti.
– Irklus į valtį! – išgirdęs kažkieno balsą, berniukas meta irklus ir susverdėjęs griūva ant valties dugno. Aplinkui kriokia ir
ūžia. Per valties šoną šokteli banga. Ją vejasi kita.
– Pasiuto raganos, – kužda vaikas ir jaučia, kaip prie kūno limpa šlapi drabužiai.
Dar valandėlė, ir ūžimas slopsta, tolsta. Atrodo, atšniokštė audra ir, vėjo nešama, vėl pradingo.
– Juliau!
Berniukas pakelia galvą. Visai arti iriasi tėtis. Kaimo nesimato. Tėtis prisiiria, suglaudžia valtis. Tyli. Jo veidas rūstus, o rankos
truputį virpa.
– Tai tu šitaip manęs klausai, Juliau! – sako tėtis. – Galėjo nelaimė atsitikti.
Vaikas nuleidžia akis.
– Norėjau į salą nuplaukti...
– Rėvą nugalėti nelengva, – sako tėtis. – Tu dar mažas.
– O aš visai arti salos buvau! Mačiau karklus, kregždes, viską
mačiau... – ūmai pagyvėjęs sako Julius.
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Tėčio veidas giedrėja, jis sako:
– Laikykis už mano valties, į krantą plauksime.
Julius įsikabina į tėčio valties galą, ir netrukus abi valtys įsirėžia į krantą.
– O man nedaug ir betrūko, – sako vėl pažvelgęs į salą. – Dar
keletas yrių, ir...
Tėtis žiūri į Julių. Paskui rimtai sako:
– Tau reikėjo toliau paplaukti pakraščiu, o tik paskui kirsti
upę. Taip visi vyrai daro.
Julius taip pat rimtai atsako:
– Kitą kartą žinosiu.
Po to pasileidžia kiek tik įkerta kojos į kaimą.

1 	Kas yra pagrindinis apsakymo veikėjas? Ką apie jį sužinojote?
2 	Kaip jums atrodo, ką žmonės pasakoja apie salą ir Raganų rėvą?
3 	Ką vis dėlto nusprendė berniukas?
4 	Kas gali nutikti Juliui?
5 	Kas išgelbsti vaiką?
6 	Ar tėtis pyksta ant Juliaus, kad jo nepaklausė? Kodėl?
7 	Paaiškinkite, kaip apsakymo pavadinimas siejasi su turiniu.
8 	Kokia apsakymo tema ir pagrindinė mintis?
9 	Pasirinkite vieną iš situacijų ir pavartodami pateiktus žodžius
sukurkite dialogą. Prisiminkite dialogo skyrybos taisykles.
1. Tėtis pasakoja mamai, ką jautė, pamatęs Julių srovės nešamoje
valtyje.
2. Kaimynas, viską matęs nuo kranto, pasakoja kitam kaimynui.
pamatyti, suprasti, išsigąsti, susivokti, plaukti, nerti, ūžti,
suglausti, užgulti irklus, irtis, taškyti, išrasoti, riaumoti,
pasiusti, tilti, virpėti, girdėti, įsirėžti, vaikiškai, rūsčiai,
rimtai, susižavėti
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Vytautė Žilinskaitė

Gaidžio kalnelis
Vaidotas niekaip negali užmigti. Ne, ne dėl to, kad balkono
durys praviros ir pro jas veržiasi garsai iš kaimyninio buto: aiškiai
girdėti Aliaus šūkčiojimai į muzikos taktą; magnetofonui dabar
pramušta visa Aliaus galva, ir per tai nei jo tėvams, nei kaimynams nėra ramybės...
Tačiau ne dėl to kankina Vaidotą nemiga: jis turi didesnį rūpestį. Šį rytą atėjo laiškas iš kaimo, iš pusbrolio Juliaus, su kuriuo
praleido visą mielą vasarėlę. Be kita ko, pusbrolis rašė, kad pavasarį būsiąs numelioruotas ir sulygintas su žeme Gaidžio kalnelis,
nes esą jis „...tarsi rakštis vidur dirbamų laukų”. „Tai patark man,
kaip išgelbėti Gaidžio kalnelį?.. Sugalvok ką nors labai labai gudraus, būk žmogus! Žinok, jog tavo patarimo laukia visas mūsų
kraštotyrininkų būrelis... Labai labai nekantraujame ir iš anksto
dėkojame! Julius.”
Ant Gaidžio kalvelės jiedu užlipę keliolika, o gal net keliasdešimt kartų. Buvo užsikeberioję net vidurnaktį – šiaip sau, dėl juoko, netikėdami tuo, ką papasakojo Juliaus senelė, bet... kas žino? O
senelė pasakojo, jog kalnas esąs užburtas, jog ne sykį – ji pati girdėdavusi! – ten prieš aušrą pragysdavęs gaidys: nuo to ir kaimas
Gaidžio vardą gavęs. O giedodavęs gaidys dėl to, kad saugojęs (ir
tebesaugąs!) pakastą lobį.
Berniukas vėl neramiai apsiverčia ant šono, įsmeigia akis į praviras balkono duris, į niūrius kaktusų siluetus ant palangės, į pilną
mėnulį – tarsi storą sidabrinį vorą, ropojantį per debesų voratinklius... Kaip slėpiningai tokią naktį turėtų atrodyti Gaidžio kalnelis!
Berniuko žvilgsnį prikausto kažkokia tamsi figūra palei praviras balkono duris. Ten stypso aukšta liesa žmogysta ir ilgomis
rankomis grabinėjasi aplink. „Vagis!” – smilkteli Vaidotui: kaip
tik neseniai jis baigė skaityti detektyvinę apysaką apie seną anglų džentelmeną, kurį apiplėšė ir pasmaugė pro balkoną įsibrovęs
nusikaltėlis... Perimtas siaubo, berniukas pašoktų, suriktų, visus
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namus ant kojų sukeltų, bet nepajėgia nė pakrutėti, tik išplėstom
iš siaubo akim seka kiekvieną įsibrovėlio krustelėjimą... Ir dar toji
magnetofono muzika! Per ją niekas neišgirs, kaip užpuolikas susidoros su juo, Vaidotu... Jau jis pakėlė vieną ranką, kitą, visas pasinešė pirmyn... puls...
– Dė... – šiaip taip išlemena berniukas. – Dėdy... pasi... pasigailė... ėėė...
Baisusis atėjūnas nieko neatsako į gailų meldimą, tačiau nuleidžia grėsliąsias1 rankas; nesiartina, bet ir neišeina. Nakties
priedangoje tebestoviniuoja prie balkono durų, lyg kažką svarstydamas... Staiga muzika nutyla, viskas nuščiūva, balkono durys
atsilapoja iki pat galo, ir ateivis taip aukštai pašoka į viršų, lyg
ketindamas skristi oru, ir... ir čia Vaidotas suvokia, jog tai pasienyje kybąs šilkinis mamos chalatas, blaškomas ir siaustomas pro
balkono duris įsisukusio vėjo. Berniukui atlėgsta2 širdis, jis išlipa iš lovos, prieina prie drabužio, perbraukia per ilgą rankovę ir
palinguoja galvą: tai baimės įvarė, tegu jį galas!.. Labiau nebūtų
įbauginusi nė pati gaidžio šmėkla ant užburto kalnelio!.. Štai kur
nuveda mintys apie vaiduoklius, kad juos kur su visais užkeiktais
lobiais!.. Gana! Jis ryžtingai nušlepsi atgal į lovą, nusisuka į sieną
ir užmiega kaip negyvas.
Vis dėlto apie savo naktinį išgąstį jis papasakojo Aliui, šiam
atėjus į balkoną. Tikėjosi, kad aštuntokas leips juokais. Alius iš
pradžių šyptelėjo, bet paskui surimtėjo, o į galą jo veidas paliko
net rūstus.
– Šį tą numanau, – baigus Vaidotui, pratarė.
– Ką numanai? – parūpo berniukui.
– Ar girdėjai apie spiritistinį3 staliuką? – atsakė klausimu į
klausimą aštuntokas.
– Spiritistinį staliuką? – nustebo Vaidotas. – Pirmą kartą girdžiu. Ką, jis apipiltas spiritu?
Grėslus – grasus, baisus.
Atlėgti – aprimti.
3
Spiritizmas – mistinis tikėjimas, kad galima bendrauti su mirusiųjų dvasiomis.
1
2
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– Na ir tamsuolis! – pasibaisėjo Alius. – Nežino apie spiritistinį
staliuką!.. Spiritistinis – nuo žodžio spiritus, dvasia, supranti? Staliukas su dvasia. Štai kaip daroma. Keletas žmonių apstoja stalelį
ir laiko virš jo ištiestus delnus, va šitaip, – Alius išskėtė virš balkono turėklo abi plaštakas. – Tada mintimis išsikviečia kokį mirusį
žmogų... velionis įsigauna į staliuką, ir staliukas ima judėti, vaikščioti, suktis – kaip gyvas. Fizikai sako, kad staliukas įsielektrina,
bet... tik klausyk jų!
– Tu nori pasakyti, – sukikeno Vaidotas, – kad ir mano mamos
chalatas pasidarė spiritistinis, taip?
Bet Alius tik numojo ranka.
– Verčiau sakyk, – paklausė vėl, – ar seniai ši šmėk... tai yra
chalatas kybo ant sienos?
– Turbūt kokias dvi savaites.
– O ar matei per tą laiką jį nors sykį tokį neramų kaip šią naktį?
– Nepamenu... dėmesio nekreipdavau... turbūt nemačiau, –
numykė berniukas.
– O dabar sakyk atvirai ir neslėpdamas, – Alius tardo toliau,
– apie ką tu galvojai tuo metu, kai ėmė vaidentis? Tik perspėju:
sakyk tiesą, vien tiesą ir tiktai tiesą!
– Apie ką galvojau? – susimąsto Vaidotas. – Žinoma, apie laišką!
– Ak apie laišką... Taip ir numaniau, kad čia bus įpainiotas
kažkas iš pašalies. O ką galvojai apie laišką? Tik nemeluok!
– Galvojau, – nuoširdžiai iškloja ketvirtokas, – kaip išgelbėti
vieną užburtą kalnelį, kuriame vaidenasi.
Berniukas dingsta kambaryje ir grįžta į balkoną su pusbrolio
laišku rankoje.
– Še, skaityk.
Alius nepatikliai paima laišką, ištiria voko antspaudą, tada
perskaito vieną, antrą sykį. Trečią.
– Na, brolyti! – net pritupia. Tada prideda prie lūpų pirštą, uždaro iš lauko pusės balkono duris, kad negirdėtų chalatas, ir sukužda: – Kaipgi tu pats nesusiprotėjai?
– Ko nesusiprotėjau? – sumirkčioja berniukas.
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– Į tavo kambarį... į chalatą įsisuko kalnelio dvasia. Užburta
šmėkla. Štai kas.
– Dabar suprantu, – linkčioja berniukas, nors, kaip anksčiau,
netiki nė vienu vienutėliu aštuntoko žodžiu.
– Nes kai tu mąstei apie užburtą kalnelį, jo šmėklą ir kaip juos
išgelbėti, šmėkla pajuto tavo mintis ir įsisuko į kybantį ant sienos
chalatą... Viskas paprasta ir aišku! – Alius net šypteli. – Mokslininkai tai vadina telepatija4. Ar žinai, kas yra telepatija?
– Žinau, – atsako ketvirtokas. – Tik va apie spiritistinį stalelį
nežinau... nebaigei pasakoti.
– A... apie juos labai daug prirašyta senose knygose. Paklausk
mamolės, ji tau pripasakos. Įrodytas dalykas. Būrelis žmonių apstoja mažą stalelį, ištiesia virš jo delnus ir mintimis kviečia kokį
nors mirusįjį... pavyzdžiui, karvedį Napoleoną arba kunigaikštį
Gediminą... ir staliukas ima judėti, slankioti, rodo tam tikrus ženklus, kurie pranašauja ateitį...
– Kaip tik mano kambary yra mažutis apskritas stalelis, – sako
Vaidotas. – Gal mudu imkim ir pamėginkim, kaip sakai?
– Tik ne dabar, – ritasi į savo balkono pusę Alius. – Einu į treniruotę. Bet prieš vidurnaktį pasirodysiu, nemiegok!
1 	Kodėl Vaidotas negali užmigti?
2 	Ką Juliaus senelė pasakojo apie Gaidžio kalnelį?
3 	Kas patraukia berniuko žvilgsnį? Papasakokite, kaip atrodo
„baisusis atėjūnas”.
4 	Ką staiga supranta Vaidotas?
5 	Kam apie savo naktinį nuotykį berniukas papasakojo?
6 	Ką Alius, perskaitęs laišką, paaiškina Vaidotui?
7 	Perskaitykite vaidmenimis berniukų dialogą ir papasakokite,
kaip Alius tardo Vaidotą.
8 	Kaip manote, kas vyks toliau? Ką sugalvojo Alius? Kodėl jis prižadėjo apsilankyti prieš vidurnaktį?
4

Telepatija – spėjamas sugebėjimas per atstumą perduoti savo arba suvokti kito žmogaus
mintis, būsenas.
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***

Artėja vidurnaktis... Vaidotas sėdi lovoje ir iš paskutiniųjų
stengiasi neužmigti: nori sulaukti dvyliktos valandos – vaiduoklių
meto...
Kaip ir buvo žadėjęs, prieš valandą apsilankė Alius. Įėjęs smagiai timptelėjo chalato rankovę ir nelauktai susijuokė:
– Bet ir primelavau tau!.. Prisipažink, ar patikėjai?
Vaidotas, pasirengęs klausytis naujų išmonių apie šmėklas, net
žioptelėjo.
– Užtat ir atėjau prieš vidurnaktį, kad nuraminčiau ir pasakyčiau: jokių šmėklų nėra! Kad ramiai miegotum ir nešokinėtum iš
baimės, – kilniai paaiškino aštuntokas.
– O spiritistiniai staleliai? – klausia Vaidotas.
– Gryni tauškalai... Man kažko negera... – atsisega marškinių
apykaklę Alius. – Atnešk puodelį vandens, gerai?.. Ir... ir įdėk
šaukštą uogienės, bruknių, jei turi... jos greitai atgaivina...
– Tuojau, tuojau... – Vaidotas išskuba į virtuvę, įpila į puodelį
vandens, tačiau ilgokai ieško bruknių uogienės... štai stiklainis...
kabina tris šaukštelius, išmaišo...
– Ačiū, – išgėręs nepamiršta padėkoti aštuntokas ir kyla eiti.
– Po dešimties minučių vidurnaktis... Eik, Vaidotai, miegoti ir visokias šmėklas išmesk iš galvos!
– Einu, – atsako susigraudinęs berniukas.
– O balkono duris gerai uždaryk iš vidaus, kad joks vėjas neįsisuktų, – dar pataria lipdamas per pertvarą Alius.
Vaidotas taip ir padaro. Tačiau pats nutaria palaukti vidurnakčio – vis dėlto įdomu... O vokai taip apsunksta, kad nebepajėgia
atplėšti... veidas glaudžiasi prie minkštos pagalvės... ir jau regi
jis kaimą, lygius laukus, vienišą Gaidžio kalnelį, apsuptą žydinčių bulvienojų... Bet tik žiūrėkit: iš jo viršūnės kyla raudona gaidžio skiauterė, paskui – visa gaidžio galva... žaliom žvilgančiom
plunksnom apjuostas kaklas, išdidžiai riesta uodega... ir jau gaidys
stiebiasi ant pentinuotų kojų... plačiai praveria geltoną snapą...
– Kakariekūū!
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Garsas toks rėžiantis ir aiškus, kad berniukas pašoka iš lovos
ir sutrikęs dairosi... Kambarys tebeapšviestas blausios lempelės
šviesos, balkono durys sandariai uždarytos, chalatas ramiai kybo
ant sienos...
– Aš... kalnelio dvasia... gelbėkit... gelbėkit...
Berniukas sustyra iš siaubo: duslus paslaptingas balsas eina
tiesiai iš chalato!
– Kakariekū!.. – vėl aiškiai aiškutėliai išsiveržia iš jo giedojimas.
Vaidotas nejučia žvilgteli į laikrodį: pora minučių po dvyliktos! Šiurpuliai pereina jam kūnu. Bet... gal čia Aliaus pokštas?
Jis greit apieško visą kambarį, apšniukštinėja kiekvieną kertelę, nukabina ir vėl užkabina chalatą, net žvilgteli į balkoną. Niekur
nieko.
– Aš... dvasia užkeiktoji... padėkit... lobių... lobių... lobių skrynia... ūūū!..
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Nelieka jokių abejonių: tai kužda ir vaitoja chalatas! Vaidotui
suapvalėja akys. Be žado jis puola iš kambario į svetainę, susisuka ant sofos į kamuoliuką, ilgai ilgai visas virpa, nedrįsdamas net
pajudėti... Ten jį ir suranda iš ryto mama. Ji stovi užsivilkusi vaiduoklio chalatą ir griežtai klausia sūnų:
– Kodėl tu ne lovoje?.. Ir prisipažink, iš kur ėmei šitą daikčiuką?..

***
– Naktį girdėjau iš tavo kambario keistus garsus, – kalbina
Vaidotą Alius, prisigretinęs pakeliui iš mokyklos.
– Taip... – Vaidoto balsas nuvargęs ir prislėgtas. – Dėjosi
šiurpūs dalykai...
– Girdėjau lyg gaidį giedant... po vidurnakčio norėjau vėl ateiti
ir pasižiūrėti, bet niekas durų neatidarė, – sako aštuntokas pilnu
įtarimo balsu.
– Iš baimės pabėgau į svetainę ir ten prakiūtojau1 kiaurą naktį,
– prisipažįsta berniukas.
– O namiškių nepažadinai? – vėl įtariai dėbteli Alius.
– Ne... jie nieko negirdėjo.
– Ir gerai, – apsidžiaugia aštuntokas. – Tai ką dar išdarinėjo
šmėkla?
– Šnibždėjo, murmėjo, meldė gelbėti kalnelį, gaidį, lobių skrynią...
– Siaubas! Bet ar tu nemeluoji?
– Garbės žodis! Prisiekiu!
– Tiesą sakant, aš ir pats girdėjau duslų balsą ir giedojimą.
Tik pamaniau, jog tu pats išsidirbinėji... Užtat ir norėjau užeiti po
vidurnakčio, bet nepavyko... Užeisiu dabar, gerai?
– Užeik, užeik! – apsidžiaugia berniukas. – Pats norėjau to
prašyti... man baisu vienam namie – lyg vaiduoklių laive.
Juodu užlipa laiptais ir įeina į butą. Alius nosies tiesumu drožia į Vaidoto kambarį.
1

Kiūtoti – lindėti, tūnoti.
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– O kur... chalatas? – apstulbęs dairosi.
– Nebėra, – visai ramiai atsako Vaidotas.
– Kaip... nebėra? – aštuntokas išblykšta.
– Mama atidavė į skalbyklą, – paaiškina Vaidotas. – Rytą atvažiavo furgonėlis2, ir mama atidavė visą krūvą skalbinių, kartu ir
chalatą.
– Atidavė... į... skalbyk... – Alius nei gyvas, nei miręs susmunka ant kėdės.
– Tau vėl negera? – pasilenkia prie jo Vaidotas. – Gal vėl atnešti vandens su bruknių uogiene?
– Šaipaisi?! – sugniaužia kumščius aštuntokas.
– Ko man šaipytis? – gūžteli pečiais Vaidotas. – Aš pats vos
gyvas, visą naktį pradrebėjau...
– Užtat ir atsikeršijai! – atrėžia Alius. – Nešk čia chalatą be
juokų!
– Sakau, mama atidavė į skalbyklą, štai kvitas, – paduoda popierėlį berniukas.
– Jeigu taip – tai viskas, – pažvelgęs į kvitą, ištaria aštuntokas
tokiu pat dusliu balsu kaip naktinė šmėkla. – Žuvo.
– Kas žuvo? – sumirkčioja Vaidotas. – Šmėkla? Manai, nuo
skalbimo ir krakmolijimo šmėklos žūva?
– Užsičiaupk! – rūsčiai pertraukia Alius. – Žuvo mano japoniškas magnetofonas, kurį buvau įdėjęs į chalato kišenę...
– Ak štai kas vaitojo ir giedojo, – palinguoja galvą Vaidotas.
– Niekada daugiau jo nematysiu. Viskas. Viskas. – Iš akių
Aliui pasipila ašaros. – Taip man ir reikia. Gal iš tiesų kalnelio
dvasia... tas užkeiktas gaidys man atkeršijo... Už tai, kad šaipiausi.
Taip man ir reikia!.. Galas!
Alius žengia į balkoną, o Vaidotas seka įkandin, pasiruošęs
griebti draugą už skverno, jeigu šis sumanys šokti žemyn.
– Taip ir nujaučiau... – lyg kliedėdamas kalba ir kalba Alius.
– Per pamokas vietos sau neradau... Išėjau anksčiau, kad nutyko2

Furgonas – automobilis su uždaru kėbulu kroviniams arba kroviniams ir keleiviams
gabenti.

67

TURINYS

čiau tave ir pasiimčiau savo brangiausią... vienintelį... japonišką...
Ir štai kuo baigėsi. Taip tau, niekše, – kreipiasi į save, – ir reikia!
– O sakyk, – dabar jau veda tardymą Vaidotas, – ar tu pats
įkalbėjai į juostelę tuos pamėkliškus3 žodžius? Pats gaidį įgiedojai? Tik sakyk tiesą, vien tiesą ir tiktai tiesą!
– Įkalbėjo Romas, – prisipažįsta aštuntokas. – O gaidžio balsas
tikras: suradome sodybėlėj už upės ir įrašėm į juostelę... Taip man
ir reikia! – stukteli kumščiu sau per kaktą.
– Na, – lėtai prataria Vaidotas, – už tai, kad sakai tiesą, gryną
tiesą ir vien tik tiesą... – Jis įeina į kambarį ir grįžta su magnetofonu. – Imkis, bet kitą kartą žiūrėk!
– Ką?.. Jis?.. Tikrai? – Alius išpučia akis. – Och! – atsidūsta
taip giliai, kad net žandai įdumba. – Na ir baimės įvarei!
– Kaip ir tu man, – atkerta Vaidotas.
– Och... och... – apsikabinęs magnetofoną, tebedūsauja Alius,
vis dar neatsitokėdamas nuo sukrėtimo. – Nebepyksti ant manęs?
– Nė kiek, – šypteli Vaidotas. – Netgi esu tau dėkingas!
– Už ką? – nustemba Alius.
– Už vieną mintį, – paslaptingai atsako Vaidotas. – Spiritistinę
mintį.
„Sveikas, Juliau!
Skubu atsakyti į tavo laišką, kuriame prašei patarimo, kaip
išgelbėti legendų apsuptą Gaidžio kalnelį. Taigi rašau tau: išeitis
yra. Visų pirma reikia magnetofono. Paskui tikro gaidžio. Paskui
lauk manęs atvažiuojant. O tada patvarkysim taip, kad vidurnaktį
iš kalnelio suskambės toks „kakariekū!”, jog legendos atgis ir niekas nedrįs kalnelio liesti!.. Supranti?.. Viską supranti? Bet – užkeikiu – niekam nė šnipšt! Net kraštotyros būreliui! Laišką tuoj pat
sudegink. Iki greito pasimatymo.
							Vaidotas”

3

Pamėkliškas – vaiduokliškas, bauginantis.
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1 	Ko sakosi atėjęs Alius? Ko jis paprašo?
2 	Kas nutinka kambaryje Aliui išėjus?
3 	Kokia paslaptimi baigiasi antroji apsakymo dalis? Ką išsiaiškino
Vaidoto mama?
4 	Kodėl Alius nori užeiti į Vaidoto kambarį?
5 	Perskaitykite trečiosios dalies vaikų dialogą vaidmenimis. Kaip
jaučiasi Alius, o kaip Vaidotas?
6 	Paaiškinkite, kaip šiam apsakymui galima būtų pritaikyti patarles: Nekask kitam duobės, nes pats įkrisi. Nėra to blogo, kad
neišeitų į gera.
7 	Ką Vaidotas parašė laiške? Kaip, jūsų manymu, vaikai gelbės
Gaidžio kalnelį? Parašykite rašinį „Vaidotas ir Julius išgelbsti
Gaidžio kalnelį”.

Petras Tarasenka

Senadvario griuvėsiuose
Ištraukos iš knygos „Užburti lobiai”

Senelio Ylos pasakojimas apie Senadvario griuvėsius ir požemiuose esančius piktojo pono turtus mūsų lobių ieškotojams nedavė ramybės. Nors jau kelis kartus jie lobių ieškojo, visokiais būdais
bandė praturtėti, bet turtų surasti jiems vis dar nepavyko. Tačiau
vilties kur nors užburtą lobį aptikti dar nebuvo praradę. Išklausę
Ylos pasakojimo apie Senadvario kalnelio turtus, draugai pajuto
didelį norą juos surasti.
– Tai būtų gerai, kad mes tą piktojo pono auksą rastume, –
svajojo Petras.
– Gerai, tai gerai, bet kur jo ieškoti? Sako Yla, kad požemiuose po griuvėsiais piktojo pono turtai guli. Bet kaip į juos patekti?
Neseniai prie tų griuvėsių buvau, visus juos apžiūrėjau, bet jokios
angos nemačiau, – kalbėjo Vladas.
69

TURINYS

– Gal jau užgriuvo, reikia geriau paieškoti, – patarė Petras.
Ir Vladas sutiko dar kartą drauge su Petru gerai apžiūrėti Senadvario kalnelio griuvėsius.
Galvijus vidudienį parginę į miestelį, vaikai pasiėmė kastuvus
ir nuėjo prie Senadvario griuvėsių.
Maža jau bebuvo likę prakeiktųjų dvaro rūmų. Visas kalnelis
buvo tankiai lazdynais apaugęs, ir tik kur ne kur teriogsojo neaukštos, žolėmis apžėlusios sutrupėjusių plytgalių krūvos ar kyšojo iš krūmų apkerpėjusios storų mūro sienų kertės. Vaikai atidžiai
apžiūrėjo tuos griuvėsius. Vienoje vietoje prie mūro sienos likučių
jie pastebėjo nedidelio urvo angą. Prie tos angos žolėje buvo prisidraikę paukščio plunksnų, kaulų ir sklido aštrus kvapas.
– Tai lapės urvas, – pažino Vladas.
– Lapės urvas, tikrai, – atsakė jam Petras, – bet, žiūrėk, prie jo
visai nematyti iš urvo išmestos žemės. O žinai lapių urvus Javrų
miške? Kiek prie jų visuomet žemių priversta!
– Tai kas iš to?
– O iš to štai kas: lapė sau urvo žemėje nerausė, o tik įlįsti olelę
pasidarė. Toliau tuščius požemius atrado.
– Tikrai taip gali būti, – sutiko Vladas. – Reikia tą vietą gerai
ištirti, pakasinėti.
Vaikai griebėsi darbo. Ir tikrai, nuvalę prie mūro sienos suvirtusias plytų skeveldras, jie atkasė nedidelio lango angą. Gerai tą
angą išvalę, nupjovė ilgą lazdyną ir bandė juo pasiekti jos galą, bet
nepasiekė.
– Lįskime į tą angą, – pasiūlė Vladas. – Gal pro ją ir į požemius
pateksime.
– Šiandien nelįsime, – atsakė Petras. – Nežinia, kas ten yra, o
mes nei virvių, nei žvakių neturime.
Nei virvių, nei žvakių neatsinešę, vaikai tą dieną neišdrįso į
angą lįsti ir todėl, ją vėl plytgaliais užpylę, grįžo namo. Kitą dieną
jie atėjo prie Senadvario griuvėsių vidudienį, apsirūpinę žvakėmis
bei virvėmis. Greitai anga vėl buvo atkasta, ir Vladas, virve apsirišęs, pradėjo atbulas šliaužti į ją, o Petras, lauke pasilikęs, stipriai
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laikė už virvės galo. Kas kartą Vlado balsas iš angos vis silpniau
aidėjo, o netrukus tik arti prisilenkęs Petras vos jo balsą begirdėjo... Pagaliau Vladas sušuko:
– Požemis! Lįsk, Petrai, nepavojinga!
Pasekdamas draugu, ir Petras atbulas į angą įšliaužė. Netrukus
jis buvo prie Vlado.
– Žvakę uždek, nieko tamsoje nematyti, – pasakė Vladas.
Užsidegę žvakę, vaikai ėmė dairytis. Tikrai jie buvo patekę
į dvaro rūmų rūsį. To rūsio sienos ir lubos buvo mūrinės ir dar
stipriai laikėsi, nors kai kur viena kita plyta jau buvo ištrupėjusi.
Prie angos, pro kurią jie į rūsį buvo patekę, kūpsojo didelė krūva
žemių ir plytgalių. Visas rūsys buvo tuščias, tik pasienyje stovėjo
kažkokios statinės ir dėžės.
– Štai ir skrynios su auksu! – sušuko jas pastebėjęs Vladas.
Vaikai šoko prie tų statinių ir dėžių, bet, jas atidarę, nieko nerado. Nusiminė lobių ieškotojai.
– Gal jau kas anksčiau iš jų auksą paėmė? – samprotavo nusivylęs Vladas.
O tuo metu Petras, žvakę rankoje laikydamas ir atidžiai sieną
prie vienos skrynios apžiūrinėdamas, sušuko:
– Dar yra rūsys, štai durys!
Vargais negalais vaikai kiek pravėrė sunkias, gal šimtmečius
nevarstytas duris ir atsargiai įžengė į kitą rūsį. Dabar jie pateko į
siaurą koridorių, kurio galo tamsoje nebuvo matyti.
– Einame juo, – pasiūlė Petras.
Vladas sutiko.
Vladas atsargiai nuslinko siauru koridoriumi. Eiti buvo lengva,
nes po kojų jautėsi kietas, dulkėmis apsiklojęs plytų grindinys. Iš
pradžių tas požeminis koridorius lyg ir žemyn leidosi, bet vaikai
to nepastebėjo. Netrukus jis ėmė pamažu krypti į dešinę. Jau kurį
laiką vaikai tuo koridorium ėjo, bet jo galo vis dar prieiti negalėjo.
Netikėtai pažvelgęs į grindinį, Vladas staiga sušuko:
– Čia jau kažkas vaikščiojo, štai pėdos!
– Kur?
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– Ogi štai! Žiūrėk!
Petras žvake apšvietė Vlado pastebėtas pėdas, kurios grindinio dulkėse buvo aiškiai įsimynusios. Iš pradžių vaikai labai nustebo, bet greitai Petras atspėjo paslaptį.
– Vladai, juk tai mūsų pėdos! Štai tavo basų kojų, o štai mano
batukų... vadinasi, mes ta vieta jau ėjome, o durų, pro kurias įėjome, nepastebėjome.
– Tikrai, tai mūsų pėdos, – sutiko Vladas. – Kažkokį ratą požemiu apsukome.
– Jei mes tą ratą jau kartą apėjome, tai pamėginsime dar jį apeiti. Dabar geriau kelią įsižiūrėsime, gal duris, pro kur įėjome, ar
ką kitą rasime, – pasiūlė Petras.
Vaikai vėl žengė pirmyn. Tačiau kiek jie požemio koridorium
bevaikščiojo, niekur tų durų, pro kurias buvo įėję, nepastebėjo. Visur buvo lygios, mūrinės, dideliu ratu einančios siauro koridoriaus
sienos.
Netrukus vaikai vėl priėjo savo sustojimo vietą. Nejauku jiems
pasidarė. Jau triskart jie požemio ratą apsuko.
– Tikrai į užburtą ratą patekome ir iš jo gal jau neišeisime, –
liūdnai pastebėjo Vladas.
– Neverkšlenk, – padrąsino draugą Petras. – Triskart ratu apsukome, tai dar ir ketvirtą apeisime, atidžiai jį apžiūrėsime. Jei į tą
ratą mes įėjome, tai turėsime ir išeiti.
Vėl slinko vaikai pirmyn. Slinko pamažu, atidžiai stebėdami
koridoriaus sienas ir grindinį. Tačiau kaip jie beieškojo, kaip besistengė, koridoriaus sienose durų niekur nepastebėjo, o ant grindinio tik savo pėdas tematė. Staiga jie pastebėjo pasienyje kažkokį
pailgą, dulkėmis apsinešusį daiktą betysantį. Priėjęs prie jo, Petras
stuktelėjo koja. Labai išsigando vaikai, kai pamatė iš tos dulkių
krūvos išsiritančią žmogaus kaukolę. Dabar įžiūrėjo jie dulkėse
barškančius žmogaus griaučius ir šalia jų gulintį kastuvą.
– Tai žmogaus griaučiai, – išsigandęs ir liūdnai pastebėjo Vladas. – Kiek jų prie Avinėlio randama!.. – pridūrė, stengdamasis
susiraminti.
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– Kad Milžinkapio smėlyne žmonių griaučių randama, tai nieko nuostabaus, nes ten mūšyje žuvę švedai palaidoti, – kalbėjo Petras. – O čia kieno griaučiai? Kaip jie į šitą rūsį pateko?
– Tai gal Balandžių Jono, kuris, kaip Yla sako, piktojo pono
turtų Senadvario griuvėsiuose ieškojo ir vėliau pradingo. Matyti,
kad ir jis į požemį pateko, o atgal iš to užburto rato išeiti negalėjo,
– spėliojo Vladas.
– Balandžių Jono griaučiai, sakai? – išsigandęs paklausė Petras.
– Tai ką, – drąsiai kalbėjo Vladas, – ar jo kaukolės išsigandai?
– Taigi Balandžių Jonas, į tą patį ratą patekęs, iš jo jau nebeišėjo ir žuvo čia, supranti!
Dabar tai ir Vladas išsigando. Koridoriaus ratu bevaikščiojant,
nudegė didesnė pusė žvakės, jau visai maža jos bebuvo likę.
– Petrai, duok ir man žvakę, bus šviesiau, tai geriau tą požemių
ratą apžiūrėsime, – tarė Vladas.
– Žvakę, tuojau! – Petras griebėsi už kišenės ir liūdnai atsakė:
– Žvakės su mūsų kastuvais lauke pasiliko.
– Tai nėra ko čia mum prie Balandžių Jono griaučių stovėti. Eime greičiau iš to užburto požemių rato! – sušuko išsigandęs
Vladas.
Ir vėl nuringavo vaikai koridorium pirmyn.
– Štai durys, pro kurias mes į užburtą ratą patekome! Dabar
tai išeisime! – džiugiai sušuko Vladas, rodydamas Petrui vos įžiūrimas sienoje mažas dureles.
Puolė vaikai prie durų, sutelkę jėgas, jas atidarė ir įėję nustebo: tai buvo kažkoks naujas, o ne jų matytas pirmas rūsys.
– Tai ne mūsų rūsys. Juk angos, pro kurią sulindome, čia nėra,
– apsidairęs tarė Petras.
Atidžiau pasižvalgęs, ir Vladas įsitikino, kad tikrai jie į visai
naują rūsį pateko. Ką dabar daryti? O čia ir žvakė jau visiškai baigia degti. Sunerimę vaikai dairėsi naujame rūsyje.
– Ir čia kažkokios skrynios prie sienos stovi. Gal pažiūrėsime?
– su baime širdyje nedrąsiai pastebėjo Vladas ir priėjęs pakėlė pirmosios didelės, geležimis kaustytos skrynios dangtį.
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– Pinigai! – viską pamiršęs linksmai sušuko Vladas.
Pradėjo Vladas ranka semti pinigus ir juos į kišenes pilti. Priėjęs prie draugo, Petras greta pirmosios pamatė antrąją skrynią ir
susidomėjęs pakėlė jos dangtį.
– Sidabras! Sidabriniai pinigai! – sušuko Petras, pamatęs skrynioje bebaigiančios degti žvakės apšviestas sidabrines monetas. Ir
Petras ėmė piltis pinigus į kišenes. Pamatęs, kad Petras sidabrinius
pinigus kraujasi, Vladas, prie jo pribėgęs, saują, kitą jų susižėrė ir
į savo kišenę. Tuo tarpu jis pastebėjo dar vieną, kiek tolėliau stovinčią nedidelę skrynią. Prišokęs Vladas atvėrė ir ją.
– Auksas, tikras auksas! – sušuko Vladas ir drebančiomis rankomis pradėjo piltis į savo kišenes.
Metė Petras sidabrinius pinigus ir ėmėsi auksinių.
– O čia kas? – nustebo jis, drauge su auksu iš skrynios pakabinęs ir seną odinį kapšiuką. – Kieno jis?
– Ar ne vis vien? Pažiūrėk, kas jame yra. Jei su auksu, tai kišk
į kišenę! – patarė Vladas.
Petras įgrūdo jį į kišenę net nežiūrėdamas, kas jame yra. Tuo
metu jo rankoje žvakė baigė degti ir ėmė svilinti pirštus. Neišlaikęs
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skausmo, sviedė Petras žvakės galiuką į šalį, ir staiga juos apsupo
tamsa.
Tamsa sugrąžino vaikus į tikrovę. Nors ir surado jie piktojo
pono turtus, nemaža pinigų į savo kišenes prisipylė, bet pasijuto
esą ne šviesiame žaliuojančiame lauke, o tamsiame požemyje, į
kurį pateko ilgai klaidžioję užburtu ratu. Kiek jie beklaidžiodami
privargo, kiek prisikamavo! Bet tai jau praėjo. O šit kaip dabar
jiems iš to rūsio ir užburto požemių rato išeiti? Žvakei užgesus, šis
klausimas vėl ėmė varpyti1 laimingųjų lobių ieškotojų smegenis.
Metė vaikai auksą sėmę. Vladas tyliai paklausė:
– O degtukų ar turi?
– Degtukų tai dar kiek turiu, – atsakė Petras, traukdamas iš
kišenės dėžutę. Jis įžiebė vieną degtuką. Trumpai jis degė, ir vaikai jo šviesoje tepamatė atrastus piktojo pono turtus, niūrų rūsį ir
išsigandusius vienas kito veidus. Degtukas užgeso, ir vėl vaikus
apsupo tamsa.
Vaikai suprato baisią savo padėtį, ir jiems nei vario, nei sidabro, nei aukso pinigai jau neberūpėjo. Tuo metu jie be galo ilgėjosi
šviesos, laukų ir gimtųjų namų. Bet kaip juos pasiekti? Stovėjo
vaikai, tirtėdami iš baimės kaip drebulės lapai. Tos baimės nenumalšino nė dar keli Petro įžiebti degtukai. Degtukui užgesus, jiems
dar baisiau darydavosi. Tikras siaubas apėmė vaikus.

1 	Kas yra pagrindiniai ištraukos veikėjai? Kur vyksta veiksmas?
2 	Kas paskatino vaikus ieškoti lobių?
3 	Sudarykite ištraukos planą ir papasakokite, kas Petrui ir Vladui
nutiko dvaro požemyje.
4 	Kodėl berniukai nesidžiaugė rastu lobiu?
5 	Kaip manote, ar pavyks berniukams išvysti dienos šviesą? Ar jų
gyvenimas ir baigsis šiame požemyje?

1

Varpyti – įkyriai skverbtis.
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Ožys išgelbėtojas
Supratę savo beviltišką padėtį, siaubo apimti vaikai kurį laiką
tylėjo. Pagaliau kiek atsipeikėjęs Vladas prašneko:
– Greičiau iš to rūsio ir nuo tų pinigų. Brūkštelk, Petrai, dar
vieną degtuką, kad būtų matyti, kaip iš čia išeiti.
Dar vieną degtuką įžiebė Petras, ir vaikai tuojau smuko pro
duris į siaurą koridorių. Čia savo pėdas grindinyje pamatė, kiek atsipeikėjo ir jau norėjo juo eiti, bet Vladas sulaikė Petrą sakydamas:
– Petrai, eikime dabar ne pagal mūsų pėdas, o prieš jas, tai gal
greičiau iš to užburto rato išeisime.
– Eikime, – sutiko Petras.
Pradėjo vaikai priešinga kryptimi požemio koridoriumi slinkti. Tačiau anksčiau, apsišviečiant kelią žvake, eiti buvo daug lengviau, o dabar, visiškoje tamsoje, buvo labai sunku: kojos nuolat
kliuvo ir vos vilkosi, galvą skaudėjo, kvėpuoti buvo sunku. Degtuką jie įsižiebdavo tik retkarčiais, norėdami apsidairyti, o paskui
ir vėl kiūtindavo visiškoje tamsoje, nuolat čia į vieną, čia į kitą
ratu einančio koridoriaus sieną atsitrenkdami. Jau ilgai draugai
taip patamsėje klaidžiojo, o koridoriaus galo kaip nėra, taip nėra.
Ir priešinga kryptimi eidami, jie niekaip negali iš jo išeiti. Pavargo
vaikai, vos vilkosi, o ypač nusikamavo Petras. Netrukus jis Vladui
pasiskundė:
– Labai pavargau, nebegaliu toliau eiti.
Veltui prašė jį Vladas dar kiek paėjėti. Petras sustojo vietoje ir,
įžiebęs degtuką, dairėsi.
– Vladai, žiūrėk, mes ir prieš savo pėdas eidami jau, rodos, du
kartus užburtu požemio ratu apsukome. Štai kiek mūsų pėdų ir
viena, ir kita kryptimi eina.
– Tikrai, dukart jau ir nauja kryptimi ratą apsukome, – atidžiai
apžiūrėjęs grindinį, sutiko Vladas.
Tuo metu degtukas užgeso. Vaikai liko bestovį. Jų galvose sukosi klaikios, slegiančios mintys. Ką daryti, kaip iš tų tamsių požemių išeiti?
76

TURINYS

– Vladai, ką mes padarėme? – po trumpos tylos prakalbėjo Petras. – Juk eidami, kaip pats patarei, priešinga kryptimi, mes savo
pėdas sumaišėme ir, kuria kryptimi dabar eiti, nežinome.
– Tikrai, kvailas buvau, – kiek apgalvojęs, atsakė Vladas. – Bet
ar ne vis vien, kuria kryptimi mes tuo užburtu ratu vaikščiosime.
Jei iš jo išeisime, tai ar ne vis vien, į kur eisime, o jei neišeisime, tai
argi svarbu, kaip juo vaikščiosime.
– Tai gal ir mūsų Balandžių Jono likimas laukia, – verksmingai
suvapėjo Petras.
– Negi stovėsim ir verkšlensim. Eikime, gal pagaliau ir išeisime, – drąsino draugą Vladas.
Kiek pastovėję ir atsipeikėję, vaikai vėl ėmė ringuoti tamsiu
požemio koridoriumi, bet kaskart vis didesnį nuovargį juto ir todėl
vos besivilko. Po kurio laiko Petras vėl draugą sulaikė.
– Stok, nė žingsnio negaliu... – vos pratarė Petras ir susmuko
ant dulkėto grindinio.
Kiek stipresnis, nors irgi vos besilaikąs ant kojų, Vladas visokiais būdais ragino draugą eiti: kėlė jį nuo žemės, tempė pirmyn.
Bet Petras buvo viskam abejingas ir, nė žodžio neatsakydamas,
graudžiai verkė. Draugą betempdamas, ir Vladas galutinai nusikamavo. Atsisėdo ir jis verkdamas greta Petro. Iš užburto požemių
rato išeiti vaikai jau visai vilties nustojo. Nebeturėdami jėgų kovoti
su savo baisiuoju likimu, jie susiglaudę tyliai kukčiojo. Taip beverkdami, išvargę vaikai nejučiom užmigo.
Kiek laiko miegojo nelaimingieji lobių ieškotojai tamsiame,
paslaptingame Senadvario požemy ant dulkėto grindinio, atspėti
sunku. Visiškoje požemio tamsoje, į kurią niekuomet neįsiskverbia joks saulės spindulys, laiko nuovokos visai netenki. Čia laikas
tęsiasi be galo ilgai, minutės virsta valandomis, valandos dienomis, o dienos – mėnesiais. Taip jis slinko, kol vaikai judėjo, o kai
užmigo, tai ir visai laiko nebejuto.
Iš sunkaus miego pirmasis atsibudo Petras. Nesusivokęs iš
pradžių kur esąs, nustebo, kad taip ilgai naktis. Tačiau greitai prisiminė miegojęs ne savo minkštoje, šiltoje lovoje, o ant dulkėto
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grindinio paslaptingame Senadvario požemy. Prisiminė visus čia
patirtus nuotykius: klaidžiojimą užburtu ratu, atrastuosius piktojo
pono turtus, begalinį nuovargį ir baisų likimą.
– Ar tai ne sapnas? – klausė pats savęs Petras.
Deja, tai buvo ne sapnas, o baisi tikrovė. Dairėsi tamsoje Petras ir, išgirdęs, kad šalia ramiai knarkia Vladas, pažadino jį.
Ilgas miegas, nors ir ant dulkėto požemio grindinio, atgaivino
vaikų jėgas, ir jie pasijuto esą žvalesni ir drąsesni. Dabar jiems
tikrovė nebe tokia baisi atrodė.
– Ką mes darysime? Nejaugi čia liksime kaip Balandžių Jonas? – prašneko Petras.
– Kitos išeities nėra: reikia vėl eiti. Gal dabar išeisime, – patarė
Vladas.
– Bet kur eiti? Juk iš to užburto požemių rato tikrai išeiti negalima.
– Ženkime, – drąsino draugą Vladas, – dabar tai tikrai išeisime. Argi užmiršai, kuriuo būdu Tomas Sojeris su savo draugu
Finu iš landynės išėjo?
– Neatmenu.
– O jie, landynių sienos laikydamiesi, viena kryptimi ėjo ir išėjo. Tai ir mes ne požemio viduriu, o kuriuo nors pasieniu eikime.
– Pirmyn! – džiugiai pritarė draugo sumanymui Petras ir įžiebė
degtuką apsidairyti. Bet koks nykus buvo silpnai apšviesto siauro
požeminio koridoriaus vaizdas! Vaikai net apsidžiaugė, kai degtukas sudegė ir juos vėl apsupo tamsa.
– Dešinės sienos laikysimės, – patarė Vladas.
Pradėjo vaikai slinkti pirmyn. Tačiau dabar ilgai eiti negalėjo,
greitai pavargo, o, be to, ėmė kamuoti alkis ir troškulys.
– Kaip norisi valgyti, – pasakė Vladas.
– Ir gerti, – atsiliepė Petras.
Svaigo galvos, silpo jėgos, kas žingsnis vis sunkiau kilo kojos.
Kurį laiką vaikai slinko tylėdami.
– Tai piktasis ponas mums už jo paimtus pinigus kerštauja, –
pagaliau rimtai tarė Vladas.
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– Tikrai, tai jis kerštaudamas mus užburtu ratu vedžioja, – sutiko Petras.
Piktojo pono priminimas dar labiau pakirto Petro jėgas. Draugo nuomonei jis visiškai pritarė, o netrukus ir pats piktasis ponas
jam ėmė vaidentis.
– Vladai! – baimingai sušuko Petras suklusęs. – Eina... Tai piktasis ponas. Ar girdi jo žingsnius?
Vaikai sustojo ir kurį laiką klausė, bet nieko neišgirdo. Požemy
tvyrojo tyla. Jie vėl patraukė pirmyn. Po kiek laiko Petras ranka
sulaikė Vladą ir tyliai sušnibždėjo:
– Tikrai piktasis ponas požemiu eina, aš jo žingsnius girdžiu.
Štai klausyk.
Dabar ir Vladas išgirdo požemy tyliai tapsint. Bet kas gi galėtų tame klaikiame požemy vaikščioti? Tikriausiai pats piktasis
ponas! Ir Vladas, siaubo apimtas, sustingo vietoje.
– Tikrai tai piktasis ponas, – išsigandęs, vos bepajudindamas
lūpas, atsakė Vladas.
O Petras iš išgąsčio ir kvėpuoti nustojo, jo širdis ėmė smarkiai
plakti. Paslaptingieji žingsniai tamsiame požemyje kas kartą vis
aiškiau ir stipriau tapsėjo. Pagaliau jie visai prisiartino.
– Piktasis ponas jau čia pat, – vos pratarė Petras.
– Bėkime! – sušuko Vladas ir, griebęs draugą už rankos, ėmė
jį traukti. Kiek jėgų turėdami, vaikai pasileido bėgti tamsiu požemiu, bet paskubėti negalėjo, nes nuolat atsimušdavo į sienas. Kartą
Petras taip smarkiai atsitrenkė, kad net parvirto. Drauge išsitiesė
ant grindinio ir į jį įsikibęs Vladas.
Vaikams ėmus bėgti, kažkas, pamažu požemiu ėjęs, irgi pradėjo tekinas juos vytis. Pribėgęs prie suvirtusių vaikų, vaiduoklis
garsiai ir linksmai subliovė.
„Tai ne piktasis ponas, o pats velnias!” – iš pradžių pamanė
Vladas ir dar labiau išsigando. O tuo metu vaikus prisivijęs gyvulys dar kartą kitą subliovė ir ėmė Vlado ranką laižyti. Iš karto Vladas nieko nesuprato. Truktelėjęs ranką, jis užčiupo ilgus, standrius
barzdos plaukus.
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– Tai ožys, o ne velnias! – atsipeikėjęs sušuko Vladas ir rankomis pradėjo tą gyvulį čiupinėti. Kai jo pirštai palietė ilgus, į šonus
užsirietusius ragus, Vladas visai atsigavo. – Ožys, Mendelio ožys,
– nustebęs kartojo. – Petrai, Petrai, kelkis! Čia joks piktasis ponas,
joks velnias! Tai ožys, tikras Mendelio ožys! – šaukė draugui Vladas.
Bet į linksmą draugo šauksmą Petras neatsiliepė: paslikas tysojo ant grindinio. Nesulaukdamas draugo atsakymo, Vladas pradėjo jį purtyti. Bet Petras neatsigavo ir purtomas.
„Ar tik nebus miręs iš baimės, – išsigandęs pamanė Vladas
ir pasilenkęs ėmė klausytis jo alsavimo. Išgirdęs tyliai alsuojant,
nusiramino: suprato jis, kad Petras apalpo. – Bet ką dabar su juo
daryti, kaip iš požemių išeiti?”
Kiek pagalvojęs, Vladas pradėjo ramiai stovintį ožį glostyti.
– Oželi, brangus mano oželi! Jei mūsų pasiilgęs tame požemyje atradai, tai išvesk mus į saulę, į laukus, parvesk mus namo.
Namo, oželi, namo!
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Ožys, tarsi tų Vlado žodžių telaukęs, kartą, kitą subliovė, apsisuko ir ramiai patraukė tamsiu požemiu. Paskutines jėgas surinkęs, Vladas griebė apalpusį Petrą ir ėmė jį vilkti paskui ožį. Netrukus ožys išvedė Vladą iš ratu ėjusio siauro koridoriaus į pirmąjį
rūsį, per kurį vaikai į požemį buvo patekę. Čia jau ir šviesos kiek
pro angą įspindo. Ožys greitai pro angą išlipo į lauką, o paskui jį ir
Vladas ištraukė Petrą į dienos šviesą.
Apsidairė Vladas aplinkui: viskas kaip buvę. Ir diena tokia pat
šilta, saulėta. Saulė jau į vakarus beeinanti. Laikas jau galvijus į
ganyklą ginti. Kaip ilgai jiedu požemyje išbuvo, iš pradžių jis net
negalėjo suvokti. Manė, kad vis dar ta pati diena. Pamatęs, kad
reikia skubėti, Vladas visaip stengėsi draugą atgaivinti, tačiau nei
saulės šviesa, nei grynas oras, nei kepurėje atneštas iš upės vanduo
Petro neatgaivino. Nors ir gyvas jis buvo, bet gulėjo be sąmonės,
išbalęs. Ką su juo daryti? Reikia skubėti, o miestelis toli. Nenuvilksi jo tiek: jėgų per maža, o palikti jį apalpusį čia, prie griuvėsių, negalima. Tačiau Vladas greitai surado išeitį. Jis pašaukė čia
pat ramiai besiganantį ožį, ant jo nugaros užvertė Petrą ir pats, jį
prilaikydamas, į miestelį patraukė. Su tokiomis vaikų išdaigomis
apsipratęs ožys ramiai žingsniavo su savo našta, ir netrukus mūsų
drąsieji lobio ieškotojai pasiekė miestelį.

1 	Kaip baigėsi pirmoji lobių ieškojimo diena?
2 	Ko vaikai labiausiai baiminosi? Ką jie kaltino dėl juos ištikusios
nelaimės?
3 	Papasakokite, kaip vaikai elgiasi ir ką jaučia, išgirdę paslaptingus garsus.
4 	Iš kur tie paslaptingi garsai sklinda, kieno jie? Kaip keičiasi Vlado nuotaika? Kas nutiko Petrui?
5 	Kaip manote, iš kur požemy atsirado ožys?
6 	Paaiškinkite, kaip šios ištraukos pavadinimas siejasi su turiniu.
7 	Aptarkite, kokiomis charakterio savybėmis ir būdo bruožais pasižymėjo Vladas ir Petras. Savo mintis argumentuokite, remdamiesi tekstu.
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8 	Kuri pasakojimo vieta jums įdomiausia? Kodėl? Remdamiesi ta
ištrauka, sukurkite komiksą.
9 	Ar šį kūrinį galėtute priskirti nuotykių literatūrai? Kodėl?
10 Kokia jūsų nuomonė apie šias ištraukas? Ar norėtumėte perskaityti visą knygą? Kodėl?

Nuotykių literatūra – literatūros atmaina, įvairūs kūriniai,
kuriuose daug veiksmo įtampos, vienas ar keletas drąsių
veikėjų, kovojančių su gamtos stichija ar žmonių pinklėmis.
Nuotykių knygose dažniausiai veiksmas vyksta ypatingoje
aplinkoje – požemiuose, kalnuose, jūroje ir kitose vietose.
Veikėjai kur nors keliauja siekdami tikslo.

Rimantas Budrys

Sargai
Ištrauka iš apysakos „Tėtis ir jo vaikai”

Na ar gali būti kur nors geresnis gyvenimas!
Tėtis išvažiavo iš paties ryto. Dėdė Morkus ir teta Morta išsiskubino kartu su tėčiu. Jie turi svarbių reikalų miestelyje ir sugrįš
tiktai vakare.
– Lipkim ant stogo! Ten įdomiau sėdėti ir toliau matyti... Koks
skirtumas, kur saugoti namus: kieme ar ant stogo!
Vincukas su Saulium pritaria Vaido išmonei.
Ilgakojis Vincukas jau ant stogo, o striukesnis1 ir apskritesnis
Saulius ropščiasi pridurmui2, net kopėtėlės linksta.
– Jeigu mus dabar kas sugalvotų pulti, būtų labai patogu gintis. Kopėtėles užtrauktume, o su ietimi iš viršaus šmakšt!
1
2

Striukas – trumpas.
Pridurmui – iš paskos, įkandin.
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Vaidas sviedžia ietį. Ietis lekia smegčia ir įsminga į smėlį. Puiku! Galima žaisti, kad jų pilį puola priešas. Tiktai reikia užsigabenti ant stogo daugiau iečių ir akmenų...
– Kas pirmas nubėgs atnešti ietį?!
Vaidas – stogo kapitonas. Kapitonas klausia, kas pirmas... Bet
ir pats nori būti pirmas!.. Kojų brazdėjimas, šurmulys... ir – traškėjimas...
Nei tada, nei dabar, nei kada nors – niekas nežino ir nepasakys, kas pirmas įlaužė dėdės Morkaus pirkios stogą. O kai stogo
skiedra jau buvo pralūžusi, skylėn nei iš šio, nei iš to pati sulindo
Vaido koja. Kad Vaido koja įsmuko stogan iki šakymo3, tai regėjo
visi. Ir pats Vaidas žino.
Ką dabar beveiksi... Stoge juoduoja skylė kaip barsuko ola
kalno šlaite... Kopėtaites berniukai nunešė šalin, atrėmė į sandėliuką, kad vištos galėtų patogiai užkopti dėti kiaušinių... Vargšės
vištelės. Vaidas net atsidūsta. Kol jie turėjo paėmę kopėtaites, jos
tiktai tupinėjo palei sandėliuką, žiūrėjo aukštyn, tempdamos kaklus... Kopkite, kopkite, geros vištelės... Ir ietį nunešė vieton, tvarkingai paguldė žalgų4 krūvelėn... O skylė stoge vis tiek tamsuoja!..
Juoduoja – ir gana...
Laikas viską užgydo. Net ir baimę. Kol dėdė su teta sugrįš – vis
pavyks sugalvoti, kaip stogą užlopyti...
Namus saugoti visai nebloga ir kiemelyje. Nėra jokio būtino
reikalo kopti ant kraigo.

***

– Ė, vyrai! Katė iš miško parėjo!.. Juk tai didžiausias piktadarys... Paukščių ir voverių užpuolikas!..
Katė, baltais ir juodais lopais išmarginta, pralindo pro tvoros
apačią, pralindusi – vikst aukštyn uodegą, stačiai kaip lazdą ir, dėliodama letenas, ateina pirkios pasieniu.
Vincukas patvirtina:
3
4

Šakymas – tarpkojis.
Žalga – didelė ilga vytis.
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– Mūsų katinas anądien voverę iš miško partįsė.
– Tą katę reikia nuteisti! Juk už visas piktadarybes nubaudžia
teismai.
Sauliui neaišku. Katė dabar nieko neatsinešė. Ir, kiek jisai prisimena, nėra matęs jos kopiant prie inkilų...
– O už ką ją teisime? Galgi jinai nekalta...
– Cha!.. Katė – ir nekalta!.. Lauk! Bus tau kur nors tokia katė!
Saulius prityla. Vis tiek Vaidas teis katę. O ir Vincukas pritaria, kad katę reikia teisti.
– Kac... kac... kac... kac... katyte!..
Paimtas nuo stalo taip kvepia skanėstas... Ir patiklus „kaltinamasis” jau krepšyje. Krepšys iš viršaus užrištas tetos Mortos
prijuoste, pasprukti – jokios vilties.
– Jeigu nori teisintis, gali ką nori sakyti... Vis tiek viską žinome!
84

TURINYS

Jeigu kartą pakliuvai į letenas teisėjui, kuris „viską žino”, tad
jau neverta ne tik teisintis, bet ir murkti. Todėl katė krepšyje tyli,
net nemurkia. Tik bando prakišti leteną pro krepšio vytelių tarpą...
Jeigu pavyks pasprukti, tai tik savo jėgomis.
Teisėjai rimtai svarsto. Gal, nunešus į plyną lauką, atiduoti
šunims... Lojančių kačių medžioklės mėgėjų sodžiuje – kiek nori.
Jeigu ištrūks – jos laimė... Bet vis dėlto tai tetos Mortos katė... Bus
uždaryta kalėjiman, ir baigta! Ar ilgam? Hmm... Pirma uždarys.
Ar ilgam – teisėjai paskui pagalvos.
Nuspręsta – padaryta. Katė kalėjime.

***

Kieme nebėra jau ir vištoms vietos. Vartosi berniukai kūliais,
bėga galvotrūkčiais, kol griūva... Vaidas sugalvojo kažkokį naują,
„visai neišbandytą” žaidimą. Vištos kudakindamos išskraidė per
tvorą. O kur dėtis tetos Mortos jurginams? Jeigu jie nepražus, bus
jų didelė laimė, nes kieme jau grumiasi dvi priešiškos kariuomenės – Saulius ir Vincukas. Vaidas pakaitomis stoja vienos ar kitos
pralaiminčios „kariuomenės” pusėn, kad „karas per greitai nesibaigtų”.
Galop Vaidas sumanė pulti pirkioje užsidariusį priešą ir „paimti jo pilį”. Nors nelengva buvo įsiveržti, bet puolantieji vis dėlto
suurėjo5 vidun...
Dar iš tolo, nė nepriėjęs vartelių, Liudas girdi, kad iš pirkios
griūna riksmas. Durys atlapotos, o viduryje trioška, poška, griūva... Kaip prieš patį vidunaktį velnių pirtyje. Liudas spartina žingsnį... Džiakšt!.. Krito kažkas sunkus... Ir tyla, tyla...
Viduryje grindų baltuoja pieno ežeras. Prie stalo sugurusi į
druzgus6 puodynė. Pati ta didžioji tetos Mortos puodynė. Nusiplūkę, išpašiotais marškiniais, raudonomis ausimis kariautojai stovi
aplinkui nuščiuvę...

5
6

Suurėti – su triukšmu kur bėgti, gužėti.
Druzgai – smulkios šukės, šipuliai.
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– Jau... Vaidukėlis nuveikė...
Tiek tepasako Liudas, pasiima knygą ir išeina sėdėti po beržu. Vaidas irgi pūkščia, garsiai dūsauja, šluostydamas nuo grindų
pieną. Iš susigraužimo jo ausų raudonis nė kiek neatslūgsta... Vincukas su Saulium nuėjo namo: jiedviem būtinai ir neatidėliotinai
reikia prinešti pirtin malkų... Išėjus bičiuliams Vaidui dar nykiau...
Kas bus?.. Kas gi dabar bus?!
Saulė, perkopusi beržus, pasileido vakarų šalin... Artėja ta valanda, artėja...
Teta Morta kaip ėjo per kiemą, taip ir perėjo. Vaido širdis susigniaužė į mažytį gniužulėlį, bet teta nepakėlė akių, nepažvelgė į
stogą. Įėjo vidun. Lyg nieko...
– Pienelį išgėrėte?
Varge, vargeli... Vaido ausys raudonos kaip nuo ugnies. Atslinkina ir Liudas. Jisai, žinia, neskųs. Ir nesišaipo, ačiū jam... Bet
įdomu pažiūrėti, kaip Vaidukas suksis.

***

Vaidas trainiojasi apie tetą kaip veršiukas, ėriukas ir mažas
katinėlis.
– Teta...
Vaidas pradeda nedrąsiai ir labai labai iš tolo... Nuo to, kaip jie
išvaikė pirkios muses, paskui prinešė vandens, paskui malkų... Ir
tiek gerų darbų jau padarę, neiškentė ir nutarė šiek tiek, tiktai šiek
tiek pažaisti... Ir tada... Ir tada... Tetos veidu nubėga rūškanas debesėlis: vis dėlto didžiausia puodynė, kokia bebuvo namuose. Vėl
reikės turgun nukakti7... Bet Vaidelis toksai švelnus berniukas...
– Vaidai!.. Eikš, ką parodysiu!
Dėdės Morkaus balsas kviečia kieman kaip teismo trimitas...
– Vaidai, tik tu pažvelk, kokia skylė stoge! Tokia įdomybė...
Kažin kaip ji atsirado?

7

Nukakti – nuvykti.
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– Gal akmeniu kas nors!..
Vaidas nejučiom viksteli šonan. Ir pats sau gailisi pasakęs neteisybę... O dėdė tiktai stebisi, tiktai stebisi:
– Nežinia, kas galėtų tokį akmenį taip aukštai užsviesti!..
– Visai neaukštai...
Vaidas vėl susigriebęs prikanda liežuvį. Ir jaučia, kad jo ausys
vis raudonyn, karštyn, kad, rodosi, tuojau ims rūkti ir užsidegs.
Dėdė juokiasi.
– Reikės kopti ant viršaus ir pažiūrėti, kurgi įkritęs tasai
akmuo... O kaip jūs tenai užsikraustėte?
– Kopėtėlėmis!..
– Aha... Kopėtėlėmis! Na tai dabar ir porink viską nuo pradžių.
Palikau sargą, o tas stogą pradūrė!
Jau prasitarta... Jau vis tiek... Vis tiek jau... Vaidui net graudu,
nes taip jam nepasisekė... Ir viskas taip nesiseka... Ir dėdės veidas
visai ne toks jau linksmas... Pasakoja Vaidas, kloja iš širdies...

***

– Vajėzau... Morkau!.. Morkau, klausyk...
Pablyškusi teta Morta išbėga pro duris kieman ir nebežino, ką
toliau daryti: tipena prie dėdės, lyg atgal sugrįžti nori ir vėl tipena...
– Na kas gi?!
Dėdė susirūpina. Visi eina vidun. Ir Liudas kartu. Jis iki šiolei
stovėjo už dėdės nugaros ir žiūrėjo – užsidegs Vaido ausys ar ne?
Pirkioje ūžauja pakurta krosnis... ir kaži kas klaikiai rėkia. Lyg
smaugiamo vilko, lyg katės... lyg paties velnio balsu. Visi girdi,
kraipo galvas... Niekas negali suprasti, iš kur tas baisingas rėkimas sklinda. Teta Morta, nesuvokdama, ką daryti, užstumia ir vėl
atkiša kamino kaištį...
– Vajėėė, Morkau... Tik jau velnias rėkia, ne kitaip... O gal...
Mina? Morkau! Galgi tikrai mina?! Pakišta po pečium... Kaista...
Rėkia... Tuojau sprogs!..
Dėdė ne juokais pažvelgia į Vaidą... Ką gali žinoti su tokiais
„galvočiais”? O Vaidas, ne tik nuraudęs, bet jau ir išprakaitavęs,
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puola prie krosnies, praveria orkaitės dureles... Iki galo jų atverti
nereikėjo. Jos pačios atsivėrė su tokia jėga, kad Vaidas vos nebrinktelėjo aukštielninkas. Iš orkaitės kaip iš patrankos šovė katė,
trenkėsi į langą, dzingtelėjo stiklai... ir katės kaip nebūta. Jeigu
lange nežiojėtų8 kiaurymė, manytum, kad pasivaideno.
Po didelio apstulbimo ir po labai ilgos tylos teta tik tiek tepasakė:
– Dieve, dievulėliau... Katę norėjo iškepti...
Palingavo galvą ir išėjo gyvulių liuobti. Liudui net negera dėl
brolio išdaigų. Jis išskuba padėti. O išgrūstas langas žiopso išsižiojęs... Vaidas mintimis vainoja katę: kam jai reikėjo tokią didelę
skylę stikle išdurti, pro ją net kelios katės iš karto įlįstų... Galėjo
bent mažesnę skylę išgrūsti... Vaido ausys nežinia jau kokio raudonumo, o dėdė vis dar tyli... Atsidūsta ir tyli. Viena skylė stoge.
8

Žiojėti – juoduoti, būti prasivėrusiam.
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Kita skylė lange... Ir nežinia, ar tai jau viskas? Bet dėdės akys niekaip negali ilgai išbūti be juoko kibirkštėlės.
– Tai kam gi tu katę krosnin įgrūdai?
– Į kalėjimą... Už paukščius ir voveres nuteisėm uždaryti kalėjiman...
– Teismas buvo?
– Buvo... Ilgai teisėm, kol nuteisėm...
– Hm... Jeigu pagal teismo nuosprendį, tada kas kita. Bet kodėl
kalėjimas krosnyje?
– Čia... Ten... tamsiausia! O juk kalėjime turi būti kuo tamsiau...
– Teisybė... Tamsesnį kalėjimą sunku besurasti!
Dėdė ima nuo suoliuko tuščius kibirus. Irgi eina apsiruošti
apie namus.
Vaidas dar niekados taip uoliai nenešiojo kibirų. Dar niekad
taip nepuolė į darbą.

1	Kur vaikai nusprendė saugoti namus?
2 	Ką išdykaujantys vaikai padarė dėdės Morkaus pirkios stogui?
3 	Kodėl berniukai nusprendė nubausti katę? Kaip vertinate tokį jų
poelgį?
4 	Papasakokite, kokį dar žaidimą žaidė vaikai.
5 	Kaip baigėsi vaikų karas? Kodėl Vaidas liko vienas?
6 	Kaip dėdė Morkus suprato, jog stogą pradūrė Vaidas?
7 	Kodėl teta Morta išsigando? Ką ji pradžioje pamanė?
8 	Ar dėdė Morkus labai pyko ant Vaido? Kodėl?
9 	Kaip vienu žodžiu pavadintumėte kūrinyje pavaizduotus vaikų
poelgius?
10 	Paaiškinkite posakius: „laikas viską užgydo”, „širdis susigniaužė į mažytį gniužulėlį”, „prikanda liežuvį”, „kloja iš širdies”,
„kaip iš patrankos šovė katė”. Kokia jų reikšmė?
11 	Kokia šio kūrinio tema ir pagrindinė mintis?
12 	Parašykite kūrinio planą.
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Petras Cvirka

Vartiklis
Vasaros dienos karštis mirguliavo apleistuose kaimo laukuose. Nebuvo matyti nei žmogaus, nei gyvulio. Įaudrintas šūvių oras
bangomis siautė žydinčius rugių plotus, iš kurių dulko žalsvi, duona kvepią debesys.
Netoli vienos sodybos, sprogus sviediniui, nuo kūtės stogo
nušliaužė kažkas pilkas ir dunkstelėjo žemėn. Iš po užvirtusių
ant galvos drabužių pasižiūrėjo nustebusios akys, o iš burnos per
smakrą tekėjo seilės. Tai buvo kokių devynerių metų berniukas,
šviesių, ant ausų uždribusių plaukų, lieso ir išblyškusio veido. Prie
krūtinės prispaudęs jis laikė balandį. Persliuogęs per tvorą, šlubuodamas, vaikas pradėjo bėgti slėnio pusėn.
Jo amžiaus draugai šaukė jį Vartikliu, nors jo tikras vardas buvo
Tafilius. Berniukas gyveno su savo senute paskutiniame name prie
upės, ant paties slankiaus1. Lūšna buvo sena, iš lauko aprūkusi,
kažkada perstatyta iš pirties. Ties viduriu jos stogas buvo lūžęs ir
atsitūpęs ant žemės. Kaime dėl to sakydavo: „Antai Stepų mamytės troba pasitursinus2 šokti”.
Stepų vardas, atitekęs senajai moteriškei ir jos sūnaičiui, išliko nuo ankstesnių laikų. Šeimoje, dabar sunykusioje, buvo keli
Stepai, kurie, neturėdami žemės, karta iš kartos vertėsi dailidžių,
kubilių ir kalvių amatais. Kažkada įsisiautusi šiltinė paguldė stipriausius šeimos ramsčius. Liko tik Stepų mamytė ir jos sūnaitis,
silpnas iš gymio, bet anksti pradėjęs svarstyti ir galvoti. Atsitūpęs
prie mažo vabalėlio, berniukas galvodavo, ko jis ieško žolėje. Galvodavo jis, kodėl varlė šokuoja, o nebėga tekina ir kodėl, įsibridus
į vandenį, kojos atrodo tartum kreivos?
Karveliai buvo vienintelė mažojo aistra. Laikė jis jų gerą tuziną porų: moliūgų, baltųjų ir tokių, kurių net vardų nežinojo.
1
2

Slankius – slenkanti kalno šlaito dalis.
Pasitursinusi (troba) – čia: palinkusi, suklypusi.
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Daugiausia jis brangino vartiklius3, mokančius kūlvertomis raižyti
dangų, visuomet pasprunkančius iš vanago. Pirkdavosi juos arba
išmeilikaudavo iš kitų kaimo piemenų, kur retkarčiais išsiruošdavo deryboms, mainams, prisikimšęs kišenes senų spyruoklių, vielos ar sagų.
Vartikliu jį praminė nuo to, kai spindinčiomis akimis įsižiūrėjęs į padangėj kūlvertomis besivartančius karvelius, pats savęs
nejusdamas, suplasnojo rankomis ir, nuo skardžio pasiritęs žemyn,
išsisuko koją. Žmonės vis mėgdavo jį gundyti:
– Parodyk, Tafiliuk, kaip tavo kertikliai iš vanago paspruko!
– Ne kertikliai, o vartikliai! – pataisydavo karvelininkas ir
vaizdžiai parodydavo. Ne kartą su šąlančiu krauju gyslose, sulaikęs kvėpavimą ir apžiojęs kumštį, iki kraujų kandžiodamas pirštus, jis sekė padangėje greitai didėjantį ir vėl debesyse išnykstantį
mirties šešėlį. Ir ne kartą po ilgos, atkaklios kovos į laukus nukrisdavo tik baltos, krauju suteptos plunksnos. Vartiklis apžiūrėdavo
jas ir keletą gražiausių įsidėdavo sau į kišenę. Tokiomis nelaimingomis dienomis, užmiršęs viską pasaulyje, jis valandų valandas
ištūnodavo lūšnos kampe, po didžiąja lentyna. Kai Stepų mamytė,
susirietusi į kamuolį, atkalbėdavo poterius už visą gausingą šių
namų giminę, sausai atsikrankštusi, sakydavo:
– Eitum miego. Ko ten žiūri į tamsą?
– Galvoju ir galvoju, – atsiliepdavo Vartiklis, lyg iš gilaus miego pabudęs. – Jau daug sugalvojau... Prieš vanagus sugalvojau.
– ...Per amžių amžius amen, – neklausydama anūko, užbaigdavo senutė dar vieną maldą, atsiminusi užmirštą šeimos narį, ir
tuojau paskęsdavo savo pagalviuose. Namuose įsiviešpataudavo
tyla, kurios nesudrumsdavo nė svirplio smuikavimas.
– Neklausi, ką galvoju... Kodėl neklausi? – pasiteiraudavo po
kiek laiko Vartiklis ir, nesulaukęs žodžio, užsnūsdavo nenusirengęs.
Atūžęs karas nesudrumstė šio ramaus gyvenimo. Kas gyvas
išsibėgiojo, bet Stepų mamytė atsisakė trankytis dievai žino po
3

Vartiklis – balandis, kuris skraidydamas vartosi.
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kokias šalis svetimuose ratuose ir tarėsi geriausia pasikliausianti
apvaizda. Neišgąsdino jos nė kalbos apie artėjančius vokiečius, raguotus, su keturkampėmis galvomis.
Anūkas taip pat nenorėjo palikti savo karvelidės, nors šis didysis kaimo triukšmas: verksmai, daiktų krovimas, kasimas į žemę
drabužių, varomų į girią gyvulių maurojimas, bliūvavimas jį ir
gąsdino.
Vartiklis, nepaleisdamas iš užančio karvelio, pasiėmė indą ir
išėjo prie kūdros, kamuojamas sunkių minčių. Pasėmęs vandens,
atsiklaupė prie auseklio4 ir atsigėrė keletą drungnų gurkšnių. Burnoje palikęs atsargą, apžiojo karvelio snapą ir jį taip pat pagirdė.
Vartiklio kakta susiraukšlėjo. Negirdimi, tik jam vienam suprantami žodžiai judino lūpas. Jis greitai pašoko, palikęs vandenį,
išsitraukė iš pašiūrės ilgą šatrą su pririštu prie jos galo skarmalu ir
kerte ėmė kabintis stogan. Beregint viršum jo šviesiaplaukės galvos suplevėsavo baltas skuduras, panašus į ratu skriejantį paukštį.
Ši karvelininkų pramoga, suteikianti jiems daug džiaugsmo,
visuomet pakiliai veikė Vartiklį. Berniuko smakras sudrėko nuo
seilių. Jis nieko daugiau nematė, tik begaline gelme tyvuliuojantį
dangų. Karo trenksmų išblaškyti karveliai išvydo baltąjį ženklą.
Jų sparnų ramus švilpesys artėjo iš tolo lyg artimo žmogaus dūsavimas. Praėjo visa valanda, kai nebuvo girdėt šūvių, ir Vartiklis vis
suko savo ilgąją šatrą, lyg žaisdamas prieš visą įnirtusią, sudulkusią, plienu ir paraku alsuojančią melsvą žmonių galybę, potvyniu
išsiliejusią visu slėniu, artėjančią, grasinančią.
Vienu sykiu, lyg ženklą davus, sugriaudė ir sudrebėjo žemė.
Krūmų ir kalvų priedangoje slenkančius vokiečius pamatęs priešas ėmė sėti į jų eiles ugnį. Stūksą kupstai, vejos ir krūmai pavirto
gyvais žmonėmis, ir dūmai, garsai, ginklų švytėjimas susiliejo į
rausvai pilką debesį, atsistojusį kalnu.
Lyg kas būtų pakuždėjęs kraigą apžergusiam berniukui: „Tafiliuk, parodyk, kaip tavo karveliai vartosi!..” – jis pasišokėjo į orą,
išmetęs šatrą, ir, linksmai makaluodamas rankomis, nusirito nuo
4

Auseklis – žemas su ąsomis kubiliukas.
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stogo. Iš jo ančio išsprūdo karvelis ir baltas, lyg sniego gniūžtė,
pakilo į dangų. Atviromis akimis Vartiklis jį palydėjo, šypsodamasis, išsitiesęs dilgėlėse, su mažute, nematoma skylute krūtinėje.
Šaukiant ir nerimaujant Stepų mamytei, jis ten išbuvo iki vakaro, tartum kuždėdamas:
– Galvoju ir galvoju...
Į vakarą dienos karštis sumažėjo, nurimo trenksmai. Įaudrintas šūvių oras bangomis siautė žydinčių rugių plotuos, iš kurių
dulko žalsvi, duona kvepią debesys.

1 	Kas yra pagrindinis apsakymo veikėjas? Ką apie jį sužinojote?
2 	Koks įvykis vaizduojamas apsakyme? Glaustai papasakokite,
kas, kur ir kada vyko.
3 	Kodėl žmonės berniuką vadino Vartikliu? Kaip jis atrodė? Atsakydami remkitės teksto žodžiais.
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4 	Raskite tekste žodžius, įrodančius, kad berniukas mėgo svarstyti
ir galvoti.
5 	Papasakokite, kaip Vartiklis stebėdavo balandžio ir vanago kovą.
Kaip jis tada jausdavosi?
6 	Kokia karvelininkų pramoga visada pakiliai veikė berniuką? Kodėl tą kartą buvo pavojinga šaukti karvelius?
7 	Iš ko suprantame, kad berniukas žuvo? Kokiais žodžiais nusakoma Vartiklio mirtis?
8 	Apmąstykite, kokius išgyvenimus patyrėte skaitydami apsakymą. Paaiškinkite savo pasirinkimą.

Leonora Šileikienė

Mano tobulėjimo programa
Kriauklėje riogsojo nešvarūs indai. Karšto vandens srovė
pliaupė tiesiai į didelį šaukštą ir tiško į visas puses.
Algis, užsigulęs ant palangės, rašė į naują storą sąsiuvinį:
Mano tobulėjimo programa:
1. Kasdien daryti jogų gimnastiką.
2. Pirmiausia užbaigti nemalonius darbus.
Vandens kliokimas trukdė rašyti. Algis pasiėmė šepetį ir pradėjo šveisti lėkštę po lėkštės. Kriauklė ištuštėjo, bet ant grindų liko
bala. Berniukas koja nukabino skudurą, ištrynė grindis. Paskui lyg
kamuolį mestelėjo jį į viršų. Pataikė tiksliai. Skuduras pakibo savo
vietoje.
Algis vėl užsigulė ant palangės.
3. Nesikirpti plaukų, – parašė jis, bet tuoj prisiminė matematikės priekaištą: „Jei mažiau galvotum apie plaukus, galėtum mokytis vienais penketais.”
Išbraukė Algis trečią sakinį. Ilgai ilgai galvojo, kol pagaliau
parašė: 3. Iš visų matematikų turėti penketus.
– Kažin ar mokytoja leis auginti plaukus, jei trimestre bus algebros ir geometrijos penketai? – suabejojo Algis. Kai tik pagalvojo, kad reikės kirptis, praėjo bet koks noras tobulėti.
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Po ranka pakliuvo didinamasis stiklas. Pabandė sugauti saulės
spindulį. Ant laikraščio nutūpė juokingas saulės kiškutis. Kur jis
sustodavo, likdavo ruda dėmelė...
Staiga laikraštis užsidegė, ir kažkokia nematoma jėga jį išmetė
pro langą.
– Tikriausiai niekas nepastebėjo! – numojo Algis ranka. Paskui atsisėdo prie stalo ir ėmė kraustyti iš portfelio knygas. Sučirškė durų skambutis.
– Rimas, – iš braižo Algis pažino kaimyną.
Pravėrė duris. Rimas jį griebė už alkūnės ir įtraukė į savo buto
koridorių.
– Jei nori išvengti bėdos, tylėk, – vos atgaudamas kvapą, matyt, ką tik užbėgęs laiptais, sušnibždėjo Rimas.
Algis nieko nesuprato.
– Kas atsitiko?
– Tylėk, einam į kambarį! Ten paaiškinsiu.
Prie Algio durų kažkas paskambino.
– Einu pažiūrėti.
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– Neik, jei nori išvengti bėdos, – Rimas bandė jėga sulaikyti
draugą.
Skambutis nenutilo. Algis atstūmė Rimą ir atidarė duris.
– Va, kur tu slapstaisi! – vos išvydusi Algį, pradėjo šaukti apatinio aukšto kaimynė. – Gaisrą sukėlei! Mano butą norėjai supleškinti!
– Kokį gaisrą? Aš nieko nepadegiau, – bandė gintis berniukas.
– Dar meluosi! Iš ano namo matė, kad tu! Dvi naujas paklodes
ir pagalvę!.. Tik išnešiau į balkoną, ir sudeginai! Žmonės matė!
Neišsiginsi!
Tik dabar toptelėjo Algiui galvon, kad degantis laikraštis galėjo nukristi į kaimynės balkoną... Tada įsikišo Rimas:
– Kaip jis galėjo padegti? Visą laiką pas mane buvo. O iš mūsų
buto jūsų balkono nė nematyti.
Moteriškė valandėlei nutilo. Lyg ir suabejojo. Gal ir ne Algis?
Visada toks geras vaikas...
– Mes visą vakarą uždavinį sprendėme. Nuo stalo nebuvome
pakilę, – toliau aiškino Rimas.
– Nesikišk, – nutildė jį Algis. – Aš pro langą išmečiau degantį
laikraštį...

***

Tik po savaitės Algis grįžo prie savo tobulėjimo programos.
Ketvirto sakinio niekaip negalėjo sugalvoti. Ar Neišduoti kalno
paslapties, ar tiesiog: Išmokti pritrenkiančiai groti gitara?..
– Algi! Algi! – kieme pasigirdo Kazio balsas.
– Ko staugi? – Algis išėjo į balkoną.
– Einam!
– Negaliu! Reikia dar uždavinius išspręsti.
– Tai aš ateisiu pas tave ir pasėdėsiu, kol tu spręsi.
– Geriau eik namo ir ten pasėdėk. Po valandos gali grįžti, – Algis užtrenkė balkono duris.
Tada sučirškė skambutis Rimo braižu.
– Žinai, ką sugalvojau? – dar tarpdury pradėjo Rimas. – Pusę
uždavinių sprendi tu, pusę – aš. Kiek laiko sutaupysim!
– Šį semestrą negaliu, – atsisakė Algis.
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– Kodėl?
– Pagal tobulėjimo programą, – numykė berniukas.
– Oho! O kaip sekasi tobulėti? – pasišaipė Rimas.
– Puikiausiai! – tuo pačiu tonu atšovė Algis. – Magnetofoną
matysiu kaip savo ausis. Už apsvilintas paklodes mama keturiasdešimt rublių paklojo.
– Be reikalo mokėjo! – pasipiktino Rimas. – Juk komendantas
sakė: pati kalta. Negalima balkone jokių skudurų laikyti.
– Šaukštai po pietų...
Visą valandą berniukai tyliai kovojo su uždaviniais.
– Algi! Algi! Ar baigei? – vėl pasigirdo Kazio balsas.
– Palauk. Lipam žemyn.
Laiptais nugriaudėjo berniukų batai.
Algis, Rimas ir Kazys patraukė į slaptą, jiems vieniems težinomą vietą...
Kalno šlaite jie kasė urvą. Jau gerokai buvo įsirausę. Tilpo visi
trys. Tik patalpa turėjo būti erdvesnė. Nusimetė berniukai striukes, pasičiupo paslėptus kastuvus ir ėmė kastis gilyn.
– Nebereikės groti laiptų aikštelėse, – džiūgavo Rimas. – Ateisim čia ir grosim, kiek norėsim.
– Aš ir gitarą čia laikysiu, kai nusipirksiu. Ko gero, namie neleis, – pasiguodė Kazys.
– Kvailys! – pasišaipė Rimas. – Gitara čia sudrėks. Tik groti į
olą ateisim. Aš jau ryt atnešiu...
– Ne taip greit, – draugų įkarštį bandė atšaldyti Algis. – Dar
lentom reikės paremti, kad žemės nebyrėtų. Matot, kaip byra, –
kastuvu jis bakstelėjo į lubas.
Pabiro smėlis, paskui nukrito keli grumstai, atskilo ir didesnis
luitas...
Algis čiupo lentgalį ir bandė prilaikyti byrančią žemę.
– Greitai atneškit pagalių! Čia reikia paremti!
Rimas ir Kazys strimgalviais1 šoko iš urvo. Vos atsidūrė lauke,
už jų subraškėjo, sudundėjo. Pabiro žemės, ir urvo nebeliko.
1

Strimgalviais – per galvą, stačia galva, labai greitai.
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– Algi! Algi! – ėmė šaukti Rimas.
– Algi! Algi! – springo ašaromis Kazys.
Kastuvai liko viduje. Berniukai bandė kasti rankomis.
– Mes taip per savaitę neprisikasim, – pirmasis atsitokėjo Rimas. – Bėgam pagalbos!
Berniukai pasileido bėgti. Kazys nebetvėrė, apsipylė ašaromis.
Pradžioje pusbalsiu, paskui jau visu balsu ėmėm šaukti:
– Gelbėkit!
– Kas nutiko? – juos sustabdė moteriškė.
– Draugą žemės užgriuvo! – vos atgaudamas kvapą išstenėjo
Rimas.
– Bėkit į statybas, o aš greitąją iškviesiu, – iš berniukų išvaizdos supratusi, kad bėda rimta, sumojo moteriškė, bet tuoj pasigalvojo. – Jumis gali nepatikėti. Bėgsiu ir aš.
Trys darbininkai griebė kastuvus ir bėgte pasileido kalno link.
Kai atvažiavo greitoji, darbininkai dar buvo prisikasę tik iki
Rimo numestos striukės. O Algis buvo toliau – pačiame gale. Greitosios pagalbos vairuotojas irgi turėjo kastuvą. Kasė jau keturiese.
Rimas lyg suakmenėjęs stovėjo ir kramtė apatinę lūpą, o Kazys
garsiai verkė:
– Algi! Algi! Algeli!..
Algis buvo be sąmonės, išbalęs, aplipęs žemėmis...
– Nebegyvas! – sukūkčiojo Kazys.
– Gyvas! – atsakė gydytojas.
Į greitosios pagalbos mašiną įsėdo ir ta visiškai nepažįstama
moteriškė. O Rimo ir Kazio nepaėmė.
Berniukai bėgo ir bėgo paskui mašiną, kol ji išnyko, palikusi
dulkių debesį.

***

Iš veidrodžio į Algį žvelgė ištįsęs, giliai įkritusiom akim ir neatpažįstamai išbalęs trylikametis berniūkštis.
– Sudie, plaukeliai! – graudžiai pasišaipydamas iš savęs kalbėjo berniukas. – Algis nebeišpildys trečio tobulėjimo programos
žingsnio. Gydytojas dar dvi savaites neleidžia į mokyklą. Penketo
iš matematikos nebus – sudie, ilgieji mano plaukeliai!..
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Galva dar svaigo. Nesinorėjo nei skaityti, nei gulėti, nei iš viso
ką nors veikti.
Algis priplojo nosį prie lango stiklo.
Du nepažįstami berniukai, matyt, trečiokai ar ketvirtokai, lesino balandžius. Kai būrelis visiškai įjunko, ilgšis sušuko:
– Čiupk!
Jo rankose spurdėjo balandis. Sugavo paukštį ir antrasis – bekepuris.
Pats išsitraukė iš kišenės degtukų dėžutę. Žiebė degtuką, prikišo balandžiui prie uodegos. Degtukas užgeso. Įžiebė antrą.
– Ką jūs darot! Paleiskit balandžius! – pravėręs langą, sušuko
Algis.
Vienas į jį nekreipė jokio dėmesio, antrasis parodė liežuvį.
– Na, palaukit! – riktelėjo jis, užtrenkdamas langą.
Kai Algis išbėgo į kiemą, bekepuris jau leido iš rankų užsiliepsnojusį balandį. Paukštis metėsi į viršų. Pakilo virš namų stogų
ir pradėjo blaškytis.
O berniūkščiai ruošėsi padegti ir antrąjį balandį. Algis išplėšė
paukštį jiems iš rankų. Pamėtėjo į viršų ir pasileido bėgti paskui
pirmąjį liepsnojantį balandį.
Šis blaškėsi. Leidosi vis žemyn. Dar bandė pakilti, lyg ten,
aukštybėse, galėtų nusimesti baisią svilinančią ugnį, bet nebeturėjo jėgų.
Algis sučiupo balandį jau pažemėje. Rankomis gesino ugnį ir
guodė paukštį:
– Tuoj! Tuoj! Viskas bus gerai.
Paukštis dar suspurdėjo Algio rankose ir nurimo.
– Nebegyvas!
Norėjo numesti šalin, bet apsigalvojo. Lėtai, vos vilkdamas kojas, grįžo į savo kiemą.
Abu berniūkščiai krepšinio aikštelėje spardė tuščią skardinę.
– Galvažudžiai! Žiūrėkit, ką jūs padarėte! – ištiesė jiems Algis
balandį.
Ilgšis dar bandė nusišaipyti, o bekepuris įsistebeilijo į suanglėjusį beplunksnį paukštį ir tik dabar suprato, kad tai nebuvo vien
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gražus fejerverkas. Jie iš tikro galvažudžiai... Mažylio akys sudrėko.
– Užkask! – padavė jam Algis paukštį. Ir tik dabar pajuto, kaip
skauda apdegintas rankas. O kai pamatė, kad ir naujas megztinis
juodai išteptas, liūdnai atsiduso:
– Algi, Algi, kada gi tu pagaliau pradėsi tobulėti?..

1 	Su kokiais veikėjais susipažinote, skaitydami apsakymą? Kuris
iš jų yra pagrindinis?
2 	Kodėl Algis norėjo tobulėti?
3 	Palyginkite Algį ir Rimą. Kuris iš berniukų jums labiau patiko?
Kodėl?
4	Apie kokią kalno paslaptį užsimena Algis?
5 	Kokia nelaimė atsitiko kasant šlaite urvą? Kaip pasielgė Algio
draugai? Ką jūs darytumėte panašioje situacijoje?
6	Kaip jautėsi berniukas, grįžęs iš ligoninės? Dėl ko jis labiausiai
jaudinosi?
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7	Ką jis pamatė pro kambario langą?
8 	Papasakokite, kaip Algis gelbėjo balandžius.
9 	Kaip vertinate kieme pasirodžiusių berniūkščių poelgį?
10 Kuri pasakojimo vieta jums buvo įdomiausia? Kodėl?
11 	Apibūdinkite Algį. Koks jis? Kuo ypatingas? Kuo išsiskiria iš
kitų vaikų? Kaip jam sekasi bendrauti su bendraamžiais? Ar išlieka savimi? Pasakodami remkitės kūrinio žodžiais.
12 Susikurkite savo tobulėjimo programą.

Vytautė Žilinskaitė

Viso pasaulio tetos
Vaidoto mama išvažiuoja. Pirmą kartą ji palieka sūnų vieną tokiam ilgam laikui: net penkioms dienoms. Kiek mama susirūpinusi
ir įsijaudinusi, tiek Vaidotas ramus ir išdidus: juk dabar jis kone
įšventinamas į suaugusiųjų luomą, jam patikimi namai ir leidžiama
tvarkytis vienam visas penkias dienas – tai bus pavydo draugams!
Kaip gaila, kad mokykloje jau prasidėjo vasaros atostogos – būtų
kuo pasipuikuoti prieš antrokus, o ir pati auklėtoja rimčiau į jį pažiūrėtų...
– Šaldytuve visko prikrauta... būtinai pasišildyk sultinio...
nepalik įjungtos viryklės... duris gerai užsirakink, nepažįstamų
žmonių neįsileisk... stipriai užsuk vandens čiaupą... guldamas patikrink, ar visur išjungei elektrą... per daug nesigarsink, jog gyveni
vienas... prieš valgį prauskis rankas... rodos, viską pasakiau... ar
ne viską? – rauko kaktą mama.
– Viską, viską, – skuba patikinti Vaidotas.
– Vakare nepamiršk išvėdinti kambarį!
– Jau sakei, – primena Vaidotas.
– O ar sakiau, kad palaistytum kaktusą?
– Sakei, viską susakei, ma, – sunkiai atsidūsta berniukas. Jau
tie suaugusieji! Kai patys tokie užmaršūs, tai mano, jog ir vaikai
nieko neatsimena.
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– Na tai lik sveikas, sūneli, – graudžiai atsisveikina mama ir
glaudžia prie savęs berniuką. – Kad tik tau ko neatsitiktų!.. Beje,
tau paskambins viena kita teta, ir jeigu ko prireiks – tik duok joms
žinią, bematant atskubės padėti.
– Ma, na ko gi man gali prireikti? – kone įsižeidžia Vaidotas.
– Aš pats galiu padėti tetoms. Važiuok rami, puikiai mokėsiu manytis ir be tetulių.
– Tikiu, – paglosto jam galvą mama ir pagaliau išvažiuoja.
Vaidotas užrakina duris ir lieka vienintelis ir teisėtas viso buto
šeimininkas. Iš pradžių jis tiesiog apsvaigsta nuo laisvės, erdvės
ir didybės. Lyg kalakutas vaikštinėja iš kampo į kampą po visą
butą, įsismarkavęs net supila puodą vandens ant kaktuso, kuris ir
be to tik tik palaistytas. Paskui jis atidaro šaldytuvą, viską apžiūri
naujomis, vienintelio savininko akimis, krimsteli to, lyžteli ano, šio
to gurkšteli – visai kitas skonis, kai valgai pats sau vienas... Ir vėl
Vaidotas matuoja žingsniais kambarius, o jo žingsniai lyg platesni,
lyg oresni, o kai panosėje užniūniuoja, tai, pasirodo, ir balso esama
storėlesnio, kone boso. Berniukas dar sykį patikrina, ar išjungtos
dujos, ar nevarva čiaupas, ar tualete išjungta elektra, tada ramus
sėdasi į kėdę ir atsiverčia knygą. Tačiau knyga – „Emilis ir jo žvalgai” – dar vakar tokia įdomi ir nuotykinga, dabar pasirodo pernelyg vaikiška. Berniukas ima dairytis po lentynas šio to rimtesnio,
ir jo žvilgsnis užkliūva už knygos, kurią paliko ant rašomojo stalo
mama. Tai eilėraščiai, o eilėraščių jis ligi šiol pakęsti negalėdavo.
Tačiau dabar – tai išsižiotų mama! – jis varto knygelės lapus ir
lėtai, garsiai šen bei ten paskaito. Daug ko nesupranta, bet kai kas
ir visai pakenčiamai skamba, o vienas posmas taip patinka, jog
kartoja jį net kelis kartus, kol išmoksta atmintinai:
Iš okeano kyla vėjas.
Iš okeano pakraščių
Naktis dainuodama atėjo
Padangių vieškeliu plačiu.
Sakyk, juodoji viešnia mano...
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Ūmai sučirškia telefonas. Vaidotas neskubėdamas kelia ragelį.
Jeigu anksčiau jis prabildavo „alio!”, tai dabar kuo storesniu balsu
taria:
– Vaidotas klauso.
– Sveikas, Vaidotai, – atskrenda iš kito laido galo. – Čia teta
Aldona. Sakyk, mama jau išvažiavo?
– Išvažiavo.
– Ir dabar tu vienas?
– Vienas.
– Visiškai visiškai vienas vieniausias? – negali patikėti teta
Aldona.
– Visiškai vienas.
– Nenusimink, vargšeli, – ima guosti teta. – Kitiems vaikams,
žinok, būna dar riesčiau, pavyzdžiui, mūsų name gyvena mergaitė,
kurios mama jau du mėnesiai ligoninėje... Ar gerai duris užrakinai?
– Gerai, – atsako Vaidotas.
– O ką dabar veiki? – tardo toliau teta Aldona.
– Dabar kalbuosi su jumis telefonu.
– Ak, pokštininkas... Ką šiaip veiki?
– Skaitau knygą.
– O ką veiksi perskaitęs knygą?
– Valgysiu. O pavalgęs vėl skaitysiu. O paskaitęs vėl valgysiu,
– išberia Vaidotas.
– Labai gerai, – nesupranta juokų teta Aldona. – Sočiam daug
ramiau ir šilčiau. Tad eik, valgyk, o jeigu bus baisu, tai paskambink man, aš ką nors suorganizuosiu, gerai?
– Viso gero, – greit atsisveikina Vaidotas.
– Ko taip skubi padėti ragelį? – Tetos balsas nepatenkintas. –
Gal jau draugų prisivedei pilną butą?
– Nieko nėra, aš vienas, – ginasi berniukas.
– Žiūrėk man, nes kaipmat suorganizuosiu patikrinimą, – rūpinasi teta. – Na, viso gero.
– Viso gero, – net atsidūsta berniukas, padėjęs ragelį.
Jis vėl grįžta prie eilėraščių knygos. Tačiau poezija jau pabaidyta lyg laukinė paukštė ir nebenori grįžti atgal. Gal išėjus į kie103
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mą? Jau vakarėja, lauke šilta, girdėti smagūs vaikų balsai. Vaidotas skuba prie durų, bet jį pasiveja naujas telefono skambutis.
– Čia tu, Vaidotai? – atskrenda tetos Karolinos balsas.
– Aš... – nenorom prisipažįsta Vaidotas.
– Mamos nebėra?
– Nebėra.
– Tai tu namie vienas?
– Vienas, – raportuoja berniukas ir vos susilaiko garsiai nenusižiovavęs: kokie neįdomūs ir vienodi klausimai, neįdomesni net
už tuos, kuriuos mokytojas užduodavo per matematikos pamokas.
– O ką dabar veiki? – skrenda naujas klausimas.
– Skaitau, – atsidūsta Vaidotas.
– Šaunuolis! – pagiria teta. – O vienam nebaugu?
– Nebaugu.
– Na ir puiku! Bijoti visai nėra ko! – energingai pritaria teta
Karolina. – Taip ir toliau daryk: skaityk ir nieko nebijok! Būk kaip
generolas savo namuose. Kaip laivo kapitonas savo kajutėje. Teisybę sakau?
– Teisybę, teta, – beveik kariškai atsako Vaidotas.
– Labai gerai, – patenkinta giria teta. – Būk tikras grenadie1
rius . Armijoje tokie vyrai iškyla iki generolų. Tu dabar skaityk
knygas apie karo mūšius ir ne tik nieko nebijosi, bet tavęs visi
bijos. Teisybę sakau?
– Teisybę, teta, – aidu atsiliepia berniukas.
– Na, tu tikras eskadrilės2 vadas, – visai netveria iš pasigėrėjimo teta Karolina. – Lėktuvo šturmanas3! Su tokiu aš nebijočiau
pereiti skersai visą Afriką ir Arktiką!.. Juk tu nepabūgtum susikibti su baltąja meška, ką?
– Nepabūgčiau, – kartoja berniukas.
– Na, na, pagyrūne, – meiliai subara teta Karolina. – Iš tavęs
išeitų tikras piratų vadas, antras Dreikas... O dabar, – teta prisloGrenadierius – kai kuriose kariuomenėse specialių dalinių, skirtų sudėtingoms užduotims
vykdyti, kareivis.
2
Eskadrilė – karo lėktuvų dalinys.
3
Šturmanas – skraidomojo aparato vairavimo specialistas, nustatantis kursą.
1
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pina balsą iki kuždesio, – dabar nueik prie durų ir pažiūrėk, ar jos
gerai užrakintos?
– Einu, – sako Vaidotas, padeda ragelį ir patreplena vietoje. –
Durys užrakintos gerai.
– Tu vertas medalio, – kunkuliuoja pagyromis teta. – Ženk ir
toliau su tokia narsa, nugalėk vienatvę, trenk nokautą baimei. Ir
būsi kosmoso užkariautojas! Iki pasimatymo!
– Iki pasimatymo kosmose, teta Karolina, – nesusilaiko nepasišaipęs Vaidotas ir greit padeda ragelį. Pagaliau jis gali lėkti į
kiemą, juk tuoj sutems...
Bet, rakindamas iš lauko pusės duris, jis vėl išgirsta pažįstamą
čirškimą. Ar pasiuto tasai telefonas? Vaidotas įpuola atgal į kambarį ir čiumpa ragelį.
– Sveikas, Vaidotėli, – girdi pažįstamą lipšnų balsą. – Įspėk,
kas skambina?
– Teta... teta... – negali įspėti berniukas.
– Tetutė Onutė. Mamytės jau nebėra?
– Nebėra.
– Ojojoj, vienas, vargdienėlis... bet nenukabink nosytės, – ramina tetutė Onutė. – Juk tu berniukas, o ne mergytė su sijonėliu,
tiesa?
– Tiesa... – abejingai atsiliepia Vaidotas.
– Ko tavo balselis toks negyvas? – sunerimsta teta Onutė. –
Blogai jautiesi? Baisu be mamytės?
– Ne, nebaisu, – užginčija Vaidotas. Ir, nesugalvodamas kaip
pasiteisinti, nejučia pameluoja: – Aš prikimęs.
– Ojojoj, – visai susijaudina teta Onutė. – Ko iš karto nesakei?..
Turi tuojau išgerti aviečių arbatytės!.. Tuoj, tuoj! Ir tik nesumanyk
eiti į kiemą – kaipmat pertrauks vėjelis, pasigausi bronchitą, o tada
iš lovytės neišsikapstysi! Pažadėk, kad nė kojelės nekelsi į kiemą!..
– Pažadu, – murma Vaidotas, nė nemanydamas tesėti pažado.
Tačiau rūpestingoji tetutė net per telefoną užjunta jo kėslus.
– Aš patikrinsiu, ar tu neišėjęs, – pagraso ji. – O jeigu pagausiu, kad išėjęs – bematant atvažiuosiu, paguldysiu į lovą ir dar uždėsiu taures ant nugarytės, supratai?
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– Supratau... – bejėgiškai atsidūsta berniukas: tai įsipainiojo!
– Tai bėk virtis arbatytės, – paragina teta. – Iki.
– Iki.
Vaidotas padeda ragelį ir vos neverkia. Net kiemas užsidarė
per tas tetas! Ir kas jį patraukė už liežuvio leptelėti apie užkimimą?
Pati teta patraukė – prikibo prie balso, ir va!..
Berniukas sunkiai dūlina į kitą kambarį ir įjungia televizorių.
Ekrane rodo įdomią ekspediciją į Naujosios Gvinėjos džiungles.
Vaidotas taip užsižiūri, kad pamiršta viską pasaulyje, net ir telefoną su tetomis. Tačiau tetos jo nepamiršta, ir pačioje įdomiausioje
vietoje, kai aborigeną užpuola tigras, telefonas vėl paleidžia čirškesį. O gal nekelti ragelio? – topteli Vaidotui.
– Klausau, – vis dėlto atsiliepia.
– Ryga kviečia! Su Ryga kalbėkite! – paliepia telefonininkės
balsas.
– Vaidotai, čia teta iš Rygos, – šaukia tetos Editos balsas. – Žinau, žinau, kad likai vienas, tai panorau tau paskambinti ir padrąsinti, kad nieko nebijotum ir linksmai gyventum. Sakyk, ką dabar
veiki?
– Televizorių žiūriu...
– Gerai, žiūrėk, žiūrėk, tik žinok, kad per daug žiūrėti nesveika, kenkia akims, – perspėja teta iš Rygos. – Mūsų name vienas
berniukas žiūrėjo žiūrėjo be saiko, tai dabar nešioja akinius šešių
dioptrijų4! O ką paskui veiksi?
– Valgysiu, – sako Vaidotas.
– Gerai, gerai, valgyk, tik stenkis, kad būtų kuo daugiau daržovių ir vaisių, – visu balsu šaukia teta iš Rygos. – Ar girdi mane?
– Girdžiu, kuo daugiau vaisių.
– Ir daržovių, daržovių! – plyšoja teta Edita. – Ir dar nepamiršk sriubos, nes čia, Rygoje, vienas berniukas visiškai nevalgė
sriubos, tai gavo tokį apendicitą, kad net operacija nepadėjo, niekas niekas nepadėjo, ar girdi?
– Girdžiu, niekas niekas nepadėjo.
4

Dioptrija – optinės sistemos laužiamosios galios matavimo vienetas.
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– Na, eik eik valgyti daržovių, tik prieš tai nusiplauk rankas!
Liepojoje viena mergaitė prieš valgį neplaudavo rankų, tai gavo
tokią dizenteriją5, kad ligi šiol negali išvaryti mikrobų, ar girdi?
– Girdžiu, negali išvaryti mikrobų.
Rygiškė teta pagaliau baigia, ir Vaidotas vėl gali sugrįžti prie
televizoriaus. Deja, filmas apie paslaptingą džiunglių gentį jau baigėsi, o toliau nebeįdomu. Nebežinodamas, ko nusitverti, berniukas
be jokio tikslo spokso priešais save... Vėl į atmintį grįžta eilėraščio
posmas, tačiau, jį kartodamas, Vaidotas pakeičia žodžius:
Iš okeano kyla tetos,
Iš okeano pakraščių
Dainuodamos artėja tetos
Su telefonais ant pečių...
Berniukas karčiai nusijuokia. Dabar jis telaukia vieno: kada
ateis naktis ir telefonas su tetomis taip pat eis pailsėti. Nors gultis kiek ankstoka, tačiau jis ima klotis lovą. Atsigulęs girdi tiksint
laikrodį, už sienos grojant radiją, gatve pravažiuojant automobilį;
į berniuko širdį vėl sugrįžta vienatvės išdidumas ir ramybės pajauta... O kai miegas sulipdo jam akis, vėl pratrūksta telefonas – šį
sykį neįprastais, trūksmingais skambučiais.
– O! – šūkteli iš ragelio balsas su keistu akcentu. – Čia Vaidotas?
– Taip, – miegūstai iškužda berniukas.
– Jes, čia teta Palmira iš Niusjorko! – praneša teta per vandenyną. – Mama rašė gromatoj, kad išvažiuoja, tai pamislijau, imsiu
ir padarysiu siurprizą, tai nusidžiaugs nabagas, kai suveiks aparatas, jes?
– Jes, – kartoja Vaidotas.
– Ar jau valgei lenčą?.. Cha, ką aš kalbu, juk pas jus dabar
iveningas, o pas mus tik diena, koks gali būti lenčas! – kvatojasi
teta iš Niujorko.
5

Dizenterija – ūminė užkrečiamoji žarnų liga.
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Vaidotas taip pat mandagiai nusijuokia.
– Na gud, gud, duok galą pesimizmui! – drąsina teta. – Bijoti
nėr ko, tai ne mūsų sitis, kur gangsteriai ant kiekvieno žingsnio,
bet jeigu kas siūlys pirkti sigaretą – šiur, neimk!
– O kodėl? – stebisi Vaidotas.
– Todėl, kad sigaretos su marichuana, – aiškina teta iš už vandenyno.
– Seifo raktai pas mamą?
– Kokio seifo? – visai suglumsta Vaidotas. Gal jis sapnuoja?
– A, jes, jūs be seifo, gud, gud, – susizgrimba teta. – Tai, sakai,
pas jus nait, naktis?
– Vidurnaktis.
– Jes, tai gulk į kanapą ir nieko nebijok, dainuok sau zongus,
ir viskas bus ol rait! Arba vartyk komiksą. Pasakyk mamai, kad
pas mane viskas ol rait ir gud bai! – atsisveikina teta iš Niujorko, o Vaidotas grįžta į vadinamąją kanapą ir gulasi. Atsigulęs regi
tyvuliuojantį vandenyną tarp Europos ir Amerikos, mato didelį,
sulig dangoraižiu seifą, o ant to seifo atsistojusią tetą Palmirą su
marichuanos cigarete burnoje... Staiga berniukas garsiai pats sau
nusijuokia: štai ir išsipildė jo perkurtas eilėraštis: „Iš okeano kyla
tetos...”
Pagaliau jis užminga – neramiu, bugščiu miegu, laukdamas,
kada vėl tylą perrėš telefono skambutis... Ir tik paryčiais jis panyra į tikrą miego saldumą. Rytas jį pasveikina ne pirmu aušros
spinduliu, o nelemtuoju telefono žvangesiu. Pusiau miegodamas
Vaidotas prišlitiniuoja prie aparato.
– Alio.
– Ar čia Vaidotas Kęstutovičius? – rusiškai klausia nepažįstamas moteriškas balsas.
– Čia... Vaidotas... – išmurma berniukas.
– Och, och, balandėli, – ima dūsauti nepažįstama teta, – žinau,
kad esi vienui vienas, och...
– Atsiprašau, kas jūs būsite? – teiraujasi sutrikęs berniukas.
– Aš tokia Olga Aleksandrovna iš Riazanės, supranti, mudvi su
tavo mama vakar skridome vienu lėktuvu, ar supranti, balandėli?
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– Suprantu...
– Taigi tavo mama man ir pasakė, kad likai vienas, o aš paėmiau tavo telefono numerį, nes pati dirbu telefono stoty, tai sakau
sau, imsiu ir paskambinsiu vienišam balandėliui, pasakysiu, jog
mama laimingai atskrido į Riazanę, taigi gali nesijaudinti ir toliau
augti sveikas ir didelis didelis, kaip tikras pionierius6. Juk tu pionierius, taip?
– Dar ne, aš tik antrokas, – aiškina Vaidotas.
– Tai nieko, nieko, balandėli, nenusimink, dar būsi ir pionierius,
ir komjaunuolis, viskas prieš akis, tik auk, būk didelis ir nebijok
pasilikti vienas, Kęstuti Vaidotovičiau, – guodžia teta iš Riazanės.
– Kaip gaila, kad negaliu tavęs pavaišinti savo keptais pyragėliais
su kopūstų įdaru, bet vasarą būtinai atvažiuosiu į svečius ir atvešiu
pyragėlių su kopūstų ir bulvių įdaru! Pirštelius aplaižysi!

6

Pionierius – buvusioje Tarybų Sąjungoje komunistinės vaikų organizacijos narys.
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– Aplaižysiu, – kartoja iš mandagumo Vaidotas; negi sakys,
kad nėra jam bjauresnio valgio kaip pyragėliai su kopūstų įdaru.
– O dabar lik sveikas drūtas ir ramus, – atsisveikina teta iš Riazanės. – Pakentėk, balandėli, dar tik keturias dienas, o tada galėsi
šokti kazačioką7 su savo mama!
Vaidotas atsisveikina ir deda ragelį. Vėl grįžta į lovą, sunkiai
dūsaudamas gula į patalą ir ima su siaubu galvoti apie likusias
keturias dienas – pilnas telefono skambučių ir tetų, viso pasaulio
tetų... Staiga jis pašoka, atidaro patalynių skrynias, traukia vieną
po kitos pagalves ir deda jas ant telefono aparato, kol sukrauna
visą kalną, pro kurį joks čirškimas neprasibraus. O kraudamas
garsiai kalba:
– Tetos... jūs labai geros, labai puikios... labai rūpestingos...
labai labai... skambinkit man, skambinkit, tetos... iš viso pasaulio,
skambinkit... ak tetos...
Ir giliai giliai atsidūsta.

1
2
3
4
5

6
7
8
7

	Ką išvažiuodama mama prisako daryti Vaidotui?
	Kaip jaučiasi berniukas, likęs vienas namuose?
	Kas imasi „globoti” Vaidotą išvykus mamai?
	Raskite autorės žodžius, apibūdinančius berniuko būseną, reakciją į vis pasigirstantį telefono skambutį.
	Nors visos tetos, anot berniuko, yra vienodos ir nuobodžios, vis
dėlto rašytoja leidžia mums pajusti kiekvieną jų esant šiek tiek
kitokią. Pasirinkite vieną iš tetų ir aprašykite, kokią jūs ją įsivaizduojate: koks jos galėtų būti charakteris, kaip ji turėtų atrodyti, ką mėgsta veikti... Išrinkite tai tetai būdingus posakius.
	Paaiškinkite Vaidoto paskutinius veiksmus po tetos Olgos skambučio.
	Apibūdinkite, kokia apsakymo nuotaika.
	Kokią problemą autorė gvildena šiame apsakyme?

Kazačiokas (kazokas) – ukrainiečių liaudies šokis.
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9 	Ar Vaidotas, likęs vienas, jautėsi vienišas? Kodėl? Padiskutuokite.
10 	Parašykite rašinį „Aš vienas namuose”. Pasvarstykite, ar jautėte
vienatvę, ar jus kas nors kontroliavo, ką veikėte ir t. t.

Juozas Erlickas

Dalykai, kurių niekada nesuprasiu
Suvokti niekaip negaliu
Žemėje aš daug ko:
Kaip gali būt ji apvali?
Už ką jinai mus traukia?
Galbūt esu nenormalus –
Nesugebu suprast aš,
Dėl ko jai reikia sukti mus
Aplinkui savo ašį?
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Girdėjau, ir pati jinai
Aplinkui Saulę sukas,
O didelis Mėnulis – tai
Iš paskos, kaip šuniukas.
Ir Saulė velka būrį
Planetų. Kur? Pas ką?
Kažkur vis tiek juk turi
Būt kelio pabaiga.
Omega, Alfa, Iks ir Fiks –
Vardų man pilnos ausys,
O kur yra, tu pasakyk,
Žvaigždelė tolimiausia?
O už tolimiausios – kas toliau? –
Galvoju ir galvoju.
Galvoju tol, kol pagaliau
Visai galvot nustoju...
Begalvis lovoje guliu,
Staiga matau pro miegą,
Kad Žemė štai su Mėnuliu,
Mane pametus, bėga.
Ir aš vejuos, lekiu kieman,
Dairaus – o viskas vietoj.
Tik sukasi galvelė man,
Lyg tūkstantis planetų.
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1 	Paaiškinkite eilėraščio pavadinimo prasmę.
2 Lyriniam herojui kyla įvairių klausimų. Kurie jo klausimai apie
Žemę, kurie apie Saulę, o kurie apie žvaigždes?
3 	Apibūdinkite lyrinio herojaus būseną. Kaip jis pats save vertina?
4 	Kokia pagrindinė eilėraščio tema?
5 	Raskite eilėraštyje palyginimą ir įasmeninimą.
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ANTRININKĖS SAKINIO DALYS. PAPILDINYS
Antrininkės sakinio dalys yra papildinys, pažyminys ir
aplinkybės.
Pvz.:
Teta kepa pyragą. Geras knygas visi skaitys. Lauke bėgiojo
vaikai.
Antrininkės sakinio dalys priklauso kuriai nors sakinio daliai (papildinys ir aplinkybės – tariniui, pažyminys – veiksniui, papildiniui ir t. t.).
Papildinys yra antrininkė sakinio dalis, kuri papildo tarinį ir
atsako į klausimus ko? kam? ką? kuo?
Pvz.:
Žmonės bijo vilkų. Duok jam gerti. Sesuo rašo laišką.
Gėriuosi gamta.
Papildinys gali būti reiškiamas: daiktavardžio ar įvardžio kilmininku, naudininku, galininku, įnagininku (Geras amatas pečių
nelaužo. Kitiems nepadėsi, ir tau nepadės.); linksniais su prielinksniais (Iš miego košės nevirsi.); veiksmažodžio bendratimi
(Atnešk užkąsti.).
† Nurašykite. Sutartiniais ženklais pabraukite tarinius ir papildinius.

Mažasis kupranugaris atsikratė savo kupros, brangenybes užkasė dykumoje, svajodamas, kad užaugęs už tas brangenybes
padarys ką nors gera. Gal nuties per dykumą upę ir pasodins
krantuose daug palmių, bananų, mangų, kad keliautojai turėtų
kur pailsėti. Arba įsteigs kupranugariams šokių ir dailės mokyklą, kad niekas nesakytų apie juos, jog jie neišsilavinę it kokie kupranugariai.
V. V. Landsbergis
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‡ Išplėskite patarles tinkamomis pateiktų papildinių formomis.

1. visuomet blogi metai. 2. Ne laikas lakinti , kai vilkas kie
me. 3. Dėl kvailos kojos nepailsi. 4. Tinginys kalba, darbi
ninkas baigia. 5. kailinių nepasisiūsi. 6. Diena mokina.
7. Ko verta karalystė, jei joje nėra . 8. Laimė skraido, tik vis
ant svetimo kraigo tupia.
karalius * šuo * galva * karvelis * tinginys * kalba * darbas
diena
Pavyzdys. Tinginiui visuomet blogi metai.
ˆ Baikite sakinius, įrašydami tinkamus papildinius.

1. Sustirę medžiai barsto pageltusius . 2. Aš tave įspėjau, bet
tu neklausei . 3. Kodėl suabejojai Lauros ? 4. Aš anksčiau
labai bijojau . 5. Visi labai laukėme . 6. Mokiniai nepastebėjo . 7. Į mokyklą važiuojame . 8. Nesijuok iš kito .
Š Įrašykite praleistas raides, pabraukite papildinius.

Šaltas prakaitas išpylė bernioko nugar*. Jis ilgai stovėjo kaip
apsvaig*s. Paskui ištraukė dalg*, bet jo ašmenys buvo išmušti ir sulankstyti. Liūdnas ir kone ver*damas parėjo namo. Susiieškojo siūl*, surišo dalgį ir atsarg* pakabino. Pasiž*rėjo iš
tolo: dalgis atrodo kaip ir neliestas, tik siūlai labai baltuoj*.
Berniokas vėl pri*jo, papurvino siūlus. Dabar jau niekas nebegalėjo įtarti.
Jis vėl atsarg* įlindo ir atsigulė. Pasiklausė, ar niekas negirdi.
Ne, visi skendi tylioj* rimtyj*.
Jis nori užsimerkti ir miegoti, bet miegas neima. Ilgai suka
galv*, kas daryti.

S. Zobarskas

œ Nurašydami sakinius, suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu
linksniu.

1. Žalmargė pagaliau liovėsi stebėtis netikėtomis (viešnios) ir
vėl įniko pešti žolę. (Vyt. Rč.) 2. Aš esu maža skruzdėlytė ir
ieškau savo (namai). 3. Riksmas pasiverčia (aidas) ir dingsta
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eglynuose. (R. G.) 4. Pro lūšnelės aprūkusį langą tu svyruojantį, pilką (medis) matei. (H. N.) 5. Be tiesos negalima kurti (grožis). (Just. M.) 6. Juodis kramtė (žąslai) ir neramiai trypė (kojos). (V. D.) 7. Jei (pažadas) netesėsi, niekad pas mane negrįši.
(tts.) 8. Supleveno plaštakė (sparneliai), pakilo nuo akmens ir
nuplazdėjo į žydinčią pievą. (Vyt. Rč.)
Œ Išrašykite žodžių junginius su papildiniu, šalia pažymėkite klausimą.

Kitą kartą parašė saulutė mėnuliui laišką. Aukso žvaigždė už
antspaudavo ir įdavė vėžliui, kad tas nuneštų. Vėžlys, ilgai ke
liavęs, laišką įteikė žilam senučiukui.
Mėnulis parašė saulei atsakymą:
– Mieloji saule, daugiau niekados nesiųsk laiško per jo malonę
vėžlį – kol sulaukiau, pasenau.
Parašiusi antrą laišką, saulė pakvietė greitasparnį balandį kuo
skubiausiai mėnuliui žinią nunešti. Balandis po valandėlės grį
žo su smagiu mėnulio atsakymu.
L. Gutauskas

Pavyzdys. Parašė laišką (ką?).

PAŽYMINYS. DERINAMASIS IR NEDERINAMASIS
PAŽYMINYS
Pažyminys – antrininkė sakinio dalis, kuri reiškia daikto ar
asmens požymį ir atsako į klausimus koks? kokia? kuris?
kuri? kelintas? kelinta? kieno?
Žodį, iš kurio pažyminiui keliame klausimą, vadiname
pažymimuoju žodžiu.
Pagal pažyminio ryšį su pažymimuoju žodžiu ir reiškimo būdą
skiriami derinamieji ir nederinamieji pažyminiai.
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Derinamieji pažyminiai

Nederinamieji pažyminiai

1. Atsako į klausimus
koks? kokia?
2. Suderinti su pažymimuoju žodžiu gimine,
skaičiumi ir linksniu.

1. Atsako į klausimus kieno? koks?
kokia?
2. Nederinami su pažymimuoju žodžiu nei gimine, nei skaičiumi, nei
linksniu.

Dar kartą pažvelgiau

Nematau kaimyno namo.

kokią?

kieno?

į tamsią girią.
3. Kinta keičiant pažymimojo žodžio giminę,
skaičių ar linksnį (tamsiose giriose, tamsiai
giriai...).
4. Reiškiami:
a) būdvardžiu: Buvo
jau vėlyvas ruduo.

3. Nekinta keičiant pažymimojo
žodžio giminę, skaičių ar linksnį
(kaimyno namas, kaimyno namą,
kaimyno name...).

4. Reiškiami:
a) daiktavardžio ar įvardžio kilmininku bei įnagininku: Pasigirdo mob) dalyviu: Pažvelgiau tinos žingsniai. Mano šuo laimėjo
į išskrendančius paukš- prizą.
b) bendratimi: Mes pajutome
čius.
norą kurti.
c) skaitvardžiu: Prasic) linksniais su prielinksniais:
dėjo pirmosios šalnos.
d) įvardžiu: Sava našta Šalia sėdėjo žmogus iš miesto.
nesunki.
† Įrašykite praleistas raides. Pažyminius pabraukite vingiuota linija, o
pažymimuosius žodžius tiesia.

Dangus rauda! Vasaros liūtis maudo sodybą, maudo pakalnut*s, maudo o*kelę ir Vaivą, o saulė nuo vakarų pusės jau šypteli svajingu žvil*sniu.
Stipr* į pasaulio kraštus rem*si vaivorykštė. Jei š*šėlis paduot* jai ranką, dvies* keliaut* spalvotu taku.
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Vėlyvą vakarą trankosi perkūnas – už ežero, už kalvų ir miškų. Tėtis žieb* žvak*s. Vaiva dengia stalą balta stalties*. Abu
susėda prie vaišių stalo. Sienoje dideli š*šėliai ser*sti namus.
G. Adomaitytė

‡	Pažyminys dažnai reiškiamas būdvardžiu arba daiktavardžio kilmininku. Nusibrėžkite ir užpildykite tokių pažyminių raiškos lentelę.
Pažyminys

Klausimai

Kuo išreikštas pažyminys

stikliniai langai
stiklo karoliai
naminės žąsys
namo durys
cukriniai avinėliai
cukraus gabaliukas
žieminė kepurė
žiemos atostogos
auksinis žiedas
aukso kasyklos
ˆ Nurašykite tekstą. Pabraukite pažyminius, skliausteliuose nurodykite jų rūšį.

Taip aš ilgą valandą stovinėju aikštelėje. Tykus (der.) miškas,
girdžiu tik mažų muselių zyzimą, kažin kur toli dzyruoja medžio šaka į šaką. Taip gailiai, taip širdingai kartais nusitęsia
tas dzyravimas, kad man net graudu. Tai gal medis kalbasi su
medžiu, kaip pasakojo mano motina, ilgus metus išgyvenusi
prie didelio miško ir labai mylėjusi miško būtį, medžių kalbas,
paukščių giesmes, kurios tik miške liejasi gražiais balsais.
L. Dovydėnas

Š Išplėskite sakinius tinkamais pažyminiais.

1. Sugirgždėjo
vartai. 2. Greit prasidės
šalčiai. 3. Ant
kalno stovėjo trobelė. 4. Prie upelio ganėsi arklys.
5. Jis sėdi po dangum ant laiptų. 6. šviesa geso ant
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stogų. 7. Pievoje kyla rūkas. 8. Važiavome pro
pievas.
Pavyzdys. Sugirgždėjo kiemo vartai.

miškus ir

œ Parinkite tinkamą pažymimąjį žodį ir sudarykite žodžių junginius.
Su 5 junginiais parašykite po sakinį.

žalias
gauruotas
skambi
tolima
susimąstęs

žvaigždė
tėvynės
žmogus
mamos
ąžuolas
mūsų
daina	Vilniaus
šuo
rašytojo

bokštai
klasė
knygos
laukai
skarelė

Œ Įrašykite tinkamo linksnio pažyminius. Parašykite, kuria kalbos da
limi jie išreikšti.

Ežys
(Mes) krašte yra dvi (ežiai) rūšys, kurios tesiskiria papilvės
spalva. Ežiai su (tamsi) papilve priklauso (vakarinė) rūšiai, o
su (balsva) – (rytinė) rūšiai. Pirmoji (ši) rūšių Lietuvoje daž
nesnė.
Dieną ežys tūno pasislėpęs (tamsus, ramus) kampelyje, (lapai)
krūvoje, (išvirtęs medis) prieglobstyje, patvoryje. (Tokia) vie
toje ežys ir žiemą pramiega.
T. Ivanauskas

Pavyzdys. Mūsų (įv.) krašte yra dvi ežių (daikt.) rūšys...
š Sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis.

1.	Mažas grūdelis didžiu medžiu išauga. 2. Prikūrenta troba
kvepėjo ajerais. (J. B.) 3. Vėjas žalią medį laužo. (M.) 4. Bu
vo šiltas pavasario vakaras. (V. P.) 5. Mėlynakė aušra skleidė
savo baltą šviesą. (Ž.) 6. Visiems parūpo pačiupinėti klibantį
dantį. (K. M.) 7. Apšarmoję arkliai traukia girgždančius ve
žimus. (G. I.)
Pavyzdys. Mažas grūdelis didžiu medžiu išauga.
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Aplinkybės. Vietos aplinkybė
Aplinkybės yra antrininkės sakinio dalys, kuriomis nusakomos įvairios veiksmo vykimo sąlygos: vieta, laikas,
būdas, tikslas, priežastis ir pan. Jos visada papildo, patikslina
tarinio reikšmę.
Pagal reikšmę yra skiriamos šios aplinkybių rūšys: vietos, lai
ko, būdo, priežasties, tikslo.
Vietos aplinkybė žymi veiksmo vietą, kryptį, kelią ir atsako
į klausimus kur? iš kur? ligi kur?
Pvz.: Saulė švyti danguje. Susitikome klasėje.
Vietos aplinkybė gali būti reiškiama: vietos prieveiksmiais
(Čia sustojo mašina.); daiktavardžio vietininku arba įnagininku
(Kaime buvo smagu.); linksniais su prielinksniais (Pjovėjai grįžo
iš laukų.).
† Nurašydami įrašykite praleistas raides. Pabraukite vietos aplinkybes.

Vasaros rytas. Į klevais ir liepom užgo*tą sodybą nelengvai
prasigauna saulė. Pavėsiuos* ant godlapių ir dilgėl* dar tebemirkso rasos. Permatomi jų lapai spindi kaip deimantai. Tačiau
kiemas jau sen*i sukil*s: išginti gyvul*, į pieninę išvežamas
pienas, baig*mi virti pusryč*, vyrai išėjo į laukus. Tik prie įšilusio prieklėčio kapstosi aptingusios vištos, jos r*žosi sausame
smėlyj*, nugeibusios plumso ant šono lepindamosi saulėj*. Į jų
tarpą iš trobos atb*ga bamblys. Jis, matyt, dar nesen* iš lovos.
E. Ignatavičius

‡ Sugalvokite sakinių, kur vietos aplinkybėmis eitų šie žodžiai: pievo
je, ten, pro mus, nuo kalno, visur, namie.
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ˆ Išplėskite sakinius vietos aplinkybėmis.

1. prisirinkau žemuogių. 2. Jis gyvena . 3. Bėkim maudytis
. 4. Mirga žvaigždės. 5. Aš mokausi . 6. sučirškia telefonas. 7. Jauna moteris ėjo . 8. Grįždami namo stabtelėjome .
Š Atsakydami į klausimus, sukurkite rašinėlį. Sugalvokite rašinėlio
pavadinimą. Vietos aplinkybes pabraukite.

1. Kur gyveno lapė?
2. Iš kur ji išlindo?
3. Kur ir ko patraukė ilgauodegė?
4. Pro kur ji įlindo į kiemą?
5. Kur buvo šuo, kuris neprašytą viešnią išgąsdino?
6. Per kur vagilė nudūmė?
œ Perskaitykite tekstą. Raskite ir nurašykite sakinius, kuriuose yra
vietos aplinkybių. Vietos aplinkybes pabraukite ir skliausteliuose
parašykite, kokia kalbos dalimi jos išreikštos.

Yra pasaulyje žemė, kur gyvena Ruduo. Toks vienišas Ruduo.
Rudaplaukis ir truputį strazdanotas. Toli toli nuo jo, kitame
plačios upės krante, gyvena Vasara. Lekia Rudens laiškai į
Vasaros žemę, o kurie nenulekia, – krinta ant žemės, krinta
į upę. Lekia Rudens laiškai, rašyti ant medžių lapų, bet nežino Ruduo, ar moka Vasara skaityti tai, kas parašyta jaukiomis
spalvomis: geltonai, rusvai, rudai, raudonai, žaliai. Bet žino: jei
Vasara buvo šalta, kūrens ji tuos laiškus – lapus, ir kvepės jos
vasarnamis nepaprastai skaniai. Kvepės rudeniu.
Kai nebelieka miestuose ir miesteliuose nė vieno lapo, kai nebėra ant ko rašyti laiškų, pravirksta Ruduo kartais prie mano,
kartais prie tavo namo durų. Ką ten pravirksta. Kaukia Ruduo,
nes pritrūko ne tik lapų – laiškų, bet ir lietaus ašarų.
G. Adomaitytė
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Laiko aplinkybė
Laiko aplinkybė rodo veiksmo laiką ir atsako į klausimus
kada? kuriuo laiku? kaip ilgai? nuo kada? iki kada?
Pvz.:
Šiandien šalta. Pailsėsime po darbo. Visą dieną ravėjome.
Nuo ryto lyja. Iki vakaro užtruksiu.
Laiko aplinkybė gali būti reiškiama: laiko prieveiksmiais
(Šiandien baigsiu darbą.); daiktavardžio naudininku, galininku,
įnagininku (Duoną taupyk rytojui. Vakarais jau buvo šaltoka.);
linksniais su prielinksniais (Iki vidurnakčio nenurimo vėjas.); neasmenuojamomis veiksmažodžio formomis, pvz., dalyviu (Papusryčiavę išvykome į kelionę.).
† Įrašykite praleistas raides. Laiko aplinkybes pabraukite. Pasakyki
te, kuo jos išreikštos.

1. Žiem* pūgos ima siausti. (V. Plč.) 2. Po poros met* berže
lis ū*telėjo. (R. B.) 3. Pavakar* atėjo dvi draugės bud*tojos.
(A. V.) 4. G*sta žaros, kyla vėjas, gr*šiu sutemon vėlai.
(V. M.-P.) 5. Darbymety ir akmuo kruta. (tts.) 6. Mė*stu išeiti
į girią paryč*s. (K. M.) 7. Anksti tą ryt* pakilo Juras. (P. C.)
8. Tvank* dieną briedį galima pamatyti įbridus* iki kaklo į
vanden* ar net gulint* jame. (J. S.) 9. Sakoma, gandrai gerai
žino, jo* vasar* žaibas suskald*s ar pade*s medį, todėl tais
metais į savo lizdą negr*žta. (S. P.) 10. Grįž*s turėsiu ką papasakoti Evaldui. (J. D.)
‡ Sugalvokite sakinių, kur laiko aplinkybe eitų šie žodžiai: šiemet,
naktimis, senovėje, lyjant, vaikštinėdami, apie pietus.
ˆ Nurašydami sakinius, suskliaustuosius žodžius parašykite tinkama
forma. Pabraukite laiko aplinkybes.
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1. Vaikai parvažiuodavo tik (vasara). 2. Sako, jis išvažiuoja (visas mėnuo). 3. (Laikas) nespėsi – (žiema) badą kentėsi.
4. (Vaikystė) jis buvo be galo judrus ir linksmas. 5. Mano skrydis (šešta valanda) ryto. 6. Kaip gerai, kad po (lietus) vėl saulė
pasirodė. 7. Sesuo (laisvalaikis) mėgo siuvinėti. 8. Tėvų susirinkimas vyks ne (ketvirtadienis), o (trečiadienis) po pietų.
Š Įrašykite praleistas raides. Pabraukite vietos ir laiko aplinkybes,
viršuje pažymėkite jų rūšį.

Visame skru*dėlių mieste po skarota egl* prasidėjo did*lis sujudimas. Atėjus pavasariui, u*griuvo nauji darbai. Nuo ankstaus ryto ligi vėlaus vakaro tūkstanč* darbininkų bru*dėjo
gatvėse. Vieni vilko namų stat*bai didelius r*stus iš egl* spyglių ir sausų žolių stieb*lių, kiti, šluostydamiesi nuo kaktų prakait*, ritino sunkius žvyro akm*nėlius gatvių grindiniui tiesti. Iš miško namo skubinosi skru*dėlės su maistu, kurį čia pat
dal*jo darbininkams.
V. Tamulaitis

Būdo aplinkybė
Būdo aplinkybė yra antrininkė sakinio dalis, žyminti veiksmo ar būsenos kokybę, jų pobūdį. Ji atsako į klausimus
kaip? kuriuo būdu?
Pvz.:
Jis gerai skaičiuoja. Arklys bėgo šuoliais. Dirbome iš peties.
Žygiavome dainuodami.
Būdo aplinkybė reiškiama: būdo prieveiksmiais (Dainius pasielgė drąsiai.); daiktavardžio įnagininku ir vietininku (Trys žvejų mergaitės sukasi ratu. Mergaitė augo skurde.); linksniais su
prielinksniais (Su saule lyja – karalius duonos neteko.); neasmenuojamomis veiksmažodžio formomis, pvz., dalyviu (Gabrielius
klausėsi net išsižiojęs ir vis linkčiojo galvą.).
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† Įrašykite praleistas raides. Pabraukite būdo aplinkybes.

1. Vėjas negali ram*i pabūti. (L. G.) 2. Sode sniegas krin
ta k*sniais. (J. A.) 3. Levutis labai mė*sta piešti. (A. P.)
4. Gūdž*i švogždavo eglės, viršūnėmis tyl*i lingavo pušelės.
(V. K.) 5. Svečius priima su džiau*smu. (M. V.) 6. Avinas
žaibiškai puolė ir smark*i žiebė Šakaliui į kep*nis. (V. R.)
7. Plauk* vasaros žiedai ir žodž*i, ir mergaičių juokas pasroviui. (H. N.) 8. Galb*t gyvenimas pamažu pasidar*s normalesnis, nors, žinoma, dar negreit. (R. L.) 9. Senelis pakilo ir
atsarg*i pravėrė duris. (S. Z.) 10. Einu vės* pievų žole, ant
baltų dobilų uol*i t*pčioja bitės. (V. Ž.)
‡ Įrašykite pateiktas būdo aplinkybes. Nurodykite, kuo jos išreikštos.

1. Aš norėčiau su tavimi susitikti . 2. Mišku ėjome . 3. Šį
uždavinį tik supratau. 4. Visi dirbo . 5. Palapinėje gyven
sime . 6. Lyja . 7. Saulė kaitina . 8. Žirgas pasileido .
9. Dirbome . 10. Sveikinu tave .
vargais negalais * drąsiai * akis į akį * po du * įsitempę * kaip
liepsna * kaip iš kibiro * ranka rankon * šuoliais * iš visos
širdies
Pavyzdys. Aš norėčiau su tavimi susitikti akis į akį (daikt. –
daikt. su priel.).
ˆ Parašykite sakinių, kuriuose būdo aplinkybėmis eitų šie žodžiai: nedrąsiai, pakuždomis, sėlindamas, apgalvotai, svaiginančiai, lėčiau,
be baimės, išsišiepę, be rūpesčio, iš visų jėgų.
Š Nurašykite sakinius, pabraukite aplinkybes ir pažymėkite jų rūšį.

1. Gražaus medaus per vasarą prinešė. (J. A.) 2. Vasarą sumanė
tėtis su mama į Vilnių nuvažiuoti. (Alb. Ž.) 3. Virš miško pasigirdo garsus kleketavimas. (E. G.) 4. Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta. (tts.) 5. Pagaliau kažkas garsiai sutratėjo krūmuose. (J. S.) 6. Naktį kilo audra. (A. K.) 7. Autobuse jie sėdėjo išdidžiai iškėlę galvas. (K. M.) 8. Su saule gimiau, su saule miriau;
saulė kilo – aš mažėjau, saulė sviro – aš didėjau. (tts. – šešėlis)
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PRIEŽASTIES APLINKYBĖ
Aplinkybė, reiškianti veiksmo priežastį, vadinama priežasties
aplinkybe. Ji atsako į klausimus kodėl? dėl ko? dėl kurios
priežasties?
Pvz.:
Varnėnas iš nuostabos švilpė. Jai tuoj pagerėjo nuo tų vaistų.
Priežasties aplinkybė reiškiama: daiktavardžio kilmininku su
prielinksniais dėl, iš, nuo (Tik nemirk iš juoko.); daiktavardžio galininku su prielinksniais per, už (Per Joną kenčiame visi.); dalyviu
(Ugnis nekurstoma nesikūrena.).
† Nurašykite sakinius. Keldami klausimus, raskite ir pabraukite priežasties aplinkybes.

1. Nemesk kelio dėl takelio. (tts.) 2. Man širdis nustojo plakti
iš baimės. (R. K.) 3. Išgąsdintos varnos plasnojo virš jovarų.
(P. C.) 4. Aš tuoj pradėsiu iš džiaugsmo ir kažkokio neaiškaus
liūdesio švilpaut. (A. Br.) 5. Netrukus vienas po kito iš sielvarto
išmirė abu tėvai. (A. V.) 6. Atsibudo net sustingusi ir drebanti
nuo šalčio. (Ž.) 7. Vaikeli, tu prisikentei dėl manęs. (K. B.)
‡ Parinkite ir įrašykite tinkamas priežasties aplinkybes.

1. Labiausiai pavargstame . 2. Martynas varžybose nedalyvavo . 3. negalėsiu jam į akis pažiūrėti. 4. Akys paraudo ,
širdis ėmė virpėti . 5. Vaikiną nubaudė . 6. Darbo jis nebaigė . 7. Ji dažnai kenčia . 8. Atrodo, kad gėlės pajuodo.
už vagystę * nuo verksmo * dėl kelio traumos * nuo triukšmo * iš
gėdos * iš išgąsčio * per tingėjimą * nuo šalčio * per ilgą liežuvį
ˆ Pabaikite rašyti sakinius sąsiuviniuose.

1. Aldona net suriko iš . 2. Gyventojai pabudo nuo . 3. Rankos pavargo nuo . 4. Motina nusiminė dėl . 5. Gydytojas
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įtarė, kad Laimą išbėrė nuo . 6. Svaigsta nuo
Aidas negalėjo keliauti į žygį.

galva. 7. Dėl

Š Įrašykite praleistas raides. Pabraukite aplinkybes ir skliausteliuose
nurodykite jų rūšį.

Tylus mėnesėtas vakaras. Kiekvien* gars* greitai perpranti:
sulojo gars*i šuo – svetim* pamatė, motina vakare mini sūnaus vardą – šauk* namo.
Bet kaip šabakštyne atsirado tokie keisti purpimai? Prisėlinu
vo*čiomis art*n ir matau du ežius. Kodėl triukšmauj* tyl*niai
dygnugariai? Aha, dabar jų v*stuvės! Tod*l ir purpia linksmai
– džiaug*si.
G. Isokas

TIKSLO APLINKYBĖ
Tikslo aplinkybė nusako veiksmo tikslą ir atsako į klausimus:
ko? kuriuo tikslu? kam? kuriam tikslui?
Pvz.:
Atostogų važiavau pas senelius. Nuėjau pažiūrėti pirtin.
Tikslo aplinkybė reiškiama: daiktavardžio kilmininku ir naudininku (Išėjo ežys mielių. Gyvulius augina mėsai.); veiksmažodžio bendratimi (dažniausiai su linksniuojamuoju žodžiu – Ji atsistojo nudengti stalo.).
† Nurašykite sakinius ir pabraukite tikslo aplinkybes.

1. Siuntė mane į mareles žuvelių gaudyti. (tts.) 2. Aš atėjau
pašokti džiaugsmo šokio ir padainuoti vasaros dainos. (S. N.)
3. Didžiulienė atbėgo skolintis degtukų. (V. P.) 4. Vieną šaltą
žiemos vakarą išėjo lapė grobio ieškoti. (tts.) 5. Susiėmusios
už rankų, jiedvi nuėjo pusryčių. (V. M.-P.) 6. Greitai atvažiuos
mamutė jūsų aplankyti. (S. N.) 7. Išsiuntė broliai jauniausiąjį
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ugnies atnešti. (tts.) 8. Petras, dantis sukandęs, graibėsi peilio
duonai. (Ž.)
‡ Nurašydami sakinius, suskliaustuosius žodžius parašykite tinkama
forma.

1. Avis laikome (vilna) ir (mėsa), karves – daugiausia (pienas).
2. Važiuoju į Kauną (giminės) aplankyti. 3. Jurgita išėjo (duona) nupirkti. 4. Draugė mane pakvietė (vakarienė). 5. Svečiai
atvyko (jubiliatas) pasveikinti. 6. Kaimynė ieško auklės (vaikai) prižiūrėti. 7. Nuėjau pas draugą pasiskolinti (žodynas).
8. Kartais į mūsų miestelį užklysta turistų (nakvynė) ieškoti.
ˆ Nurašydami išplėskite sakinius nurodytos rūšies aplinkybe.

1. (v. apl.) buvo girdėti medžiotojų šūviai. 2. (l. apl.) juodas debesies sparnas uždengė saulę. 3. Minkšta, rasota žolė (b. apl.)
gulė į lygią juostą. 4. Truputį neramu (priež. apl.). 5. Išvažiavo
žmogus į miestą (tiksl. apl.). 6. Vaikščiojome (v. apl.) iki pat
vėlyvos nakties. 7. (l. apl.) ėmė lyti. 8. (b. apl.) suliepsnojo laužas. 9. Nuvažiavome į miestą (tiksl. apl.).
Š Sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis.

1. Šile dar labiau pakvipo pušelių sakais. 2. Skrenda tamsi naktis pro banguojantį debesį. 3. Tais laikais Šiaurės ašigalis buvo
visiška paslaptis. 4. Per Jonines pynėme vainikus iš lauko gėlių
ir žolynų. 5. Ąžuolas buvo viso kaimo puošmena.

ASMENINIAI IR BEASMENIAI SAKINIAI
Sakiniai, kurie turi veiksnį arba galima jį numanyti, yra
asmeniniai.
Pvz.:
Rūkas pamažu sklaidėsi. Rašau laišką (numanomas veiksnys
– aš).
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Beasmeniais sakiniais laikomi tokie, kurių tarinys neturi
veiksnio (arba negali jo turėti).
Pvz.:
Nieko man dabar nereikia. Vakare skaudėjo rankas.
Dažniausiai beasmenių sakinių tarinys rodo veiksmą, kuris
nepriklauso nuo žmogaus valios (nusako žmogaus būseną, gamtos reiškinius): Mums šiandien buvo labai linksma. Lyja kaip iš
kibiro.
Beasmenių sakinių tarinys paprastai reiškiamas:
• beasmeniais veiksmažodžiais – reikia, temsta, skauda;
• bevardės giminės būdvardžiais – aišku, gera;
• bendratimi – išsivaikščioti, negirdėti;
• dalyviais – suprantama, žinoma.
† Išrinkite ir nurašykite beasmenius sakinius.

1. Sparčiai rudenėjo. (J. Blt.) 2. Įlomėse ir šlaituose pabusda
vo prisnūdęs vėjas. (J. Blt.) 3. Gūdu pasidarė aplinkui. (J. Blt.)
4. Kūlėme iki sutemų. (J. Blt.) 5. O ko tau reikia pas šitą ra
ganą? (J. Blt.) 6. Čia, ant kalvos, kažkas pasodino ąžuolą.
7. Šią žiemą labai daug prisnigo. 8. Man gaila motinos. (M. S.)
9. Mokiniai buvo šventiškai apsirengę. (J. Š.) 10. Temo. Buvo
galima eiti namo. (J. Š.) 11. Grįžome temstant. (A. Vc.) 12. Al
girdas valandėlę mąstė. (A. Vc.)
‡ Nurašykite sakinius. Asmeninių sakinių tarinius pabraukite vienu
brūkšniu, beasmenių – dviem.

1. Bijausi iš vietos pajudėti. (P. C.) 2. Linksmai plėšėme vienas
antram iš rankų skiedras. (M. S.) 3. Kastytei nereikėjo antrą
kartą sakyti. (J. A.) 4. Kelkis gyventi po mano nauju stogu.
(J. A.) 5. Man norisi gerti. 6. Rūkyti yra žalinga. 7. Kelionėje
buvo linksma. 8. Dabar anksti švinta.
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ˆ Asmeninius sakinius pakeiskite beasmeniais sakiniais.

1. Aš jau noriu miego. 2. Aušo šaltas rytas. 3. Artėjo tamsus
vakaras. 4. Toli blykstelėjo žaibas. 5. Ar tu sergi gripu? 6. Greičiau eikite namo. 7. Ant kalnelio kvepėjo čiobreliai. 8. Sekite
geriausiais pirmūnų pavyzdžiais.
Pavyzdys. Man jau norisi miego.
Š Sugalvokite beasmenių sakinių su tariniais, kurie nusako gamtos
reiškinius.

1. lyti, lynoti, krapnoti, pliaupti;
2. snigti, snyguriuoti;
3. aušti, švisti;
4. temti, brėkšti.

Sakinio dalių kartojimas
† Įsižiūrėkite į schemą ir pasakykite, ką prisimenate apie sakinio dalis.

SAKINIO DALYS

ANTRININKĖS

PAGRINDINĖS
Veiksnys
kas?
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Tarinys
ką veikia?
veikė?
veikdavo?
veiks?
kas vyksta?
kas pasakyta
apie veiksnį?

Papildinys Pažyminys Aplinkybės
ko?
kam?
ką?
kuo?

koks?
kokia?
kuris?
kelintas?
kieno?

kur?
kada?
kaip?
dėl kurios
priežasties?
kuriuo
tikslu?
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‡ Kokie gali būti tariniai? Pagal ką skiriamos jų rūšys?
ˆ Kuriai sakinio daliai priklauso papildinys ir aplinkybės?
Š Kuriai sakinio daliai gali priklausyti pažyminys?
œ Nurašykite tekstą. Pabraukite sakinių gramatinius centrus.

Netoliese plaukiojo lydeka Ifigenija. Ji turėjo puikią klausą ir
viską girdėdavo. Išgirdusi širdį draskančią briedžio aimaną,
Ifigenija akimirksniu priplaukė prie liūdinčio Eugenijaus kojų
ir švelniai prisiglaudė. Grakščioji aštriasnukė buvo didelė svajotoja ir visą gyvenimą troško sutikti savo svajonių milžiną!
O briedis Eugenijus pasirodė būtent toks ir esąs. Be to, jo ragai
Ifigenijai priminė karaliaus karūną.
V. V. Landsbergis

Œ Raskite tarinius ir pakeiskite sakinius taip, kad tarinys būtų reiškiamas vienu žodžiu.

1. Mano draugė yra girdėjusi šią istoriją. 2. Esu matęs daug
filmų apie keliautojus. 3. Ne vienas yra girdėjęs apie šlovingus
lietuvių žygius senovėje. 4. Karolina ėmė apžiūrinėti parodą.
5. Per Užgavėnes kaukėti vyrukai dažnai yra siautę kaime.
6. Mūsų klasė ėmė greitai tvarkyti mokyklos aplinką. 7. Medžių lapai lėtai ėmė kloti šąlančią žemę. 8. Smalsūs vaikai pradėjo dar labiau domėtis miestelio istorija.
Pavyzdys. Mano draugė girdėjo šią istoriją.
š Įrašykite praleistas raides. Sutartiniais ženklais pabraukite papildinius ir pažyminius.

Pavasario dvelksm* pajunta ir vab*džiai. Saulės atokaitoj*
pla*dena šaltekšnin*i ir dilgėlin*i drugiai. Neilgai jie džiaug*si
saul* – padės krūvelę k*šinėlių ir nublanks, sunyks. Juos pakeis naujoji karta. Paprastai kovo pabaigoj* pirmam skrydžiui
pasir*žta ir bitės. Liaudyj* sakoma, jei bitės anksti lakt* aplipo, – bus gražus pavasaris. (r.)
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Ÿ Parašykite sakinių su aplinkybėmis: anksčiau, visu ūgiu, ties posūkiu, nuo mažų dienų, įkyriai, dėl apsileidimo, pasiimti pirštinių.
Nurodykite jų rūšį.
	Nurašykite sakinius. Rodyklėmis nurodykite žodžių ryšius sakinyje
ir parašykite klausimus. Paskui tuos pačius sakinius pavaizduokite
schemomis; išskirkite veiksnio ir tarinio grupes.

1. Aukštą medį visi vėjai laužo. (tts.) 2. Pavasario saulė pra
švito meiliai. (M.) 3. Aš pasėjau kanapėlę ant marių krantelio.
(tts.) 4. Mūsų choras netrukus išvyks į vasaros stovyklą prie
ežero. (V. Plč.)
Pavyzdys.
kokį?

kas?
kokie?
kokie? kas?

Aukštą medį visi vėjai laužo.
ką veikia?
ką?

vėjai
kokie?

laužo
ką?

visi

medį
kokį?

aukštą

¢ Nurašykite. Sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis.

1. Ore plevena raudoni klevo lapai. (V. B.) 2. Nuo šalčio ir drėgmės mane krėtė drebulys. (R. L.) 3. Ir aklas namo kelią suranda. (tts.) 4. Jaunuolis baltose gležnose rankose droviai vartė
popieriaus lapą. (V. Ms.) 5. Šis nuostabus gamtos kampelis paskelbtas rezervatu. (J. S.)
£ Raskite ir ištaisykite netaisyklingai sudarytus žodžių junginius. Įrašykite praleistas raides.

1. Jis gyveno ant kambario pas paž*stamus. 2. Š*ndien pareisiu ant pietų. 3. Į ekskursiją išvažiuosime birž*lio penkto.
4. Brolis jau trej*tas metų ant laivo plaukioj*. 5. Nerūpestingumo pasekoje įvyksta daug avarijų. 6. Tą įsp*dingą knygą
perskaičiau anglų kalboje. 7. Reikalas tame, kad jis kel*tą dienų sirgo ir pilnai nepasiruošė pamokoms. 8. Autobusų stotelė
randasi Sodų gatvėj*.
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Parašykite suskliaustųjų žodžių reikiamą formą. Nustatykite, kokia
tai sakinio dalis.

Dvynukai vėl padėkojo (Kastutė) ir (Tantas), atsisveikino ir
susigriebė, kad nenutarė, kam teks lazdelė (keliauninkė). Negi
broliai ją lauš per pusę? Negi išdrįs pasiglemžti kuris nors vienas? Jie, ilgai negalvodami, ištiesė (ji) Tantui. Tegul ji apsaugo (dėdė) nuo žmigų, žmagų ir (žmogynai). O kai Tantas, nuo
savo (kelionės) pavargęs, apsistos pas (Kastutė) ar kur, tegul
prie tos (lazda) pasodinęs pririša jauną (ąžuolėlis).
K. Saja
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VI. KAI BAIGIASI PAMOKOS

TURINYS

Liutauras Degėsys

Vasaros paukštis
Baltas vasaros paukšti,
Paukšti dienos gražume,
Tu manęs dar palauki –
Pasiimk ir mane!
Žydinčio medžio pavėsy
Tau apsisuko galva,
Aš tave palydėsiu,
Kelkis, paukšti, eiva.
Per užsnūdusį sodą
Bėkim, lėkim greta,
Kelią tykiai parodys
Mums upelė greita.
Paukšti žiedų pavėsy,
Paukšti dienos gražume,
Paukšti, skrendąs į šviesą,
Pasiimk ir mane!

1
2
3
4
5
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	Kokius vaizdus regėjote, skaitydami eilėraštį?
	Ką pasako eilėraščio pavadinimas?
	Su kuo kalbasi lyrinis herojus? Apie ką?
	Kokius jausmus ir mintis jums sukėlė eilėraštis?
	Kurių eilėraščio eilučių galūnės rimuojasi?
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Liudas Dovydėnas

Žvaigždžių skaitymas
Ištrauka iš apysakos „Naktys Karališkiuose”

Antrą dieną po pietų netikėtai užklupo lietus. Vartėm vakarykščiai nupjautą šieną, netoliese mūsų šieną vartęs Mikutis Lankelis ėmė švilpauti. Tai dėdė ir subarė, girdi, lietų prišvilpsi, Mikuti.
Taip ir buvo. Nuo vakarų iš už miško ūmai išsivertė toks papilkęs debesiukas kaip geras sermėgos1 skvernas. Lyg ir suko jis
Steponių kaimo pusėn, bet ar jam galva apsisuko, ar tas Mikučio
švilpiniavimas, – tas sermėgos skvernas užsirito stačiai ant Karališkių. Ir kad pradės lyti, kad jau ims telžti čiurlėmis2!
Manėm, kad tas netikėtas debesiukas, išsipliaupęs, kiek jam
patinka, nukeliaus savo keliais, ir mes vėl imsimės džiovinimo,
pjovimo. Bet kur tau, paskui jį atsekė visai juodas debesis, ir šis
jau visai atsidėjęs ėmė lyti. Ir valandą, ir dvi, kol atėjo naktis.
Mes visi, dėdė, Simonas, Jokūbas, Emiliutė ir Kristina, sulindome į būdą, Jokimo ir mano padarytą. Kas neturėjo būdos, lindo
po krūmais, šieno prisimetę į vidų, gulė po ratais.
Kai aptilo lyti, aš nuėjau prie miško įlinkimo, kur Mikučio dvi
seserys ir motina užsikūrė ugnį ir virėsi vakarienę, miltų kukulius
ir ant keptuvės lašiniuose kepė duonos riekutes.
Mikutis, atsitūpęs klusniai, nuo ugnies užkaitusiu veidu, laukė
riebios duonos. Aš artėjau seilę rydamas, nes visam plačiam plote,
drėgnam ore po lietaus kvepėjo ruginė duona lašinių kvaptyje3.
Mikučio motina, žila jauna moteris, pasodino prie ugnies ir ant
delno dėliojo mums kiek praaušusias duonos riekutes.
Mikutis plepėjo, kaip ta miltienė, verdanti juodame puode.
Aš iš pirmo susitikimo prisirišau prie Mikučio. Jis ėjo tryliktus,
Sermėga – viršutinis vyrų ir moterų pilko, rudo ar balto milo drabužis, ilgumo iki kelių.
Čiurlė – čiurkšlė (srovė).
3
Kvaptis – kvapas.
1
2
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už mane trimis metais vyresnis, bet buvo žemesnis ir plonas kaip
vijurkas. Jo riesta nosis buvo strazdanota, aukšta kakta taip pat
nužerta pilkšvai gelsvais šlakais, o jo plaukai žibėjo variu, sukdamiesi apie ausis, kurios buvo didelės ir atvėpusios4. Jo viena koja
buvo kiek trumpesnė, bet kai jis visada riedėte riedėdavo, tai tu,
žmogau, ir nepastebėsi. Jo keturios seserys viską aptriūsdavo, tai
jis sau turėjo gražaus laiko ir vis sakėsi, kad dar nebaigęs skaityti
žvaigždžių.
Kai pavalgėm keptų duonos riekučių, mudu sugulėm po vežimu, kurio dugne buvo primesta neišdžiūvusio šieno, – stogas nuo
saulės ir lietaus. Ant žemės buvo paklota vilnoniai užklotai, pagalvės, kur rangėsi ir jų mažutis šuniukas Pipsis. Toks margas ir viena
akim aklas, bet jau kibus kaip pipiras. Tik labai gražiai prašomas
Pipsis leido ir man kojas pakišti po vežimu ir, pasirėmus ant rankų,
žiūrėti į padangę, kur buvo daug skaisčių žvaigždžių, kokios būna
po lietaus.

4

Atvėpusios – atlinkusios.

136

TURINYS

– Aš jau visą šiaurę suskaičiau, – prabilo Mikutis, savo labai
gilias žalias akis įsmeigęs į pietų dangaus pusę. – Tu gali suskaityti, jei netiki, – jis man paduoda ilgą virvutę, sumazgytą daugybe
mazgelių. – Kai aš suskaitau šimtą žvaigždžių, tai vieną mazgelį sumezgu. O kai šimtą mazgelių turiu, tai užmezgu vieną didelį
mazgą, ir jis yra žvaigždžių šimtas šimtų. Ar tu tai gali suprasti?
Aš suskaitau du šimtu mažų mazgelių ir dvidešimt devynis
didelius. Tai tiek jau suskaityta Mikučio žvaigždžių.
– Matai šitą lanką, – rodo Mikutis iš blindės sulenktą puslankį.
– Tai aš jį velku per dangų ir skaitau žvaigždes. Be tokio lanko tai
viskas labai susijaukdavo. Kad tu būtum geras, tai tu man padėtum
skaityti.
Kai aš paklausiu, kodėl jis nori žvaigždes suskaityti, Mikutis
atsako:
– Praėjusią žiemą Šedys paklausė skerdžių Vaitiekų, – tas, ką
turi šimtametį kalendorių ir gali Bibliją skaityti, – tai Vaitiekus
nežinojo, kiek yra žvaigždžių. Ir jis prasižiojo, kad nieks negali suskaityti žvaigždžių. Tai aš pasakiau, kad aš suskaitysiu. Bus
darbo, bet gal netrukus aš Vaitiekui nublokšiu po kojų visus mazgus ir mazgelius, ir tegu jis žino, kad aš suskaičiau. Tai bus juoko.
Ar ne?
Mikutis skaito žvaigždes ir iš reto pasakoja apie paparčio žiedą, kurio jis norįs rytoj ieškoti visam plačiam miške. Jis taip įsileidžia pasakoti apie paparčio žiedą, kad ir skaityti žvaigždes užsimiršta. Ir staiga pašoka:
– Argi aš ne kvaišena paskutinis! Nagi, kai mes rasim paparčio
žiedą, tai mes viską žinosim! Viską: ir marių gilumą, ir dangaus
aukštumą, ir kiek žvaigždžių yra visam skaisčiam danguje. Mes
žinosim, ką žmonės galvoja, kaip jie atrodo, kai guli lovoje po patalais, mes matysime per sieną, per miško medžius ir kalnus matysime žvėrį, paukštį, mašaliuką. Ar tai nebus gerai?
Taip, tai bus tikrai gerai. Abu atsigulam aukštielninki ir pro
ratų kraštinę matome dangaus žvaigždes, toli aukštybėse spindinčias. Ir jų ten gal tūkstančių tūkstančiai, visokio mirgėjimo, visokio dydžio, kaip sako Vaitiekus.
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Mikutis atsidūsta, pasikaso pakaušį ir vėl žiūri į dangaus platybes.
– Va, tu žinai, kai aš rasiu paparčio žiedą ir viską galėsiu, ir
viskas bus man, tai aš pirksiu auksinius batus ir iš karvelio plunksnų pasidarysiu sermėgą. Tu gali dabar spėti, kur aš keliausiu, ką
aš darysiu?
Aš visaip spėlioju, bet kurgi tu atspėsi Mikutį, kuris viską žino,
taip nuostabių dalykų sugalvoja.
– Aš ir tau įtaisysiu auksinius batus ir žąsino plunksnas, – kalba Mikutis, akimis nusekdamas ant Sūrmaišelio nukritusią žvaigždę. – Su tais auksiniais batais mes skrisime ant tolimos žvaigždės,
kuri ten ant dvišako beržo viršūnės plazda. Ant tos tolimos. Kodėl auksiniai batai? Nagi, brolyti tu mano, ant auksinės žvaigždės
negali užsirioglinti kaip koks girtuoklis ar kūtvėla, tu turi būti su
auksiniais batais, su lengvais švariais plunksnų rūbais apsisiautęs.
Ir tave ten, ant žvaigždės, priims kaip protingą, apsukrų vyrą, ko
gero, gali pakviesti tave ant karaliaus sosto. Ir tau bus ne gėda
sėdėti ant sosto, gal net šalia karalienės ar karalaitės. Bet tu, vyre,
dar nežinai, ką reik daryti, kai tave pasodina greta karaliaus?
Ne, aš to nežinau, nes man dar neteko būti greta karaliaus.
– Tu nežinai, Vaitiekus pasakojo apie narsų kareivį Petrą, kuris
buvo greta karaliaus, kurį paklausė, kuris atsakė ir kuris pasidarė
karaliumi ir vedė karalaitę. O kodėl taip atsitiko?
Bet aš prašau papasakoti apie narsų kareivį Petrą, nes man neteko girdėti, nesgi aš esu ne šio kaimo ir tik porą kartų mačiau
skerdžių Vaitiekų.
– Tai gerai, tu dabar gali išsitiesti, nes mūsų Pipsis išbėgo kažin kur palakstyti. Tai tu dabar klausyk. Atėjo kareivis Petras prie
miesto vartų, o ten karaliaus sargyba stovi ir neleidžia. Tai kas
daryti. Jis pasikaso pakaušį ir sako: „Aš noriu matyti karalių.” Tai
kareiviai ir klausia: „O ko gi tu nori nuo karaliaus?” Petras, daug
svieto matęs ir keliavęs, atsakė: „Esu aš kareivis Petras, dvidešimt
aštuonerius metus nešiojau kardą ir iš kareiviškos kišenės duonos
trupinius valgiau.” Ir Petrą nuvedė pas karalių, o karalius buvo
labai aršus. Jau kad pažiūrės į Petrą, jau kad nusmelks! O Petras,
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svieto matęs, tai jis ir sakys: „Ciesoriau didis, aš turiu tau kai ką
pasakyti. Kai ką, ko tu nežinai.”
Ir dabar Mikutis apsako, ką narsus kareivis Petras pasakė:
– Buvo tai trys dalykai: „Ko negali sunaikinti ugnis, kas greičiausiai skrenda ir ko nesudildo laikas motinos širdyje?” Paklausė
Petras karalių, bet ir karalius buvo ne iš maišo iškratytas, tai jis
išsisuko, tardamas: „Narsus kareivi Petrai, tu esi mano svečias, tu
esi pavargęs, tai tu turi pailsėti, o vėliau, kai pailsėsi, mes pasikalbėsim.”
Ką darys Petras, jis nuėjo gulti. Jį labai minkštai paguldė, nes
karalius miega net ant trijų pagalvių, tai tiek ir Petrui davė. Bet
Petras buvo nekvailas kareivis, tai jis guli užsimerkęs, miegančiu
dedasi, bet galvoja, kas bus rytą, nesgi ir karalius duos klausimus.
Tuo metu karalius susišaukė savo valstybės vyrus galvočius
ir gudruolius, ir visi sprendė, kaip atsakyti į kareivio Petro klausimus. Barzdoti, galvoti, visokie svieto vaikšteivos5 susimetė apie
karalių, bet nesurado atsako į Petro klausimus.
„Gudrus kareivis, o man bus labai nekas, jei aš jam neatsakysiu”, – kalbėjo karalius. Ką daryt? – Nagi karaliaus gudročiai sugalvojo, jie būtų ne gudročiai, jei nesugalvotų, – pasakojo Mikutis.
– Nagi keli gudročiai nemačiomis palindo po kareivio Petro lova
ir jiems gerai išėjo, nes per miegus Petras prasitarė atsakymus. Ir
kai rytojaus dieną susirinko prie karaliaus sosto, karalius Petrui
atsakė. Spėk, ką atsakė?
Visaip spėlioju, bet kur tau atspėti. Ir Mikutis šypsosi savo
šlakuotu veidu, jam, matyt, gera, kad aš neatsakau.
– Tai ot, vyre, su karalium reik mokėti, aš tai žinau, nes man
mama papasakojo. Ir štai karalius atsako: „Laiko negalima sudeginti ugnyje, greičiausiai skrenda mintis, laikas negali sunaikinti
motinos meilės.” Tai ir buvo atsakymai į Petro klausimus. „Teisybė, karaliau, nors ir karalius esi, bet galvą turi, ne tik karūną”,
– atsakė narsus kareivis Petras. Tada ir Petras turėjo atsakyti į tris

5

Vaikšteiva – bastūnas, kas vaikštinėja be darbo.
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karaliaus užklausimus. Tai ir paklausė karalius: „Kas yra vertingiausia mano valstybėje, kas niekad nenusileidžia mano valstybėje, kas geriausiai šveičia kardą?”
Susimąstė kareivis Petras, net jo kakta raukšlių pančiais susiraizgė. Tai ne juokai, su karalium reik mokėti.
– Petras atsakė, gerai atsakė, – pasakoja Mikutis. – Petras paėmė taurę vyno ir tarė: „Išgerkim už geriausią daiktą karaliaus
valstybėje, tai, taip sakyt, išgerkim už darbo rankas.” Ir tai buvo
atsakymas į pirmąjį klausimą. Ir karalius patvirtino, kad ir arklas,
ir pasėtas grūdas, ir karūna ant karališkos galvos padaryta darbo
rankų. Matai, Petras pataikė atsakyti! – džiūgauja Mikutis, pasidėjęs galvą ant abiejų rankų. – Bet pasakyk, koks turi būti antras
atsakymas?
Aš visaip spėlioju, bet nepataikau.
– O Petras žinojo ir pasakė karaliui. „Tavo valstybėje, karaliau,
niekad nenusileidžia vargas.” Baisiai persigando visi karaliaus tarnai ir tarnaitės, bet karalius atsakė, kad tai tikra tiesa, nes jo šalyje
saulė teka ir leidžiasi, bet vargas nuo saulėlydžio iki užtekėjimo
gyvena jo šalyje. O į trečią klausimą Petrui buvo vieni niekai atsakyti, nes jis buvo narsus kareivis, tai jis ir atsakė: „Narsa geriausiai
šveičia kardą.”
Man dar ilgai pasakoja Mikutis apie tai, kaip narsus kareivis
Petras labai patiko karaliui, kaip už jo išleido dukterį ir kaip gražiai karalius baigė savo dienas, atidavęs kardus ir žagres kareivio
Petro valdymui.

1 	Kada ir kur vyksta pasakojimo veiksmas?
2 	Kas yra pagrindiniai ištraukos veikėjai? Kuriuo asmeniu pasakojami įvykiai?
3 Šioje ištraukoje rašytojas daugiausia pasakoja apie Mikutį. Ką
apie jį sužinojote? Kuo jis ypatingas? Kaip atrodė?
4 	Kodėl Mikutis nusprendė suskaičiuoti visas žvaigždes?
5 	Kodėl Mikutis sakė, kad skristi į žvaigždes reikia tik su auksiniais batais ir plunksnų rūbais?
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6 	Dar kartą perskaitykite ir pasekite pasaką apie narsų kareivį Petrą.
7 	Kokias mįsles užminė Petras karaliui? Kaip jūs jas įmintute?
8 	Raskite tekste sakinių su palyginimais. Nurašykite juos, palyginimus pabraukite.
9 	Parašykite Mikučio charakteristiką. Pasistenkite įterpti ir rašytojo sukurtą berniuko išvaizdos aprašymą.

Romualdas Lankauskas

Kelionė aitvaru anapus Didžiojo miško
Ištraukos

Gal jūs nepažįstate Ramūno ir Rūtos, bet aš juos gerai pažįstu. Mūsų miestelyje nebuvo nė vieno, kuriam nebūtų tekę su jais
susidurti ar ką nors apie juos girdėti. Ramūnas dar buvo vadinamas Erelio plunksna (galbūt todėl, kad vienu metu smarkiai skaitė
knygas apie indėnus), o Rūta – Pepe Ilgakojine (galbūt todėl, kad
buvo smarkiai išdykusi ir vis prasimanydavo įvairiausių išdaigų,
kartais gana kvailų, ir jūs patys tuo įsitikinsite, kai pasakysiu, kaip
ji elgdavosi).
Štai, pavyzdžiui, Rūta, užuot perėjusi kelią, kai automobilis
būdavo pravažiavęs, iššokdavo prieš pat jo nosį, ir išsigandęs vairuotojas turėdavo staigiai stabdyti, vos neatsitrenkdamas nosimi
į priekinį stiklą. Dažnas labai įpykdavo dėl tokių netikėtų pokštų,
imdavo piktai bartis ir grūmoti. Kai kas, iššokęs iš mašinos, net
vytis mėgindavo, norėdamas iškaršti jai kailį. Bet pavyk vėją laukuose! Rūta liovėsi šitaip kvailiojusi tik tada, kai kartą per plauką
nepakliuvo po automobilio ratais ir pati labai išsigando.
Bet ne apie tai bus toliau kalbama, o apie Ramūną ir jo aitvarą.
Mat Ramūnas buvo labai pamėgęs daryti aitvarus ir leisti juos
pavėjui. Ta aistra galop jį visiškai užvaldė: ištisas valandas, kai
turėdavo laisvo laiko, darydavo aitvarus, klijuodavo juos iš plonų
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sausų medžio juostelių ir popieriaus ar kitų medžiagų. Na jis stačiai pakvaišo dėl tų aitvarų. Ir kokių tik nepagamindavo, – didelių
ir mažų, baltų ir išmargintų įvairiausiomis spalvomis!
Jis nekantriai laukdavo vėjuotų dienų, kad galėtų aitvarus leisti
į orą. Vėjas pasičiupdavo juos, pakeldavo aukštyn, imdavo blaškyti į visas puses ir nešti greitai plaukiančių debesų link, o Ramūnas,
laikydamas rankoje ilgą aitvaro uodegos galą, bėgdavo iš paskos,
nesitverdamas džiaugsmu. Jam tai būdavo pačios smagiausios valandėlės. Jo plačiai atmerktos akys žibėdavo, ir jis, užvertęs galvą,
ilgai žvelgdavęs į dangų, kur plazdėdavo vėjo nešamas aitvaras.
Vieną giedrą sekmadienio popietę jis pasakė Rūtai, gyvenusiai
kaimynystėje:
– Aš pasidarysiu tokį aitvarą, su kuriuo bus galima skristi. Ir
tada nulėksiu anapus Didžiojo miško pasižiūrėti, kas tenai yra.
Rūta gardžiai nusijuokė, tai išgirdusi.
– Et, niekus šneki.
– Be reikalo tu juokiesi. Greit įsitikinsi, kad aš sakiau tiesą. Va
imsiu ir tau įrodysiu.
– Ne, tai neįmanoma, – nesiliovė tvirtinusi Rūta.
– Neįmanoma? Tik jau ne man. Aš žinau, ką kalbu.
– Čia jau gryna tavo fantazija, – nusišaipė Rūta ir paniekinamai numojo ranka.
– Be fantazijos žmogus nieko negali, – atrėžė jai Ramūnas. –
Kai aitvaras bus gatavas, aš tau jį parodysiu. O dabar dink iš akių
ir man netrukdyk.
Rūta nebūtų Rūta, jei nepaleistų miestelyje gando, kad Ramūnas ketina pasidaryti ne paprastą aitvarą, bet kažkokį ypatingą,
kuris pajėgtų jį nuskraidinti anapus Didžiojo miško, kur niekas iš
vaikų nebuvo apsilankęs ir nežinojo, kokie žmonės tenai gyvena.
Bet gal jų nebuvo? Gal toje vietoje plytėjo1 dykynė ar telkšojo didžiulis ežeras? Gal vien laukiniai žvėrys bėgiojo? Jaunesnioji Rūtos sesutė buvo įsitikinusi, kad ten medžių drevėse gyvena linksmi

1

Plytėti – būti plačiai nusidriekusiam.
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žmogeliukai stambiomis nosimis, mintantys riešutais, uogomis ir
kažkodėl dar brangiausiais ir gardžiausiais šokoladiniais saldainiais.
Spėlioti galėjai kiek tinkamas. Vis dėlto kokia nauda iš to, jei
pats savo akim neregėjai ir girdėjai tik visokias keistas kalbas,
dažnai didžiai prieštaringas ir neaišku ko vertas?
Tuo tarpu Ramūnas tuoj pat įniko daryti ypatingą aitvarą, praleisdamas prie jo dienų dienas. Buvo vasaros atostogų metas, laiko
jis turėjo pakankamai, todėl ir aitvaras per kelias smarkaus darbo
savaites buvo baigtas. Ramūnas taip atsidėjęs plūkėsi prie aitvaro,
kad jo niekas nebesutikdavo nei miestelyje, nei paežerėj besimaudančių vaikų būry. Be abejo, ne tas jam dabar rūpėjo.
Kai Rūta išvydo Ramūno aitvarą, ji net apstulbo: aitvaras buvo
toks didelis, į nieką nepanašus, kad nežinojai, su kuo jį palyginti.
Nebent su kažkokiu keistu paukščiu ar šiaip nematytu neregėtu
padaru, kokius įmanoma tik susapnuoti. Jis buvo sudurstytas iš
daugybės popieriaus ir plonos medžiagos gabalų. Kiekvienas iš jų
švietė skirtinga spalva ir mirgėjo visokiais piešiniais, tad iš tiesų
atrodė ne šios žemės padaras, gal veikiau atklydęs čia iš kitos planetos.
Rūta įsikando dailiai supintos kasos galą ir ėmė jį kramtyti – ji
visada taip darydavo, būdama gerokai susijaudinusi.
– Na, ką dabar pasakysi? – išdidžiai paklausė Ramūnas.
– Nemaniau, nemaniau... – sulemeno ši. – Tik pamanyk! Kas
galėjo įsivaizduoti... Kada tu skrisi?
– Greit, – tarė Ramūnas. – Palauksiu, kol pakils stipresnis vėjas, ir tuoj leisiuosi į kelionę anapus Didžiojo miško.
– O mane ar paimsi kartu?
Rūtai labai rūpėjo atsidurti anapus Didžiojo miško, nes nė sykio nesilankė ten, ir pamatyti, kokie už jo miesteliai ar miestai,
apie kuriuos žmonės įvairiausiai kalbėjo ir spėliojo.
– Nežinau, – ėmė truputį pūstis Ramūnas. – Gal paimsiu, jei
vietos užteks.
Jis parodė į krepšį keleiviams, pritvirtintą prie aitvaro uodegos, bet Rūta jau buvo supratusi, kam jis skirtas.
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Dienos, lyg tyčia, pasitaikė saulėtos ir ramios, nepūtė nė menkiausias vėjelis, todėl jie nekantravo, laukdami vėjo. O jo kaip nebuvo, taip nebuvo. Aitvaras gulėjo daržinėje, kad jo kartais nesulytų užėjęs lietus, nors lietaus sunkiai galėjai tikėtis: dangus buvo
giedras ir vaiskus.
Tik po geros savaitės medžių lapai ėmė smarkiai virpėti, ir
danguje atsirado baltų debesėlių. Vėjas tolydžio kilo, stiprėjo, ir
debesys vis greičiau skriejo dangumi virš aukštokų žalių kalvų.
Tas be galo nekantriai lauktas laikas pagaliau atėjo. Reikėjo
ruoštis skrydžiui. Jie nutempė aitvarą ant pačios aukščiausios kalvos ir pritvirtino prie medžio, kad vėjas netyčia jo nepasičiuptų ir
nenuneštų. O vėjas buvo palankus, nes pūtė į Didžiojo miško pusę.
Ramūnas liepė Rūtai pasiimti truputį maisto ir vandens, bet ji
dar pasiėmė ir seną savo lėlę, gulėjusią sandėliuke tarp nereikalingų rakandų jau bene trečius metus, sakydama, kad ją staiga prisiminė ir norinti turėti su savimi drauge, – taip jai būsią ramiau toje
pavojingoje kelionėje, juk nežinia, kas ir kada gali atsitikti.

144

TURINYS

Labiausiai jaudinanti buvo ta akimirka, kai Ramūnas atrišo aitvaro uodegą su pintine, kai aitvaras, vėjo pagriebtas, ėmė kilti vis
aukštyn ir aukštyn į padangę, iš pradžių vilkdamas pieva pintinę.
Bet netrukus ji jau nesiekė žemės. Tarpelis, skyręs juos nuo pievos,
vis didėjo, ir aitvaras lėkė tolyn, palikdamas užpakaly kalvą.
Rūta iš susijaudinimo buvo it žado netekusi, Ramūnas taip pat.
Iš tiesų aitvaras tebekilo į padebesius. Stiprus vėjas nešė jį dideliu greičiu.
Vėjas švilpė ausyse, akys ašarojo. Ir išgąstis jau buvo praėjęs.
Tiesą pasakius, nebuvo kada būgštauti, nes labai norėjosi dairytis į šalis, o kaip nesinorės, jei nepaprastai toli buvo matyti, jei
apačioje plytinti žemė su ežeru, upe ir upeliūkščiais, su laukais,
kalvomis ir pievomis atsiskleidė prieš juos stulbinančiu, tiesiog
kvapą gniaužiančiu grožiu.
Nešami vėjo, jie pasiekė Didįjį mišką, kuris žaliavo apačioje
plačiai ir toli nusidriekęs. Paukščių būriai, gal aitvaro pabaidyti,
kilo aukštyn iš jo ir pulkais iš paskos lydėjo aitvarą, nors jiems
sunkiai sekėsi neatsilikti, – taip greitai aitvaras lėkė.
Užtat keliautojai netruko perskristi Didįjį mišką, ir tada suprato atsidūrę kitame krašte, visai nepanašiame į tą, iš kurio buvo
pakilę į aukštybes; kur nepažvelgtum, visur kyšojo smarkiai rūkstantys fabrikų kaminai, neapsakoma daugybe kelių zujo nesuskaičiuojami automobiliai, aukštyn stiebėsi didžiuliai betoniniai namai. Baigiantis miškui, jie pamatė, kad medžiai buvo pajuodę ir be
lapų, – todėl labai stebėjosi.
Vėjas silpnėjo.
Žmonės gatvėse sustodavo ir baisiausiai nustebę žvelgdavo
aukštyn į aitvarą su keleiviais. Jie rodė į jį rankomis ir kažką rėkavo, bet aitvaras vis lėkė tolyn, kol pasiekė didelį parką miesto
centre, kol pintinė atsitrenkė į medžio šakas ir įstrigo tarp jų, o
aitvaras, tarytum staiga būtų netekęs jėgų, nusklendė žemyn, nutūpė ant žemės ir sustingo, nė kiek nebejudėdamas.
– Bet kokie čia to medžio lapai? Jie plastmasiniai, bet taip sumaniai padaryti ir gerai nudažyti, kad atrodo lyg tikri. Tai bent
keistenybės.
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Jie labai stebėjosi, čiupinėdami plastmasinius lapus, bet, matyt, be reikalo, kadangi jų dar laukė daug netikėtumų, kai išlipo iš
pintinės ir medžio. Parke nesiilsėjo nė vienas žmogus! Ir kodėl? O
juk parkas atrodė gana gražus, itin rūpestingai sutvarkytas.
Gėlės jame taip pat buvo plastmasinės, nors ir be galo spalvingos. Vadinasi, jos žydėjo visada, niekuomet nenuvysdamos! Bet
kokia nauda iš tokių gėlių, jeigu jos nekvepia ir iš naujo nepražysta?
Palikę parke aitvarą (žmonių čia nebuvo, vadinasi, niekas negalėjo į jį kėsintis), jie patraukė pasižvalgyti po nepažįstamą miestą. Gatvės buvo kaip gatvės, tiesios ir asfaltuotos, bet jau šaligatviai! Tik pamanykit, – jie buvo padaryti iš kažkokios minkštokos
medžiagos ir judėjo, slinkdami į priekį, o žmonės, stovėdami ant
jų, važiavo tolyn viena šaligatvio puse, kita grįždami atgal.
Jie nebevaikščiojo! Ne, šiek tiek vaikščiojo, kai reikėdavo užsukti į parduotuvę arba kavinę, bet čia durys pačios atsiverdavo ir
užsiverdavo už nugaros, vos prie jų prieidavai.
Jie dar kelias valandas klaidžiojo po didžiulį ūžiantį, klaikaus
triukšmo pilną miestą, kol nuovargis galutinai pakirto kojas, o
troškulys pasidarė nebepakeliamas, ir tada nutarė grįžti į parką
prie aitvaro. Gal dešimt kartų pasiklausę kelio, tą vietą vargais negalais atsekė ir labai apsidžiaugė, kad aitvaras tebegulėjo ten, kur
jie buvo palikę.
Susirado pintinėje bandeles ir butelį su vandeniu. Užkandę ir
atsigėrę, vėl atgavo jėgas. Ir sėdėdami ant suoliuko svarstė, ką toliau daryti. Galop Ramūnas nusprendė grįžti namo.
Bet kaip grįžti? Štai dėl ko jie suko galvas, nieko dora nesumesdami; nepūtė nė menkiausias vėjelis, ir aitvaras nė nekrustelėjo tą tvankią pavakarę. Pagaliau vienos dienos rytą ėmė kilti vėjas
ir vis tolydžio stiprėti.
Vakarop jis pasidarė toks smarkus, kad kėlė aitvarą į orą. Tačiau skristi iš parko buvo kur kas sunkiau, nei skristi nuo kalvos...
Baimė atlėgo tik tada, kai jie pamatė gerai pažįstamas žaliuojančias kalvas (ant vienos ganėsi tetos karvė) ir artėjantį miestelį
su didele kūdra pakrašty, kur ant kelmo sėdėjo paštininkas, ramiai
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sau meškeriodamas karosus. Jis spoksojo į plūdę ir nė nepastebėjo atlekiančio aitvaro. Užskridus virš kūdros, Ramūnas kišeniniu
peiliuku nupjovė virvę, kuria buvo pririštas krepšys su keleiviais
prie aitvaro uodegos.
Krepšys nukrito į vandenį prieš pat paraudusią nuo saulės
paštininko nosį, – taip tėškėsi, kad paštininkui iš rankų meškerė
iškrito, o pražiota burna vis nepajėgė susičiaupti.
Savaime suprantama, paštininkas tą dieną nebesugavo nė
menkiausio karosiuko, todėl bambėdamas nudūlino į savo trobą.
Ramūnas dairėsi aitvaro, laukdamas, kol jis nukris į pievą, bet vėjas mestelėjo aitvarą aukštyn, šis kilo ir kilo be paliovos į mėlyną
dangų, sparčiai toldamas nuo miestelio, ir netrukus visiškai ištirpo
tarp baltų debesų. Jam buvo gaila aitvaro, nors ir labai džiaugėsi
sugrįžęs namo.
Jeigu jūs rastumėt aitvarą, nukritusį už daugelio kilometrų,
būtinai praneškit Ramūnui. Jo adresas: Ramūnas Špokas, Svajonių
miestelis, Karosų gatvė. Numerį aš pamiršau, bet Ramūną paštininkas gerai pažįsta, tad laišką jam būtinai įteiks.
Šituo galit neabejoti.

1
2
3
4
5
6

	Kas yra pagrindiniai apsakymo veikėjai?
	Kodėl Ramūną vadino Erelio plunksna, o Rūtą Pepe Ilgakojine?
	Kokia aistra buvo užvaldžiusi berniuką?
	Papasakokite, kaip jausdavosi Ramūnas, leisdamas savo aitvarus.
	Kokį aitvarą jis nusprendė pasigaminti? Ką apie tai manė Rūta?
Raskite tekste ir perskaitykite, kaip atrodė naujasis Ramūno aitvaras.
7 	Ką vaikai matė, skrisdami aitvaru? Kaip jie jautėsi?
8 	Ką vaikai pamatė anapus Didžiojo miško? Raskite ir perskaitykite, kaip atrodė kraštas ir miestas, į kurį atskrido Ramūnas ir
Rūta.
9 	Kaip manote, kodėl už miško medžiai buvo pajuodę ir be lapų, o
miestas toks keistas?
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10	Autorius pabaigoje nurodo Ramūno adresą. Ką jis mums paaiškina?
11	Kuri apsakymo ištrauka jums labiausiai patiko? Kodėl?
12	Suformuluokite kūrinio temą ir pagrindinę mintį.
13	Parašykite rašinį tema „Žmogus be svajonių kaip paukštis be
sparnų”.

Juozas Erlickas

Norėčiau
Norėčiau turėti, vaikeliai,
Margą, spalvotą maišelį.
Ten aš surinkčiau visus
Seniai išsapnuotus sapnus.
Kurgi, o kurgi jūs dingot,
Mano sapnai stebuklingi?..
Ak, tai liūdėčiau, tai verkčiau,
Jeigu paspruktų Amerikon...
Ieškau tarp slyvų ir tujų –
Niekur surast negaliu jų...
Gal jie sušoko į puodą?
O gal palindo po šluota?
Gal jie dulkėtoj palėpėj
Laukia manęs pasislėpę?
Tyli tarytum šešėliai,
Liūdi kaip vystančios gėlės.
Laukia ir dairos į kelią, –
Bet neturiu aš maišelio...
Per žalią, per baltą sniegą
Laikas kaip vieškeliai bėga...
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Jeigu sapnai stebuklingi –
Paprastas maišas netinka!
Sapnui baltam tartum gulbės
Liūdna į maišą nuo bulvių.
Reikia, kad maišas tas būtų
Iš ryto rūko pasiūtas.
Dar – iš dangaus mėlynumo,
Gimtojo trobesio dūmo.
Iš juodo grumsto – dugnelis.
Iš kregždės skrydžio – raištelis.
Lopas iš juodbėrio žirgo
Ir – truputėlis – iš cirko.
Štai jeigu tokį turėčiau,
Aš juos surasti galėčiau –
Patys atlėktų, sulįstų
Gražūs, greiti kaip Vaikystė.
Ir, ant pečių užsimetęs
Maišą kaip dvidešimt metų,
Eičiau per pievas, laukus
Pas rugiaveidžius1 vaikus.
Ir, atsirišęs maišelį,
Tuoj kiekvienam po sapnelį:
Tiems, kas vidurnaktį verkia,
Tiems, kurie serga.
Aš išdalinčiau gražiausius,
Skraidančius ir juokingiausius.

1

Rugiaveidis – labai šviesaus veido, gelsvų plaukų.
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Ženkit pirmyn, broliai Grimai!
Sprukit šalin, broliai Gripai!
Šypsos vaikelis užsnūdęs –
Mano sapnai gero būdo.
Ašarą kaip akmenuką
Išneša šimtas nykštukų.
Žengia nykštukai į žygį, –
Tartum rugius kerta Ligą.
Tįso ji pasiligojus –
Leiskis, vaikeli, į kojas...
...Ieškau ant vieškelio kelio
To stebuklingo maišelio.
Jeigu žinai, kas galėtų pasiūti,
Užeik: Lietuva. Pirmas butas.

1 	Apie ką svajoja eilėraščio lyrinis herojus? Ką jis daro, kad jo
svajonė išsipildytų?
2 	Raskite ir perskaitykite eilutes, kurios nusako, koks turėtų būti
sapnų maišelis. Paaiškinkite šių žodžių prasmę.
3 	Kam eilėraščio žmogus dovanotų pačius gražiausius sapnus?
Kodėl?
4 	Paaiškinkite žodžių „Ženkit pirmyn, broliai Grimai! / Sprukit šalin, broliai Gripai!” prasmę.
5 	Ar viskas, apie ką rašo poetas, įmanoma gyvenime? Kodėl?
6 	Eilėraščio žmogus nurodo savo adresą. Ar galėtumėte jį aplankyti?
7 	Kas jums eilėraštyje buvo ypač gražu? Kokius jausmus ir mintis
jis sukėlė?
8 	Raskite, kokius daiktus ir su kuo lygina poetas.
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9 	Sakoma: „Gyvenu lyg sapne.” Papasakokite, koks turėtų būti
gyvenimas, kad ir jūs taip galėtumėte pasakyti. Savo pasakojime
pavartokite palyginimų bei kitų vaizdingų posakių ar žodžių.
10 Pristatykite labiausiai jums patikusią eilėraščių knygą. Kodėl būtent šią knygą vertėtų perskaityti ir kitiems?

Poezijos kūrinių kalba
Poezijos (kaip ir kitos grožinės literatūros) kalba pasižymi
meninės raiškos priemonių – epitetų, vaizdingų veiksmažodžių,
palyginimų, perkeltinės reikšmės posakių ir kt., gausumu.
Pvz.:
Mėnesiena
Tos Birželio naktys –
nuskaidrėję, šviesios –
veriančios ir tiesios,
kaip pelėdų akys.
Kur Diena užsnūdo,
tik Mėnulis žino –
žvelgdamas į krūmą
žydinčio jazmino.
A. Marčėnas

Išskirtinė poezijos formos ypatybė yra ritminė eilučių struktūra, vadinama eiliuota kalba, todėl poezija regima ir skaitoma kaip
vienodai ritmiškai eilutėmis parašytas tekstas.
Posmas (strofa) – vieningos struktūros, intonacijos, ritmikos,
užbaigtos prasmės eilučių derinys, darniai pasikartojantis eiliuotame kūrinyje kaip pagrindinis vienetas. Posmų gali būti rimuotų ir
nerimuotų, gali būti dvieilių, trieilių, ketureilių ir t. t. Kartais eilėraštį sudaro vienas tam tikros struktūros posmas arba kelių posmų
derinys (pvz., sonetas).
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Ritmas – tolygus kalbos garsų (pvz., ilgųjų ar trumpųjų skiemenų) ir / ar intonacinių elementų (pvz., kirčiuotų skiemenų) pasikartojimas, sakinių sandaros panašumas.
Pvz.:
O lelija
suknia nauja
tau kasoje
šviesos gija...
J. Vaičiūnaitė

Rimas – poezijos eilučių pradžios arba pabaigos žodžių skiemenų vienodas arba panašus skambesys.
Pvz.:
Tamsioj nakty
ledu virsti
tokia skaisti
tokia grakšti...
J. Vaičiūnaitė

Rimų išsidėstymo tvarką strofoje vadiname rimavimu. Rimavimas būna įvairus. Keturių eilučių strofa gali būti surimuota
trimis būdais:
1. Gretutiniu:
Ant mano delno guli duonelė,
a (10)
Ant mano delno juoda riekelė.
a (10)
Tai verks duonelė, jei aš tingėsiu, b (10)
Jei aš tingėsiu – jos nemylėsiu.
b (10)
J. Degutytė

2. Kryžminiu:
Niekur nematyta,
Auksu nulieta, 		
Slibinais kinkyta
Rieda karieta. 		
S. Nėris
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3. Gaubiamuoju:
Buvo linksmas ir karštas gegužis.
Saulė leidos lėtai.			
Sodai snigo baltai,
Ir upokšniai nenuoramos ūžė.

a (10)
b (6)
b (6)
a (10)

P. Širvys

Romualdas Kalonaitis

Paslaptinga sala
Vasarą į naujai perdažytus stovyklos namus autobusais suvažiavo vaikai iš Plungės, Telšių ir iš dar toliau.
...Jie ėjo keturiese: Ginta, Domas, Joris ir truputį jaunesnė Gintos draugė Vika.
– Mūsų šaunusis ketvertukas, – vakare juokais tarė vadovė,
jiems parėjus miegoti.
Kitą rytą jų niekas kitaip ir nevadino.
Štai kas nutiko po poros dienų.
Šaunusis ketvertukas ėjo vos įžiūrimu žvejų takeliu, išilgai
ežero kranto į šiaurę. Vėjas pūtė iš vakarų, nešė baltus debesis.
– Jori, matai medžių kuokštą? Ten sala, – tarė Domas.
– Mūsų ežere daug salų, – įsiterpė Ginta. – Ir visos turi vardus.
Šita vadinama Pliksale.
– Iki jos koks kilometras, – žinovo balsu tarė Joris, – bet aš
nuplaukčiau.
– Tik nesigirk, – nusijuokė Ginta. – Ežero vanduo šaltas, juodas ir gilus... O dugne – prasmegusi pilis. Pilies vaiduokliai griebtų
už kojos, murkt, ir nėr tavęs. Niekas neišgelbėtų...
– Aš vaiduoklių nebijau, – atkirto Joris. – O ežere nuplaukti
kilometrą visai nesunku. Paplauki paplauki, atsiguli ant nugaros,
pailsi ir vėl plauki.
– Iš mamos girdėjau kitą legendą, – nedrąsiai prabilo Vika. –
Saloje buvo pilis, o joje gyveno karalaitė. Ji vėliau paskendo ežere,
tik neatsimenu kodėl...
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– Vakare prie laužo papasakosiu legendą apie Platelių karalaitę, – paslaptingu balsu atsiliepė Domas. – Ir dar kitų pasakojimų
apie ežerą. Kadaise po ežero vandeniu buvo slaptas kelias – kūlgrinda. Jis vedė į pilį. Va, ten toli Pilies sala. Už jos matyti jachtklubas. Toje saloje dar dabar yra pilies liekanų. Aš ten buvau su
tėveliu ir mačiau.
Joris tylėjo, bet jam labai parūpo nuplaukti į Pilies salą ir pasižiūrėti pilies liekanų.
Po geros valandos šaunusis ketvertukas jau siūbavosi didelėje
eigulio valtyje.
Pliksalė juos pasitiko medžių šlamesiu.
– Oi, kokia paslaptinga ši sala! – šnibždėjo Vika.
Vandenyje kaip slibinų uodegos vingiavo plikos medžių šaknys, nuo kranto į ežerą buvo nuvirtę kamienai, tarytum nežinomų galiūnų paliesti. Saloje nėra takelio, vien žolė ir kurmiarausiai.
– Čia tikriausiai ir stovėjo pilis, – pratarė Ginta.
– Aišku, čia, kurgi kitur, – paskubėjo įsiterpti Joris.
– Šitoje vietoje buvo didysis pilies bokštas, o pilies rūmai toliau, štai ten. Dabar ta vieta apaugusi medžiais, – paaiškino Domas. – Dar toliau, prie pat kranto, stūksojo du mažesni sargybos
bokšteliai. O nuo kranto į pilį po vandeniu vedė slaptas takas –
kūlgrinda. Kai nuo Plungės pusės pasirodydavo kryžiuočiai, visi
žmonės taku sueidavo į pilį gintis.
– Žiūrėkit, vaiduoklis! – išgąstingai riktelėjo Joris, rodydamas Vikai keistai susipynusią šaknį, prie kurios buvo užrašas
„Salos šeimininkas”. Vika iš netikėtumo krūptelėjo, o trijulė nusijuokė.
Jie smagūs grįžo į salos aikštelę, bet per tą laiką smarkiai pritemo, ir aikštelė pasikeitė neatpažįstamai. Po medžiais, kur pirma
buvo krūmai, juodavo keistos figūros. Šakų šlamesys virto paslaptingu šnabždesiu, lūžtančios šakos – sėlinančiais žingsniais.
Vaikai pritilo. O čia dar lašas po lašo prasidėjo retas lėtas lietus.
– Na tai kur stovėjo pilies rūmai? – padrąsinamai pirmasis prašneko Joris.
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– Eikit paskui mane, – nenusileido Joriui Domas ir žengė į tankmę.
Tuo metu per dangų tvykstelėjo žaibas, ryškiai nušviesdamas
visas pakrūmes ir žolę. Mergaitės sukliko.
– Kas ten? – sušuko Domas. – Man atrodo, kad už to medžio
pamačiau praviras duris! Tikrai durys! Į požemį. Nejau nematėt?
Joris pirmasis pribėgo ir stumtelėjo. Durys sugirgždėjo ir prasivėrė. Už jų buvo tamsu. Vaikai suėjo į vidų ir nedrąsūs sustojo.
Ūmai duryse kažkas trakštelėjo, trinktelėjo ir nutilo.
Domas patraukė rankeną.

– Vaikai, – išsigandęs šūktelėjo jis. – Durys užsitrenkė. Kaip
mes iš čia išeisim?
Jis atidžiai, meistro žvilgsniu, apžiūrėjo duris, ieškodamas, kur
ir kaip jas būtų galima atrakinti ar atidaryti. Tačiau duryse nepa155
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stebėjo jokios užrakto žymės ir net skylės raktui. Tik toje vietoje,
kur turėtų būti rakto skylė, Domas išvydo varinę lentelę su užrašu. Jis pasilenkė ir perskaitė: „Prašom nelaužyti durų. Išėjimas
kitoje pusėje!”
– Greičiau eime, – paragino Vika. – Jau geriau kęsti lietų, negu
drebėti čia iš baimės.
Ketvertukas nuskubėjo koridoriumi. Bet už kelių žingsnių koridorius šakojosi į tris puses – į priekį, į kairę ir į dešinę. Vaikai
stabtelėjo.
– Kur eisime? – paklausė Domas.
– Tiesiai, – tvirtai atsakė Joris.
Už kelių žingsnių jie pasuko į dešinę. Bet, nuėjus porą metrų,
koridorius vėl šakojosi. Vika pradėjo verkšlenti:
– Niekad mes iš čia neištrūksim! Eisim, eisim, kol mirsim!
– Vaikai, mes grįžome prie tų pačių durų. Va lentelė, – liūdnai
tarė Domas.
– Kažkoks labirintas, – nusiminė Ginta.
– Reikia laužti duris, – nusprendė Domas. – Metalinės jos. Su
kuo gi mes galim laužti? Net plaktuko neturim. Beviltiška... Pala,
reikia apžiūrėti tas duris.
Jis atidžiai ėmė akimis tirti kiekvieną papuošalų vingį vingelį, kiekvieną iškilimą ir įdubimą. Raktui skylės jis niekur nerado,
bet...
– Žiūrėkit, kaip mes iškart nepastebėjome! – ūmai sušuko jis,
rodydamas į devynis langelius eilėmis po tris. Langeliuose vaikai
pamatė nulius, o po langeliais buvo devynios nedidelės juodos
rankenėlės.
– Šitomis rankenomis valdomas užraktas, – pagyvėjęs tarė
Domas, – kaip geležinkelio stoty, automatinėse bagažo saugojimo
kamerose.
Joris, nieko nelaukdamas, čiupo už vienos rankenos ir pradėjo
sukti. Sukama rankena trakštelėjo, ir po kiekvieno trakštelėjimo
langelyje pasirodydavo kitas skaitmuo.
– Berniukai, juk reikia žinoti, kokius skaičius atsukti, kad durys atsidarytų, – sulaikė Jorį Ginta.
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– Taip, tavo tiesa, – tarė Domas. Jis kone verkdamas žiūrėjo į
skaičius langeliuose ir į rankenėles. Jo žvilgsnis nejučiom nuklydo
aukštyn. O ten, netoli viršutinio durų krašto, jis pamatė lentelę su
tamsuojančiomis raidėmis.
AAA
+BBB
CCC
Joris balsu perskaitė raides.
– Kokia nesąmonė. Argi tai paaiškinimas? Langeliuose jokių
raidžių nėra, tik skaičiai. Kaip mes galim atsukti tris A, tris B ir
tris C?..
– Ne, Jori, – beveik sušnibždėjo Domas. – Nieko nesupranti.
Čia kaip uždaviny – raides reikia keisti skaičiais. Čia užšifruotas
raktas! Oho! Visai kaip nuotykių romane! Trys A plius trys B turi
būti trys C. O kokius skaičius rašyti? Tai galvosūkis!
Jis susimąstė. Joris irgi neva susimąstė, bet jam į galvą nėjo
jokia mintis apie skaičius.
Ginta abejodama tarė:
– Vienodos raidės – tai vienodi ir skaičiai. Trys A – trys vienodi skaičiai, trys B – taip pat, C – taip pat...
– Šitai aišku, – atsiliepė Domas. – O kokie? Juk yra dešimt
skaitmenų.
– ABC, – garsiai perskaitė Vika. – Abėcėlės pradžia. Gal ir
skaičiai iš eilės patys pirmi?
– Gera mintis! – sušuko Domas. – A, B ir C eina paeiliui, todėl
ir skaičiai turi rikiuotis vienas paskui kitą...
Jis patylėjo.
– O dviejų pirmųjų suma turi būti lygi iš eilės trečiam skaičiui.
Vienas plius du yra trys! – nušvitęs sušuko Domas. – Jori, surink
tris vienetukus, po jais tris dvejetukus ir trejetukus.
Joris mikliai sutraškėjo rankenėlėmis. Kai tik jis atsuko paskutinį trejetą, duryse kažkas spragtelėjo, ir jos tyliai atsivėrė.
– Valio! – nepaprastai nudžiugę, sušuko vaikai.
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1 	Kas yra šio pasakojimo veikėjai? Perskaitykite jų pokalbį einant
ežero krantu. Ką galite pasakyti apie šiuos vaikus?
2 	Kuo prasidėjo vaikų nuotykis? Kas ir kuo sudomino draugus?
3 	Papasakokite, ką vaikai pamatė nusiyrę į salą.
4 	Kodėl sala, ypač vakare, o dar lyjant ir žaibuojant, buvo paslaptinga? Atsakydami remkitės teksto žodžiais.
5 	Papasakokite, kaip vaikai atidarė paslaptingąsias duris. Kaip jie
įminė durų užrakto mįslę?
6 	Turbūt pastebėjote, kad šiame kūrinyje daug rašytojo išmonės.
Kas paimta iš tikrovės, o kas iš fantastikos srities?

***

– Kur mes? – nustebo mergaitės, o jų balse jau nebeskambėjo
džiaugsmas. – Čia ne Pilies sala. Mes patekome kažkur kitur...
– Mes vėl spąstuose, – beveik su ašaromis akyse tarė Vika. –
Kaip kokioj pelkėj – klimpstame vis gilyn ir gilyn... Ta pilis apgaulinga. Aš nenoriu jos nė matyti.
...Jie atsidūrė mažame prieangyje. Čia buvo prieblanda, bet
Domas tuoj pat pamatė veidrodėlį ir uždengiamą žibintą.
„Jeigu į vieną pusę siena prasiveria, zuikučiu suradus judančią
plytą, gal į kitą tas pats”, – pamanė Domas. Jis atidžiai apžiūrėjo
sieną, pro kurią jie ką tik išėjo, ir rado, ko tikėjosi, – sulig pečiais
kyšojo vienos plytos galas su grioveliu. Vidury prieangio akmeninėse grindyse buvo iškeltas nežymus ratukas. Domas pastatė į
jį užžiebtą žibintą, kurio plyšį atsuko į atsikišusią plytą, o ant jos
uždėjo veidrodėlį. Zuikutis sušvito priešingoje sienoje, ir Domas
spustelėjo tą vietą. Plyta paklusniai sujudėjo, ir nežinomas mechanizmas pastūmė sienos dalį.
Visi sėkmingai persikraustė į paskutinę patalpą. Domas pribėgo prie durų į laiptus ir ėmė ieškoti spynos bei jos galvosūkio.
Viskas buvo savo vietose. Domas perbėgo akimis sąlygą: „Į kori-
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dorių sugrįši, jei ratukus su raidėmis atsuksi taip, kad susidarytų
daiktavardis iš trijų raidžių.”
Po šiuo neilgu paaiškinimu geltonavo žalvariniai ratukai – kiekvienas su septyniomis raidėmis. Virš jų juodavo strėlės. Įprasčiausios rūšies uždavinys šioje pilyje. Bet nei gramatikos, nei literatūros Domas mokykloje per daug nemėgo, todėl... Jau geriau
būtų sprendęs skaičiavimo uždavinį. Tačiau uždavinio nepasirinksi. Domas įtemptai ėmė galvoti, kokie daiktavardžiai gali būti iš
trijų raidžių?
Šuo, upė... Ir turbūt viskas? Jis pasirinko su raidėmis ratuose.
Deja, nei vieno, nei kito neįmanoma atsukti. Ką daryti? Suraukęs
antakius, jis kažką sušnibždėjo kartą, kitą, ir pagaliau... Domas vikriai pasuko ratukus, – durys atsidarė. Jis jau norėjo žengti pro
jas, bet atšoko išvydęs grėsmingą reginį. Už durų stovėjo pilies
prievaizdai, sargai, tarnai.
– A! – žvėrišku balsu suriko prievaizdas. – Griebkit jį, jis išlaužė spintas su slaptosiomis lentelėmis! Mes jį sutrinsim į miltus!
Visa gauja puolė prie Domo. Berniukas apsisuko ir, nėręs atgal į kambarėlį, užlindo už šaulių mašinų nugarų. Nieko nelaukęs
Domas sušuko:
– Apginkit mane nuo šitų plėšikų!
Pirmasis šaulys mašina, sulaikęs prievaizdą, keliskart jį stipriai
papurtė ir paleido. Prievaizdas, it galvos netekęs, svyrinėdamas
nušleivojo koridoriumi.
Išvaikę sargus, šauliai mašinos tučtuojau sustingo abipus
durų. Pirštų galais pro juos praėjęs, Domas apsidairė koridoriuje.
Ramu... Jis galėjo toliau ieškoti – pirmiausia draugų, paskui ir įėjimo į Kaukolių labirintą.
– Likit sveiki, mielieji šauliai! – draugiškai pamojo jis robotams. – Nežinau, ar dar jus pamatysiu...
Tie nė nekrustelėjo. Domas dar kartą įdėmiai apžiūrėjo visus
koridorius, svarstydamas, kuriuo geriau eiti, ir, išvydęs laiptus
aukštyn, pasuko į juos.
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***

Bet ką pamatė Joris, kad taip nudžiugo? Prieš jo akis atsivėrė žvakių apšviestas kambarys su knygų spintomis šonuose, o
prie žvakidžių ant grindų sėdėjo... ne kas kitas, o Ginta ir Vika! Iš
džiaugsmo Joris vos susilaikė nepašaukęs mergaičių, bet prisiminė
pilies pavojus ir klastas. Geriau pažiūrėjęs, berniukas pamatė ant
Gintos ir Vikos rankų grandines. Persirangęs į vidinę židinio pusę,
prisišliejęs šešėlyje, jis apžvelgė visą kambarį, – trys odiniais drabužiais apsirengę pilies tarnai, išsidrėbę ant kėdžių, snūduriavo, o
ketvirtasis susirūpinęs žiūrėjo į bebaigiančias sudegti žvakes.

Kaip išlaisvinti mergaites? Ginta tuo metu tiriamai pažvelgė
į židinio pusę. Joris sumosavo abiem rankom, bijodamas, kad jos
žvilgsnis nenuklystų kitur. Ir pagaliau Ginta jį pamatė, – suvirpėjo,
priglaudė pirštus prie lūpų, atsargiai dirstelėjo į sargus ir kažką
pasakė Vikai.
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Ženklais Joris paklausė, kodėl surakintos mergaitėms rankos.
Ginta popieriuke užrašė kelis žodžius, žiūrėdama į nesnaudžiantį
sargą, suglamžė jį ir parideno židinio link. Popieriuje spausdintom
raidėm buvo parašyta:
JEI NORI PASISLĖPTI BIBLIOTEKOJE, ATSKAIČIUOK NUO ŽIDINIO
KAIRĖJE PUSĖJE PENKTĄ KNYGŲ SPINTĄ, TUOMET ŠEŠTĄ NUO APAČIOS LENTYNĄ, IŠTRAUK IŠ JOS KNYGĄ, ANT KNYGOS NUGARĖLĖS
ĮSPAUSTAS RAKTAS.

„Kaip šitai suprasti?” – sumišo Joris. Jis pakėlė popierių, parodė Gintai ir klausiamai trūktelėjo pečiais. Ginta kažką sušnibždėjo
Vikai ir parodė Joriui apversti popierių. Joris apvertė ir perskaitė
žodžius:
„Jori, prievaizdas, juodasis katinas ir šitie keturi pabaisos įsiveržė į biblioteką ir prirakino mus prie žvakidžių, kad nedingtume, kol jie suieškos požemius, į kuriuos mus įgrūs. Bibliotekoje
dar gyvena paslaptinga būtybė, nenorinti pasirodyti. Ji mums ant
staliuko padėjo laišką, parašytą slaptaraščiu. Mes tik dabar jį perskaitėm, – laiške parašyta, kaip pasislėpti už lentynų. Jeigu tu galėsi, užlįsk ten ir lauk progos mus išvaduoti. Bet žinok – kiekvieną
minutę gali pasirodyti prievaizdas ir katinas... Tada mums baigta.
Ginta.”
Šį tą dabar supratęs, Joris vėl apvertė popierių ir dar kartą perskaitė keistą nurodymą.
„Jeigu aš užlįsiu už tų knygų, tai mergaičių tikrai neišgelbėsiu”, – pamanė jis.
Ūmai iš viršaus prieš pat jo nosį žemyn nusklendė kitas popierėlis. Joris iš netikėtumo net krūptelėjo – tai buvo iš knygos
išplėštas lapas: „Raktą nuo grandinių turi storiausias snaudžiantis
sargas.”
Berniukas pažiūrėjo į sargus, paskui į mergaites. Slaptai prieiti
jokios vilties, be to, vienas sargas nė sekundę neužsnūsta, dairosi
išvertęs akis. O jei... Jei Vika ir Ginta atsistotų ir užpūstų žvakes?
Tamsoj kiltų sąmyšis, Joris pačiuptų raktą, išlaisvintų mergaites,
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ir visi pabėgtų pro židinį. Reikia rizikuoti, nes jis – vienintelis mergaičių vaduotojas.
Joris vėl pažvelgė į mergaites, kurios nenuleisdamos akių,
klausiamai žiūrėjo į jį. Ženklais parodė, kad jos užpūstų žvakes.
Kai abi susiprotėjo, tuoj pat paklusniai atsistojo. Budintis sargas
taip pat atsistojo, jas atidžiai sekdamas. Joris įsitempė, pasirengęs
tą pačią sekundę pulti artyn. Mergaitės kiek pastovėjo nieko nedarydamos ir, vikriai apsisukusios, pūstelėjo į žvakes.
– Negalima, draudžiama! – subliuvo sargas.
Akimirka, ir biblioteka paskendo tamsoj.
Subildėjo kėdės, tarnai vienas per kitą šūkavo, lakstė tamsoj,
kliuvinėdami ir trankydami baldus.
Joris apgraibom žengė į priekį.
– Ginta, Vika, – pusbalsiu šūktelėjo jis. Balsas skendo triukšme, bet mergaitės jį išgirdo.
– Jori, – šūktelėjo ir Ginta, – nepasimeskim!
Jis sumosavo rankomis, ir jo dešinė atsirėmė į Viką.
– Turbūt nieko neišeis, – sušnabždėjo mergaitė. – Tuoj jie ant
mūsų užgrius, ir baigta...
Iš tikrųjų tamsoje pro juos pradundėjo sunkus sargo kūnas,
laimė, jų nepalietęs. Už poros žingsnių triukšmavo kiti.
– Tūpkit ant grindų ir stenkitės išsisukti iš sargų, – liepė joms
Joris, o pats, ištiesęs rankas į priekį, kaip apsvaigęs čiūžtelėjo
triukšmaujančiųjų link.
Staiga kažkas atsitrenkė į Jorį, šis pakišo koją ir žmogysta dribo ant grindų. Ant išsitiesusio sargo neatsargiai užgriuvo jo bičiulis. Berniukas atšoko nuo jų ir... nugara atsitrenkė į trečiąjį sargą.
– Brolau, nesiblaškyk taip smarkiai, – šūktelėjo šis, palaikęs
Jorį saviškiu. – Ko jaudintis, mergaitės tvirtai prirakintos, o raktas
man prie diržo!
Štai kur jis! Joriui suspurdo širdis. Tiesiog savaime, neturėdamas laiko nė gerai apsisvarstyti, jis griebėsi nematomam sargui
už liemens. Reikėjo ieškoti žaibiškai, antraip viskas baigta... Joris
apgraibom nučiuožė delnu iki sargo diržo, palietė raktą ir vikriai
jį ištraukė...
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1	Vaikai paslaptingoje pilyje patyrė daugybę nuotykių, įminė ne
vieną mįslę, tiksliai išsprendė uždavinius, nes kitaip nebūtų išėję iš pilies. Papasakokite, kaip perskaitytoje ištraukoje Domas
sprendė galvosūkį.
2 	Kas nutiko Gintai ir Vikai?
3 	Kokią užduotį turėjo atlikti Joris?
4 	Kodėl rašteliuose, kuriuos gavo Joris, viskas nupasakota, nurodyta labai tiksliai?
5 	Kuris vaikų nuotykis jums labiausiai patiko ir įsiminė? Ar įveiktute pasakojime pateiktas užduotis?
6 	Kaip manote, kodėl šiuos vaikus vadino šauniuoju ketvertuku?
7 	Kas, jūsų manymu, yra šauliai mašinos ir Kaukolių labirintas?

Jeigu jus sudomino šauniojo ketvertuko nuotykiai paslaptingoje saloje, perskaitykite visą Romualdo Kalonaičio
knygą „Šaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyje”.

Vladas Dautartas

Žydrieji Jungos
Ištrauka

197... metų liepos 3 dieną Žydrųjų Jungų1 plaustas turėjo iš
pat ryto pakelti inkarą. Tačiau nepakėlė, nes, kai visi susirinko,
ilgai negalėjo surasti plaustui tinkamo pavadinimo. Taip buvo praėjusias dienas, taip buvo ir šį kartą. Draugai ginčijosi, įrodinėjo
vienas kitam savo teisybę. Štai kokius pavadinimus bičiuliai siūlė
plaustui:

1

Junga – paauglys, laive atliekantis jūrininko pareigas ir mokąsis jūreivystės.
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Šarūnas
Mindaugas
Algis
Aistė
Horizontas
Juodasis ungurys 	Burtukas 	Dangaus žydrynė
Kolumbas 	Perkūnas 	Pirmininkas 	Vandens lelija
Magelanas 	Pasiutęs šuo 	Kapeikėlė 	Vinetu
Atlantas 	Vėtra 	Moneta 	Riteris su špaga
Devintoji banga 	Vaiduoklis 	Bankas 	Neužmirštuolė

Kai visi pasakė, kokius pavadinimus siūlo, kilo toks klegesys,
kurį gal tik pabaidytos iš medžio kuosos pralenktų.
– Nesuprantu, ko jūs spyriojatės? – įrodinėjo Šarūnas. – Kolumbas – Amerikos atradėjas, Magelanas pirmasis apiplaukė aplink
pasaulį, Horizontas visus ir visuomet vilioja... O ką jau kalbėti apie
Atlanto vandenyną, Devintąją bangą?
– Tu sveiko proto, Jūrininke, atsiprašau, kapitone, ar trylika
baslių2 prarijęs? – nepasidavė Mindaugas. – Tavo kolumbų ir magelanų šimtai, o gal ir tūkstančiai plaukioja po vandenynus. Neįdomu jau. Nenustebinsi ir savo Atlantu arba Devintąja banga.
– Tai gal įrodysi, Šame, kad geriau tinka „Pasiutęs šuo”?
– O kodėl gi ne? Boco laivas juk „Staugiantis vilkas”. Ir kas
čia blogo?
– Blogo gal ir nėra... Tačiau geriausia tiktų „Bankas”, – savo
prekę siūlė Algis.
– Dar geriau „Kapeikėlė”, – įgėlė Aistė. – Ne, nieko gražesnio
nesugalvosi už „Vinetu” arba „Riterį su špaga”.
– Dabar tai viskam taškas. Kodėl vis jūs turite viską nuspręsti?
Plaustas vadinsis „Pirmininku”, – ryžtingai krestelėjo rudą galvą
Algis. – Pirmininkas garbingiausias kolūkyje. Daug pinigų turi.
„Volga” važinėja.
– „Vaiduoklis”! Mano paskutinis žodis, – kirto Mindaugas.
– „Horizontas”, – tvirtino savo Šarūnas.
– Mes turime klausyti kapitono. Aš balsuoju už „Horizontą”, –
ieškojo išeities Aistė.

2

Baslys – kalamas į žemę tvoros pagalys, kuolas.
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Mindaugas ir Algis tylėjo. Balsai pasiskirstė pusiau. Ir nežinia,
kiek ginčai būtų tęsęsi, jei ne atsitiktinumas. Virš ežero ėmė sukti
ratus kažkoks didelis paukštis. Jis buvo pakilęs taip aukštai, kad nė
vienas junga negalėjo atpažinti, koks tai paukštis.
– Aiste, tu geriausia mokykloje gamtininkė, tau žodis, – stebėdamas paukštį, pasakė Mindaugas.
– Jei turėčiau žiūronus, pasakyčiau, – užtikrino Aistė.
– Žiūronų iš tikro labai reikia. Bet nepasisekė gauti, – apgailestavo Šarūnas.
Draugai, užvertę galvas, stebėjo paukštį, o jis pamažu leidosi
žemyn.
– Gandras! Tai baltasis gandras! – linksmai šūktelėjo Aistė.
– Baltasis gandras?.. Juk tai lietuvių nacionalinis paukštis, –
ūmai sumetė Šarūnas. – Ką jūs pasakysit, jungos?
– Kieliuke, imk kartono, dažus ir rašyk: „Baltasis gandras”.
Taip ir vadinsis mūsų plaustas. Žinoma, tai blogiau, negu „Juodasis ungurys” arba „Pasiutęs šuo”, bet tinka, – sutiko Mindaugas.
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– Visada turi būti jūsų bankas, visada, – raukėsi Algis. Tačiau jo niekas jau neklausė. Aistė ant kartono lapo didelėm raidėm
užrašė: „Baltasis gandras”, o Šarūnas užrašą pritvirtino prie simbolinio vairo mieto. Atvirai pasakius, širdyje jis labai norėjo, kad
plaustas kitaip vadintųsi, tačiau nusileido, nes ilgiau ginčytis buvo
beprasmiška.
– Junga Algi, pakelt inkarą! – sukomandavo Šarūnas. Algis
čiupo virvę, prie kurios buvo pritvirtintas inkaras, ir įsiręžęs ištraukė jį iš vandens.
– Junga Mindaugai, išskleist bures!
Mindaugas vikriai įvykdė įsakymą. Lengvas pietys bematant
išpūtė bures, ir plaustas pamažu pajudėjo iš savo uosto. Kai „Baltasis gandras” išplaukė į atvirus vandenis, Šarūnas atsistojo prie
galinio vairo, apglėbė jį abiem rankom ir, sukdamas į kairę, šūktelėjo:
– Jungos, mūsų kursas – prie upelio žiočių!
– Kodėl? – pastatė akis Mindaugas. – Juk akvalangininkas3 lobio ieškojo prie Didžiosios salos iškyšulio?
Šarūnas nenorėjo draugams prisipažinti, kad šitokį sprendimą
nulėmė tas nelemtas sapnas. Tai jis berniukui nedavė ramybės. O
gal, gal iš tikrųjų ten?.. Jungos žiūrėjo į savo kapitoną ir laukė atsakymo. Ir Šarūnas jį surado:
– Upelio žiotys mums pakeliui į Didžiąją salą. Ten stabtelėsim
ir pasitreniruosim nardyti. Mano supratimu, vieta labai tinkama.
Negilu, ir dugnas žinomas.
– Visai gerai sumanyta, – tuojau pat pritarė Aistė.
– Ką gi, Jūrininke, atsiprašau, kapitone, mums lieka tik klausyti, – nusileido Mindaugas.
„Baltasis gandras” vis smagiau plaukė, didino greitį. Tvirtos ir
tankios burės gerai sėmė vėją. Šarūnas išdidus ir laimingas stovėjo
prie vairo plausto gale ir vedė jį reikiamu kursu. Berniukas, tartum
pats kapitonas Bocas, viską savo akyla akim matė, kas dėjosi plausto denyje ir ten, ežero platybėse. Ak, ir džiaugėsi Šarūno širdis, ma3

Akvalangininkas – nardytojas su aparatu kvėpuoti po vandeniu (akvalangu).
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tant taip puikiai įrengtą plaustą. „Baltasis gandras” buvo patvarus,
lengvai valdomas ir talpus. Jo denyje buvo visko, ko reikėjo ekspedicijai. Palapinėje gulėjo nardymui kaukės, pelekai, žemėlapis, ežero
schema, maisto atsargos, prietaisas vandens gyliui matuoti, meškerės... Plausto šone tarp dviejų rąstų buvo įtaisytas rankinis vandens
siurblys, kuris gerai veikė, mesdamas per žarną keliolikos metrų stiprią vandens srovę. Siurblys visiems patiko. Algis nuo jo nesitraukė
ir vis sukinėjosi aplink, lyg katinas apie lašinius. Mindaugas ir Aistė,
užsidėję uniformines kepures, vaikščiojo po plaustą kaip tikri šeimininkai, tikri jungos... Šarūnas viską matė... Ir iki šiol dar nepatirtas
džiaugsmas brovėsi į krūtinę. Kažkurią valandėlę jam atrodė, kad
išplaukia į tolimą kelionę. Ieškoti Nežinomosios salos. Kad jo laukia
dideli pavojai ir išbandymai, kad nuo šios dienos priklausys neaprėpiamam vandenynui, bangoms ir vėtroms... Toje kelionėje jį lydi
ištikimi draugai, kurių krūtinėse plaka drąsios jungų širdys. Pats kapitonas Bocas jam gali pavydėti tokios komandos! Šarūnas kilstelėjo
galvą, pasitempė ir tvirtu balsu šūktelėjo:
– Žydrieji Jungos! Įsakau susirinkti prie palapinės!
Kai draugai susirinko, Šarūnas iš palapinės išsitempė savo kuprinę. Iš jos išėmė butelį, žvakę ir stambiomis raidėmis prirašytą
popieriaus lapą. Laikydamas rankoje tą lapą, sukomandavo:
– Ramiai! Aiste ir Algi, pakelt „Baltojo gandro” vėliavą!
Mindaugas prunkštelėjo, tačiau pamatęs, kad pats Šarūnas
stovi išsitempęs, o Aistė ir Algis susikaupę žengia prie burės, kur
buvo vėliavos stiebas, užsičiaupė. Vėliava buvo taip pritaisyta prie
stiebo, kad kiekvienu momentu ją galėjai pakelti ir nuleisti. Tam
tarnavo ratu bėganti virvė. Virvę traukiant žemyn, vėliava kilo į
viršų, ir atvirkščiai. Aistė su Algiu lengvai patraukė virvę, ir „Baltojo gandro” vėliava be jokių sutrikimų ėmė kopti į stiebo viršūnę.
O kai ją pagavo lengvas vėjas, vėliava suplevėsavo ir išsiskleidė.
Žydrame danguje gerai buvo matyti horizonto linija, kuri dalijo
vėliavą į dvi lygias dalis. Virš horizonto kilo auksinės spalvos žemės rutulys. Jame puikavosi užrašas: „Žeme, tu priklausai mums,
jokių paslapčių!”
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1	Su kokiais veikėjais susipažinote, skaitydami šią ištrauką? Ką
apie juos sužinojote? Kuo jie panašūs? Kuo skiriasi?
2 	Dėl ko draugai nesutaria? Ką apie juos galima pasakyti iš jų siūlomų plausto pavadinimų? Kuo kiekvienas iš jų domisi?
3 	Ką sužinojote apie Aistę? Kokia jos pravardė? Kaip manote, kodėl?
4 	Kuris iš draugų pasiūlė išeitį? Ar tinkamas pavadinimas išrinktas plaustui?
5 	Ko ruošiasi ieškoti vaikai? Kas jiems vadovauja?
6 	Kaip buvo įrengtas plaustas?
7 	Apie ką svajoja Šarūnas? Ką apie jį galime spręsti iš jo svajonių?
8	Kodėl Šarūnas įsako pakelti vėliavą? Paaiškinkite, ką galėtų
reikšti jų vėliavos piešinys ir užrašas.
9 	Remdamiesi tikrai patirtais nuotykiais arba savo vaizduote, parašykite pasakojimą „Išvykoje su draugais”.

Vytautas Misevičius

Pirmasis pasimatymas
Meilė! Iš pirmo žvilgsnio! Kad žinotumėte, ji mane apėmė mokyklos salėje kaip gaisro liepsna. O mano širdis krūtinėje pasidarė
karštesnė negu tūkstantis Afrikos saulių... Saulė, aišku, šviečia visiems, bet vis vien daugiau tiems, kas gyvena pietuose...
Mokyklos orkestras užgrojo svajingą valsą, ir aš, sukaupęs
drąsą, iškviečiau ją šokiui. Kai pradėjome suktis, kojos staiga nustojo jausti žemę. Aš taip ir pasakiau jai.
– O, – atsakė ji, – todėl nejauti žemės, kad visą laiką lipi man
ant kojų...
Aš labai nuraudau.
– Danukas, – išmikčiojau.
– Valentina, – pasakė savo vardą ir ji.
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Paskui ją vaišinau limonadu. Atkimšinėjau butelį po butelio ir
vis pyliau jai. Kai, galutinai apsvaigęs nuo meilės, atidariau septintą butelį, Valentina nusikvatojo.
– Liaukis vaišinęs!.. – tarė ji. – Man nuo to limonado jau akyse
burbuliukai šokinėja...
Paskui lydėjau ją namo. Ji tylėjo, ir aš tylėjau.
Taip palaimingai pratylėjome iki pat namų, kol aš išdrįsau po
savaitės paskirti jai pasimatymą.
Ištisą savaitę tik apie ją galvojau, ją sapnavau.
Nulėkiau į pirmąjį pasimatymą kaip su sparnais. „Pasakysiu
jai, kad myliu! – tvirtai nusprendžiau. – Būtinai pasakysiu!”
– Labas, Danuk! – pasisveikino jinai.
Aš atsakydamas kažką kvarktelėjau lyg varlė. Ir nutilom abu.
Tik ėjom, ėjom ir tylėjom, tylėjom...
– Gražus vaizdas, – parodžiau į kažkokio smėlio krūvas.
– A... Taip... – atsakė ji. Ėjom, ėjom ir vėl ėjom...
– Puikus oras... – dabar prakalbo ji.
– Girdėjau, per radiją pranešė, – pratęsiau kalbą, – rytoj griaustinis gali būti...
– Ir trumpalaikis lietus, – atsiduso ji. Ėjom ir tylėjom.
– Gal atsisėsim, – pasiūliau, vos bepavilkdamas kojas. Atsisėdom.
Viršum galvos sklandė kregždės. Šokinėjo žuvys iš vandens.
Kvepėjo žiedų kvapų prisotintas oras. Gera!
– Valentina... – springau savo nedrąsa.
– Kas... Taip? – vos girdimai sušnibždėjo ji.
– Aš... Aš...
Jos akys nukrypo į nežymų lopelį mano bate.
– Aš... turiu... – Ir staiga netekau kvapo.
– Ką turi? Sakyk! – ji nusigandusi pažiūrėjo man į akis.
– Turiu prisipažinti... jog aš, aš... – užsimerkiau, kad nieko nematyčiau, – jog aš niekuomet neišdrįsčiau... skristi į mėnulį... – išpoškinau nei į tvorą, nei į mietą.
Iš gėdos vėl užsimerkiau. Užsimerkiau, laukiau, ką ji man dabar pasakys. Bet vietoj žodžių išgirdau tik žvėrišką urzgimą. Pa169
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šokau, – priešais mus urzgė nežinia iš kur atsibastęs didžiulis šuo!
Klektelėjau atgal iš netikėtumo.
Valentina virpėdama prisiglaudė prie manęs.
– Apgink, Danuk! – sušuko. – Jis pasiutęs!
Pasiutusių šunų tai jau bijau... Kad tik tas dičkis nuo mūsų
pasitrauktų! Su juo reikia kuo švelniau elgtis...
– Na, eik sau! Eik, šunyti... sau... – išstenėjau. Šuo tik pravėrė
kraugeringus nasrus ir sulojo. Aš – krust, o jis vėl savo:
– Vau!.. Vau!.. Vau!..
Siekiu akmens – šuo tigro dantis parodo.
Bandau tolyn ropoti – jis, nusitvėręs už kelnių, atgal partempia.
– Gelbėkit! – apsiverkia Valentina.
Bet gelbėti nebuvo kam: aplinkui – nė gyvos dvasios.
– Kas tu per vyras! – atsigręžė ji į mane jau su piktumu. – Negali mergaitės apginti!

170

TURINYS

Aš tyliu. Ką aš galiu, – juk nepradėsiu šunies kandžioti.
– Žinai ką, – staiga pagyvėjo ji. – Tu bėk, o jis tegul tave vejasi!.. Tada aš pasislėpsiu... Ir namai man netoli...
– Ačiū už patarimą, – atrėžiau pasipiktinęs. – Aš visai nesirengiu su savo paties mėsa pasiutusio šuns šerti!
– O aš nesirengiu su bailiu draugauti! Bailys, bailys! – sušnypštė jinai.
– Tu pati bailė! – atsikirtau.
Besižodžiuodami nė nepamatėm, kaip prie mūsų priartėjo moteriškė su vaikų būreliu.
– Šuo! – verksmingu balsu suklykė mano svajonė. – Gelbėkit!
– Rudi, eikš čia! Ciu, ciu, – pašaukė vaikai pabaisą kaip niekur
nieko. Rudis suvizgino uodegą. Atsigręžęs į mus, dar kartą vamptelėjo ir nubėgo.
– Be reikalo jūs, vaikeliai, nusigandote, – šypsojosi moteriškė.
– Rudis pažaisti su jumis norėjo... Jis mūsų darželio numylėtinis...
Mano sapnų princesė sulig tais žodžiais plykstelėjo kaip ugnis
ir, matyt, dar kažko išsigando, kad, sušukusi: „Viešpatie! To dar
trūko!”, – leidosi į kojas.
Patrypčiojau vietoje nesuprasdamas, ko ji vėl išsigando. Ir
tada, kad žinotumėte, už nugaros išgirdau balsą:
– Labas vakaras, Dunduli!
Taip netikėtai mane pasveikino mokytojas Strakšys. Pasveikino ir kandžiai pridūrė:
– Su panelėmis vaikštinėjat? O kas pamokas ruoš?
– Pamokas... ėė... jau paruošiau... O čia, tamsta mokytojau, –
mikčiojau, – jokia panelė, čia... mano... sesuo...
– Ką? – apstulbo Strakšys. – Sesuo? Aš, kiek atsimenu, nesu
tavo tėvas! Ir nebūsiu. O toji panytė – tikrų tikriausia mano duktė!
Finalas, kaip matote, nedžiaugsmingas...
Galiu pridurti, kad prisiminęs tą bjaurų vaikų darželio šunpalaikį, į savo slaptą dienoraštį didelėmis raidėmis įrašiau: „Ko verta
tokia meilė, kurią kiekvienas šuo gali ant uodegos galo nusinešti...”
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1 	Kokį jausmą patyrė Danukas?
2 	Raskite tekste ir perskaitykite, su kuo berniukas palygina meilę
ir savo įsimylėjusią širdį.
3 	Kodėl vaikams nesisekė kalbėtis?
4 	Ką norėjo Danukas pasakyti Valentinai? Ką jai pasakė? Kodėl?
5 	Papasakokite, kodėl vaikai susipyko.
6 	Kokią dar nesėkmę tą dieną išgyveno Danukas?
7 	Paaiškinkite žodžių „Ko verta tokia meilė, kurią kiekvienas šuo
gali ant uodegos galo nusinešti...” prasmę.
8 	Kokia šio kūrinio nuotaika? Kodėl?
9 	Raskite tekste vaizdingų posakių. Nurašykite ir paaiškinkite jų
reikšmę.

Gendrutis Morkūnas

Tikroji tiesa apie katšunį
Ištrauka iš knygos „Vasara su Katšuniu”

Ir kitą rytą Bernardas su katšuniu gurkšnojo pieną. Pienas ir
vėl buvo šiltas, nors ką tik ištrauktas iš šaldytuvo. Šį kartą jis kvepėjo purienomis.
Bernardas nežinojo, kas yra purienos, tad apie jas jam papasakojo katšunis. Tyliu truputėlį dūzgiančiu balsu jis pasakojo apie
tai, kaip, galų gale pasibaigus žiemai, ištirpusio sniego vandeniui
užliejus pievas ir ėmus kaitinti saulei, pražysta purienos. Šiaip jos
būna beveik nematomos. Galima visą vasarą vaikščioti po pievą,
kurioje auga purienų, ir jų nepastebėti – jos tokios kuklios, kad jas
užgožia kitos žolės. Tačiau pavasarį, kai oras pasidaro beveik toks
pats karštas, bet dar ne toks permatomas kaip vasarą, purienos
pražysta. Kitos žolės dar tik svarsto, kokius lapelius skleisti, o purienos žydi visu smarkumu. Iš dangaus šviečia visai vasariška saulė, kvepia ką tik sušilusi žemė, o iš vandeniu užlietų pievų tvokste
172

TURINYS

tvoskia purienų geltonumas. Ne vienam tada norisi kristi kur nors
ant sauso kalnelio ir užmigti. Kaip liepos mėnesį.
– Bet niekada to nedaryk, – savo pasakojimą baigė katšunis. –
Gali susirgti plaučių uždegimu.

***
– Koks tavo vardas? – paklausė Bernardas.
– Tu mane jau pavadinai katšuniu. Man tai patinka, – atsakė
katšunis.
– Bet norėčiau žinoti tikrąjį tavo vardą, – neatlyžo Bernardas.
Jis žinojo, kad prasivardžiuoti negražu. Visus reikia vadinti tikraisiais vardais.
Iš to, ką katšunis pasakė, Bernardas suprato, kad jis skaito
mintis.
– Aš jau sakiau, kad katšunio vardas man patinka. Pagalvok
apie tuos, kurie savo vardų nemėgsta. Jie kankinasi, girdėdami
savo vardą. Sugalvoja sau net pravardes. Pažinojau vieną berniu173
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ką, kuris savo vardo nekentė. Beje, tas vardas buvo visai normalus,
ir tūkstančiai berniukų būtų džiaugęsi, jeigu būtų turėję tokį vardą. Ko tik jis nedarė, kad tik niekas jo nevadintų vardu. Sugalvodavo visokių pravardžių ir prašydavo, kad jį vadintų jomis. Tyčia
krapštydavo nosį, išsitepliodavo purvu ir apsipildavo vandeniu,
kad tik kas nors imtų jį pravardžiuoti Krapščiumi, Purviu ar Šlapiumi. Kaip tyčia, nė viena pravardė jam nelipo. Kaip jis pavydėjo
tiems, kuriuos vadino Žiurkėmis, Kurmiais, Žalgomis1, Pelikanais!

***
Supratus, kad katšunis skaito mintis, Bernardui turėjo pasidaryti nejauku. Vos tik spėjo jis apie tai pagalvoti, katšunis tarė:
– Tikri draugai visada skaito vienas kito mintis. Ir dėl to jiems
nekyla jokio nejaukumo. Blogų minčių jie neturi, tad nėra ko ir
slėpti.
– Gerai. Tada tave vadinsiu Katšuniu, – pasakė Bernardas.
Jis pajuto, kad to norėtų ir Katšunis.
Pajutau ir aš, todėl nuo šios vietos Katšunio vardą rašysiu didžiąja raide.

***
O Bernardas abejojo, ar kada nors jis parašys apie Katšunį.
Viskas buvo taip neįtikėtina ir keista, jog nė neįsivaizdavo, kaip
visa tai galėtų aprašyti. Mintį apie rašinėlį „Kaip praleidau vasaros
atostogas su Katšuniu” iškart išmetė iš galvos. Kad visi tyčiotųsi,
jog šuns nuo katės neatskiria? Ir kad juoktųsi iš to, kaip jis linksmino sendaikčių turgų?
Bernardas jautė, kad apie tai jis neturėtų pasakoti net mamai
ar tėčiui. Bent jau kol kas. Ir kad nepadarys nieko bloga nepapasakojęs. Kad nepasakoti – joks nusikaltimas. Tuo Bernardas truputėlį net stebėjosi – iki šiol jis manė, kad pasakoti savo tėvams reikia

1

Žalga – lanksti kartelė, didelė vytis.
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viską. Net jeigu pasakojant tėtis linkčioja galva, o mama ūkčioja,
ir nė vienas nesiklauso.
Dabar jis suprato, jog pasitaiko dalykų, apie kuriuos geriau
neprasižioti.

***
Bernardo mintis Katšunis skaitė toliau.
– Taip, tai yra mūsų paslaptis. Aš atėjau tau padėti. Iš tavęs
sklido tokia neviltis, kad man pašiurpo kailis. Įsivaizduok save,
apsirengusį šlapiais drabužiais. Šaltą rudenį. Drabužius tu gali
persirengti, o aš kito kailiuko neturiu.
– Bet dabar man daug geriau. Tu išeisi? Juk tavo kailiukas
nebešiurpsta, – paklausė Bernardas. Jis taip bijojo iš Katšunio išgirsti: „Taip, išeisiu. Tau jau daug geriau”, kad Katšunio atsakymo
neišgirdo visai. Todėl savo atsakymą Katšunis turėjo pakartoti:
– Kailiukas nebešiurpsta, bet man gera su tavimi.
Nuo šių žodžių Bernardui kažkodėl pasidarė karšta. Paskui jis
prisiminė, kad niekas iki šiol jam nėra taip sakęs. Kartais mama
sakydavo, kad ji Bernardą myli, kad jis jai labai brangus, bet tai
kažkodėl nė iš tolo neprilygo Katšunio žodžiams. Kažkas juose
slypėjo.

***
– Gyvenime tu išgirsi dar daug žodžių, nuo kurių norės sustoti
širdis. Tau tai patiks. Tokius žodžius tu norėsi girdėti. Bet žinok,
kad bus daug žmonių, kuriems reikės ir tavo žodžių. Labai reikės.
Katšunio balsas buvo lygus ir vienodas ir atrodė, kad jis dėsto
kažką paprasta ir kasdieniška, pavyzdžiui, kaip lyginti kelnes.
– Kas tu? Kur gyveni? Kiek tau metų? Kada tavo gimtadienis? – išpyškino Bernardas. Jam norėjosi apie naująjį draugą žinoti
viską.
Katšunis tylėjo. Jo akyse žaidė ruda ir geltona spalva, ir Bernardas suprato, jog nebūtina žinoti, kada tikro draugo gimtadienis.
Draugaujant yra daug svarbesnių dalykų negu gimtadieniai. Ir geriau visas jėgas atiduoti jiems.
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***

Tad kokia ta tikroji tiesa apie Katšunį?
Ji tokia. Katšunis panašus ir į šunį, ir į katę. Jo akys keičia
spalvą, o kailiuku gali bėgioti įvairiaspalvės bangos. Moka būti
nepastebimas, tačiau kartais, būdamas su juo, nematai ir negirdi
nieko daugiau, tik jį. Šiek tiek kalba, bet dar daugiau pasako kažkokiu kitu būdu, be žodžių. Mėgsta šiltą pieną ir tas pienas kiekvieną kartą kvepia vis kitaip.
Vos nepamiršau. Tie, kurie pamanys, jog Katšunis panašus į
švelnų kačiuką ar mėlynakį šuniuką, labai apsiriks. Kai Katšunis
kuo nors nepatenkintas, jo akys mėto violetinius žaibus, o kailis
pasidaro panašus į kaktusą, kuris tarsi policijos mašinos švyturėlis
žaižaruoja mėlyna ir raudona spalva. Tada Katšunio gali išsigąsti
net televizijos bokštas.
Tai beveik ir viskas, ką žinau apie Katšunį. Tiesa, dar atrodo,
kad jis ateina tada, kai kam nors labai labai labai labai labai bloga.

1 	Kas yra ištraukos pagrindiniai veikėjai?
2 	Apie ką pasakojo Katšunis Bernardui? Ko jis patarė nedaryti?
Kodėl?
3 	Ką atsakė Katšunis, kai berniukas paklausė jo vardo?
4 	Apie kokią paslaptį kalbėjo Katšunis?
5 	Ko labiausiai bijojo Bernardas?
6 	Kaip jautėsi berniukas, išgirdęs Katšunio žodžius: „Kailiukas
nebešiurpsta, bet man gera su tavimi.” Kas slypėjo šiuose žodžiuose?
7 	Paaiškinkite žodžių „Bet žinok, kad bus daug žmonių, kuriems
reikės ir tavo žodžių. Labai reikės.” prasmę.
8 	Kas yra Katšunis – tikra ar pramanyta būtybė? Papasakokite,
kaip jis atrodė.
9 	Ko galima pasimokyti iš Katšunio? Kokių naudingų dalykų iš jo
išgirdote?
10 	Nusakykite kiekvienos teksto dalies pagrindinę mintį.
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11 Parašykite rašinį „Kuo ypatingas mano keturkojis draugas”.

Jeigu jus sudomino Bernardo ir Katšunio draugystė bei jų
patirti nuotykiai, perskaitykite visą Gendručio Morkūno
knygą „Vasara su Katšuniu”.
Violeta Palčinskaitė

Taip mes tapome suaugę...
O per naktį nuo balkono
Dingo aitvaras pernykštis...
Išsirito iš kokono
Mėlynsparnė peteliškė.
Rodos, nieko neįvyko –
Tik liūtis nuplovė kiemą,
Tik atvertus žalią knygą,
Saulė žaidė visą dieną.
Tik į vakarą aikštingai
Ėmė suktis pienių pūkas,
Tik aukštoj žolėj pradingo
Mūsų margas sviedinukas.
Tik lašėjo tyliai laikas
Ir nelaukė, ir nelaukė, –
Tik išėjo mažas vaikas
Ir sugrįžo...
Jau suaugęs.
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1 	Ką nusako eilėraščio pavadinimas?
2 	Kokius vaizdus matote, skaitydami eilėraštį?
3 	Paaiškinkite šių eilučių prasmę:
„Tik atvertus žalią knygą,
	Saulė žaidė visą dieną.”
4 	Kaip galima būtų nusakyti šio eilėraščio temą ir pagrindinę mintį?
5 	Ką eilėraštyje randate artimo sau?
6 	Suraskite ir pasiklausykite dainos „Taip mes tapome suaugę...”
(pagal V. Palčinskaitės eilėraštį) įrašo. Parašykite, ką įsivaizdavote jos klausydamiesi. Ką eilėraščiui suteikia muzika?
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VIENARŪŠĖS SAKINIO DALYS IR JŲ SKYRYBA
Kelios sakinio dalys, atsakančios į tą patį klausimą, kylantį iš
tos pačios sakinio dalies, vadinamos vienarūšėmis sakinio
dalimis. Vienarūšiai gali būti veiksniai, tariniai, papildiniai,
pažyminiai ir aplinkybės.
Norėdami nustatyti, ar sakinio dalys tikrai yra vienarūšės, turime žiūrėti:
• ar jos atsako į tą patį klausimą;
• ar priklauso tai pačiai sakinio daliai (klausimas turi kilti iš
to paties žodžio).
Šios dvi sąlygos – pagrindinis sakinio dalių vienarūšiškumo
požymis. Jei bent viena iš jų neatitinka, sakinio dalys nėra vienarūšės.				
kas sulapojo?

					
Pvz.: Mūsų parko beržai, ąžuolai ir klevai jau sulapojo.
		
kaip šnekučiavosi?

		
Abu ramiai ir nuoširdžiai šnekučiavosi.
Kiekviena vienarūšė sakinio dalis gali turėti ją aiškinančių žo
džių: Vaikai risnojo ežia, slidinėjo pagrioviais, klampojo arimais
ir pernykštėmis rugienomis, šokavo pieva. Tarinius čia aiškina
įnagininkais išreikštos vietos aplinkybės.
ĮSIDĖMĖKITE:

1. Vienarūšės sakinio dalys viena nuo kitos atskiriamos kableliais. (Aš pažįstu Onutę, Vidą, Daivą.)
2. Jei vienarūšės sakinio dalys jungiamos jungtukais bet,
o, tačiau, tik, prieš juos rašomi kableliai. (Broliai nustebo, bet nieko nesakė.)
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ĮSIDĖMĖKITE:

3. Jei prieš kelias vienarūšes sakinio dalis pasikartoja tas
pats jungtukas (pvz., ir, ar, arba, nei, tai, tiek...), tada
prieš pirmąjį kablelis nerašomas, o prieš kitus rašomas.
(Į mokyklos aikštę rinkosi ir berniukai, ir mergaitės.)
4. Jei vienarūšės sakinio dalys jungiamos jungtukais ir, ar,
arba, bei, tarp jų kableliai nerašomi. (Tada jie prasimanydavo įvairių darbų ar žaidimų.)
† Nurašydami sudėkite skyrybos ženklus ir pabraukite vienarūšes sa
kinio dalis.

Šarmoti debesys grūmėsi danguje plaukė gainiojos. Oras buvo
permainingas nepastovus. Akimirksniais giedra keitėsi lietu
mi rami ir tyli šiluma – šaltu vėju. Atrodė, kad rudenio dieną
pilkuma lietus šitie paukščiai ir medžiotojas – neperskiriami
draugai. Medžiotojo šautuvas laukė didesnės garbės tykojo
žvėries, kuris ūkininkams daug minkštakūnių ėriukų ir avių
išpjaudavo.

S. Zobarskas

‡ Nurašykite sakinius. Padėkite skyrybos ženklus. Pabraukite jungtukus, jungiančius vienarūšes sakinio dalis.

1. Vaikai sykiu maišosi bėginėja. (Ž.) 2. Gamta nepagailėjo
mums lankų ir girių žalumos paukščių giesmių žiedų laukuose
ir soduose. (R. B.) 3. Paskui ant tako nukrinta du susikibę žvirbliai pasipeša pačirška ir nuskrenda sau. (K. M.) 4. Ir kiemas ir
trobesiai ir laukas skendėjo tamsoje. (V. B.) 5. Paukščio jokio
ne tik neišgirsi bet ir nepamatysi. (V. K.) 6. Žvėris ar paukštis
ne šautuvui o akims buvo reikalingas. (V. D.) 7. Ten skrenda
paukštė ir vėjo ir tolių ir marių išvarginta. (Ant. M.) 8. Tos
šalies girioje augo didžiulės palmės mimozos duonmedžiai ir
begalė kitų šiltųjų kraštų medžių. (J. A.)
ˆ Nurašydami nurodytoje vietoje įrašykite jungtuką, jungiantį vienarūšes sakinio dalis. Sudėkite, kur reikia, kablelius.
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1. Aš suverpsiu verpimėlį išausiu audimėlį. (S. N.) 2. Aš ėjau
vis tolyn broviausi per tankmes grybų niekur negalėjau rasti. (R. K.) 3. žemę saulę mes mylim visi. (V. R.) 4. Šlama
žvanga miškai dalgiai. (J. S.) 5. Noriu medučio nerandu.
(J. D.) 6. Taip ėjo sunkios ir vargingos ramios dienos. (J. B.)
7. Staiga viskas išnyko:
upė
duobutės smėlyje
žuvytės. (Al. B.) 8. Nuo to laiko varnas pasidarė liūdnas
vienišas. (P. C.)
Š Baikite rašyti sakinius.

1. Pamačius miestelį, visiems pasidarė gera, , . 2. Sode žydėjo obelys, ir . 3. Mindaugas pakėlė telefono ragelį, ir
. 4. Senas laikrodis skaičiavo sekundes, , . 5. Po pamokų
eisiu į parduotuvę, ir . 6. Rytoj grąžinsiu ir knygą, ir .
7. Vasara buvo šilta, , , bet . 8. Mokytojas įėjęs į klasę
pasisveikino, ir .
œ Paryškintąsias vienarūšes sakinio dalis išplėskite kitais žodžiais.

1. Gabija atsisėdo , pasidėjo ir ėmė piešti . 2. Donatas pakėlė , bet nepamatė. 3. Agnė krūptelėjo, tačiau
neparodė. 4. Staiga išgirdau
graudžią,
jaudinančią
melodiją. 5. Tėtis nusivilko , nusiplovė , perbraukė ir
nuėjo . 6. Darželyje žydėjo tulpės, našlaitės, lelijos.
7. Skaistė atsigręžė ir jai nusišypsojo.
Œ Įrašykite praleistas raides ir kablelius. Pabraukite vienarūšes sakinio dalis.

Briedis
Jaunasis briedis susig*do ir tyl*i nuėjo nuo kopos, po kuria miegojo amžių miegu ir žmon*s ir trobos ir sodai ir gėlių darž*lis. Jis ėjo ir ėjo. O šiam miško gal*nui vis vaidenos
vis r*gėjos, kad girdi tą smėlio švilpiniuojanč* dainą ir kad po
savo kojomis po žolėmis giliai žemėse, mato šiaudais den*tas
pirk*les žmonių numindžiotus tak*lius ir ant tvor* sudžiaustytus tinklus.
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Briedis nė nepajuto, kaip įlipo į tok* aukštą kopą, kad nuo jos
toli į visas ž*mės pus*s buvo matyti. Jis stovėjo pačioj viršūnėj
ir klausėsi, kaip vėjas švilp*. Tenai slėnyj* augo ir žaliavo girios ir paukšč*i čiulbėjo. Vakarų pusėj liūliavo jūra.
A. Vaičiulaitis

KREIPINIAI, ĮTERPINIAI IR JŲ SKYRYBA
Kreipiniu yra vadinamas sakinio žodis (arba žodžių grupė),
kuriuo kreipiamasi į asmenį, gyvūną ar daiktą. Kreipinys nėra
susijęs su sakinio dalimis gramatiniais ryšiais (t. y. klausimais)
ir pats neina jokia sakinio dalimi.
Kreipinys reiškiamas šauksmininko linksniu. Vardininku kreip
tis netinka. Sakome pone Petraiti, direktoriau, mokytojau, mamy
te, Romai, o ne ponas Petraitis, direktorius, mokytojas ir t. t.
Kreipinys atskiriamas kableliu: Močiute, tave pradžiuginsiu.
Padėkite man, berniukai! Sakinio viduryje esantis kreipinys kab
leliais skiriamas iš abiejų pusių: Ar girdėjote, vaikai, gerą naujie
ną?
Kreipinys gali būti vienas arba išplėstas – turėti vieną arba ke
lis priklausomus žodžius. Šie žodžiai išskiriami kartu su kreipiniu:
Motule mano, širdele mano, prikelk, motule, anksti rytelį. (tts.)
Įterpiniai – tai žodžiai ar posakiai, reiškiantys pašalines
papildomas pastabas, susijusias su sakinio turiniu. Jie
neatsako į jokį klausimą ir neina sakinio dalimis.
Įterpiniai gali reikšti:
•
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•
•
•

spėjimą (rodos, atrodo, matyt(i), regis, galimas daiktas,
ko gero...);
minčių šaltinį, nuomonę (anot jo, mūsų duomenimis, mano
nuomone, mano galva, pasak senelio...);
minčių eilę ir tarpusavio santykį, išvadą (pirma, antra,
trečia, be to, atvirkščiai, pavyzdžiui, vadinasi...);
emocinį reagavimą (laimei, mūsų džiaugsmui, nelaimei,
deja...).

Įterpiniai turi savitą intonaciją – jie sakomi kiek greitesniu
tempu negu kiti sakinio žodžiai ir išskiriami pauzėmis. Rašant jie
paprastai išskiriami kableliais. Pvz.: Ne, šiandien jis, matyt, neateis. Tiesa, aš ne visada buvau kantri.
† Nurašydami sakinius, padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Kreipinius pabraukite.

1. Tėvyne ties tavim kaip ties versme skaidria pasilenkia žmogus. (Just. M.) 2. Saulele dar neik namo. (J. Dg.) 3. Mesk kaimyne tą netikusį darbą. (R. B.) 4. Saulele šildyk ledo kalnus.
(K. Br.) 5. Gerai įsižiūrėk į šią obelį mano sūnau. (J. A.) 6. Na,
sakyk mano mielas kuo vertėsi tavo tėvai? (K. B.) 7. Kodėl nepasakėte man vaikeliai kad taip vėlu? (Š. R.) 8. Skrisk popierini paukšti nematomų vėjų taku. (J. Vč.) 9. Aš nežinau, apie ką
tu galvoji jaunikaiti. (I. S.) 10. Vaiva atiduok man savo sapnus,
o aš tau atiduosiu savuosius. (J. Mk.)
‡ Vardininkus pakeiskite šauksmininkais. Sudėkite kablelius ir pabraukite išplėstus kreipinius.

1. Na (Kazelis) mokysimės skaityti... (Ž.) 2. (Žila senelė) tau
dėkoju už pasakų takus žavius. (A. M.) 3. Lėk (paukštelis mė
lynasis). (V. Kd.) 4. Užmik, užmik dar (mano mažas anūkėlis).
(V. K.) 5. (Tu mano motinėlė, močiutė sengalvėlė) gana pail
sai, gana nuvargai, kol mane užauginai. (tts.) 6. (Žmogus) tu
dar ir jaunus pragyvensi! (V. K.) 7. (Saulelė motulė) užtekėk,
užtekėk. (tts.) 8. (Ąžuolėlis, žalias medis) ko žaliuot nustojai?
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(K. J.) 9. Kur (vyras) taip sparčiai žygiuoji? (V. D.) 10. Gerbiami (ponas) aš galvoju, kad derybos buvo naudingos ir vienai,
ir kitai pusei. (P. D.)
ˆ Sugalvokite ir parašykite sakinių, kur pateiktieji žodžiai ar jų junginiai būtų kreipiniai.

Gerbiamas direktoriau, mieloji mama, mano gerasis bičiuli,
močiute sengalvėle, mažoji sesele, nepažįstamas žmogau, mokiny, kaimyne
Š Nurašykite sakinius. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus, įterpinius pabraukite.

1. Į vandenį įkristi žinoma nebijojau. (V. D.) 2. Dienoraščiai
be abejo daug apie jus pasako. (R. L.) 3. Dabar mano pilve
anot senojo Alaušo žarna žarnon lindo (J. Blt.) 4. Pasak mano
tėvo seniau Niūronių kaimas buvo gyvenamas beveik vienų
Biliūnų, Rudokų ir Janukėnų. (Ant. B.) 5. Pro langą pamojau
ranka, bet atrodo jie manęs nepastebėjo. (A. P.) 6. Mama nuolat
kartodavo šituos žodžius matyt galvodama mane pagąsdinti.
(V. B.) 7. Laimė svečiai domėjosi ne fizika. (M. S.) 8. Mūsų
džiaugsmui dangus vis labiau nusiblaivo ir vėjas rodos atsisuka iš rytų. (R. B.)
œ Įrašykite žodžių, suteikiančių šiems sakiniams papildomų atspalvių
(tikrumo, abejojimo, džiaugimosi, nerimo ir pan.). Padėkite, kur reikia, kablelius.

1. Mokytoja pasirodė gerai nusiteikusi. 2. mama jau buvo
kalbėjusi su auklėtoja. 3. Jis ir vėl pavėluos. 4. Audra greitai nenurims. 5. Mantas taip pasielgti negalėjo. 6. Aš taip
ir negalėjau niekur išvykti. 7. Mes šioje išvykoje būsime ne
trumpiau kaip savaitę. 8. Mildutė
labai panaši į savo tėtį.
9. dar taip neseniai čia buvo tuščias laukas.
Œ Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

1. Tu Sigitai žinai kad Albinas dr*sus. (Vyt. Rč.) 2. Deb*sys
slinko žemai rodos kl*dydami Vilniaus bokštus. (R. L.)
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3. Man reik* oro saulės ir tolimo tėvynės vasar* dangaus.
(B. B.) 4. Mes išvertėm malkas u*kūrėm krosn* užkaitėm
katilėl* bulvių ir susėdom pailsėti. (V. P.) 5. Didžiaus*i Mikės nelaim* veik visi nusprendž* kad Juozapėlis puse galvos
praaug*s Mikę. (P. C.) 6. Jo nelaimei čia pat priešak* sudardėjo vežimas, prisėstas moter* ir vyr*. (P. C.) 7. Matai tą gir*
Vismantai už upės? (Just. M.) 8. Spindul*i ir balandž*i nutūpkite man į delnus. (J. Dg.) 9. Bet man pavy*džiui nėra
nieko bais*snio matyti paukštį ar voverę ar dar kokį miško
žvėr*lį narve. (K. S.)

SUDĖTINIS SAKINYS
Pagal gramatinių centrų skaičių sakiniai skirstomi į vientisinius ir sudėtinius. Vieną gramatinį centrą turintys sakiniai yra
vientisiniai: Pūslėtos rankos vargo nebijo.
Sakiniai, turintys du ir daugiau gramatinių centrų, yra
sudėtiniai.
Pvz.:
Pažemiu šaudė kregždės, o aukštai skrido miško link neramios varnos.
1 dėmuo: pažemiu šaudė kregždės; 2 dėmuo: o aukštai skrido
miško link neramios varnos.
Sudėtiniai sakiniai skirstomi į jungtukinius ir bejungtukius.
Sudėtiniai jungtukiniai sakiniai pagal tai, kuriais jungtukais ar
kitais jungiamaisiais žodžiais jungiami jų dėmenys, skirstomi į su
jungiamuosius ir prijungiamuosius sakinius.
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ĮSIDĖMĖKITE:

1. Sudėtinio sakinio dėmenys vienas nuo kito atskiriami
kableliu (vis tiek, ar sudėtinis sakinys yra su jungtukais,
ar be jų): Tėvai sėdasi prie irklų, aš įsitaisau valties gale.
Rankoje laikiau plunksnakotį, kurį padovanojo senelis.
2. Tarp sakinio dėmenų, jungiamų nekartojamaisiais jungtukais ir, ar, arba, nei, kablelis dedamas, norint pabrėžti
jų prasminį savarankiškumą. Tačiau kablelio rašymas ar
nerašymas tokiais atvejais nelaikytinas skyrybos klaida.
† Perskaitykite tekstą. Raskite ir nurašykite sudėtinius sakinius, pabraukite jų gramatinius centrus.

Tai atsitiko pavasarį, ankstyvą pavasarį, kai ėmė tirpti varvekliai. Krisdami jų lašai skambėjo kaip maži varpeliai. Visur
tirpo sniegas, ir nuokalnėmis gurgėjo daug upeliukų. Palei vieną tokį upeliuką lakstė maža mergaitė Mika. Ji vijosi plastmasinį garlaivį, kurį sparčiai nešė upelio srovė. Staiga garlaivis
už kažko užsikabino ir apvirto. Pribėgusi Mika pamatė, kad
jis užkliuvo už keisto daikto. Susidomėjusi mergaitė pritūpė ir
įsižiūrėjo atidžiau, o tada aiktelėjo iš nustebimo: tai būta ūsų!
Šlapi ir apsivėlę purvu, ūsai atrodė apgailėtinai; matyt, per žiemą išgulėjo po sniegu, o dabar juos pasigavo upelio srovė.
V. Žilinskaitė

‡ Iš vientisinių sakinių padarykite sudėtinius jungtukinius sakinius.

1. Pelė sumosavo kumštukais. Daugiau klausytis jos nebeliko
jokio noro. 2. Žolės skleidžia gardžiausius kvapus. Nuo to alkis dar tik labiau virpina kiškio kojas. 3. Dudeno lyg ir genys. Garsas sklido nuo žemės. 4. Iki paties kaimo oras mirgėjo
saulės spinduliuose. Kur ne kur dar baltavo mažučiai sniego
lopai. 5. Linksmai suplasnojęs sparnais pelėdžiukas plastelėjo
ant eglės šakos. Saulės spinduliai buvo per skaudūs jo akims.
6. Vėl ėjo vaikai pirmyn. Koridoriaus sienose durų niekur
nebuvo. 7. Silpo jėgos. Kas žingsnis vis sunkiau kilo kojos.
186

TURINYS

8. Smarkiai plakė širdis. Prakaitavo delniukai. Berniukas slinko į priekį.
Pavyzdys. Pelė sumosavo kumštukais ir daugiau klausytis jos
nebeliko jokio noro.
ˆ Pabaikite rašyti sudėtinius bejungtukius sakinius.

1. Audra aprimo, . 2. Sode dūzgė bitės, . 3. Nutilo žiogai, .
4. Ošė senos liepos, . 5. Subangavo ramus ežero paviršius,
. 6. Tėtis visą dieną dirbo laukuose, . 7. Už lango šniokštė
lietus . 8. Medžiai praretėjo, . 9. Dėk grūdą prie grūdo – .
Pavyzdys. Audra aprimo, liovėsi siautėjęs vėjas.
Š Baikite rašyti sakinius, sudėkite reikiamus skyrybos ženklus.

1. Pavasarį žydi šalpusniai ir . (vient. sak.) 2. Sesuo užkaitė
puodą o . (sudėt. sak.) 3. Atriek man duonos arba . (vient.
sak.) 4. Mama ilgai galvojo kaip . (sudėt. sak.) 5. Netikėtai vėjas pakyla ir . (sudėt. sak.) 6. Draugas nesijuokė bet
. (vient. sak.) 7. Brolis ilgai dainavo tačiau . (vient. sak.)
8. Pavasarinė saulė skaisčiai šviečia ir . (sudėt. sak.) 9. Aš tau
paskambinsiu kai . (vient. sak.) 10. Lauke kažkas vaikščiojo
tačiau . (sudėt. sak.)
œ Skyriaus „Kai baigiasi pamokos” kūriniuose suraskite ir nurašykite
5 sudėtinius sakinius.

SUDĖTINIAI SUJUNGIAMIEJI SAKINIAI
Sudėtiniai sakiniai, susidedantys iš dėmenų, sujungtų sujungiamaisiais jungtukais ir, bet, o, tačiau, tik, ar, arba, todėl,
tad, taigi, užtat, yra sujungiamieji sakiniai.
Sudėtinio sujungiamojo sakinio dėmenys yra lygiaverčiai, vienas su kitu nesusiję jokiais klausimais.
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Pvz.:
Vėjas aprimo, ir marias uždengė rūkas. Saulutė tebešvietė
linksmai, bet vėjas jau ūžavo.
† Raskite ir nurašykite sudėtinius sujungiamuosius sakinius.

1. Atsidarė durys, ir angoje pasirodė Vilius su Grėte. (I. S.)
2. Perkūnija taip smarkiai sugriaudė, kad net langų stiklai sudrebėjo. (P. C.) 3. Po valandėlės kieme sustojo geltonas automobilis, iš kurio išlipo plačiapetis vyras. (Vyt. Rč.) 4. Tu
mokysies muzikos, o aš tapysiu paveikslus. (R. L.) 5. Galėjai
kelias dienas palaukti ir vanduo būtų nusekęs. (I. S.) 6. Zurbai
patiko, kad grafas jį laiko vos ne savo bendru. (K. S.) 7. Eina
vilkas, o genelis medį kala. (tts.) 8. Šeimininkė pakartojo savo
klausimą, bet Nastutė neatmerkė akių ir nieko neatsakė. (A. V.)
‡ Nurašydami sakinius, iš suskliaustųjų jungtukų įrašykite tinkamą.
Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

1. Žąselė trumpakelnio greičiau pabūgo (bet, ir) žąsinas, ištiesęs kaklą, jau siekė įžnybti. (A. P.) 2. Kartais jie eidavo maudytis (o, tačiau) upelis buvo labai nusekęs. (V. B.) 3. Berniukas
bando tuos žodžius garsiai tarti (bet, o) jie sustingsta ant lūpų.
(A. Vč.) 4. Darbo šaknys karčios (ir, bet) jo vaisiai saldūs.
(tts.) 5. Šunelis bėginėjo, uostinėjo (o, tačiau) gaidelis kasinėjo, lesinėjo. (Ž.) 6. Jonukas buvo po ligos (bet, ir) mama labai
nenorom išleido jį į kiemą. (B. V.) 7. Lįsk tu kol kas po girnomis
(o, tačiau) aš eisiu malūno durų užremti. (K. B.)
ˆ Įrašykite praleistas raides ir padėkite, kur reikia, skyrybos ženklus.

1. Prig*ja nulau*ta obels šaka ir vaiko lopšį po ja kabinam. (Just. M.) 2. Už sienos nubud*s subliovė ėrelis o
jam atsiliepė kitas toks pat plonas mekenimas. (A. Vč.)
3. Jis nori u*simerkti ir miegoti bet miegas neima. (S. Z.)
4. Laiko buvo u*tektinai todėl jis važ*vo labai pamažu.
(J. Ap.) 5. Pasistiep* išplauk* kviečiai ir pamaldž*i nutyla pušynas. (Just. M.) 6. Aušros balsas kiek virpėjo tačiau žodž*i
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buvo nuoširdūs grie*ti. (J. Mk.) 7. Ar dar gaudž* gluosniai ar
dar gir*žda svirtys? (Ant. M.) 8. Tu atsisė*davai ant slenk*čio
įsmei*davai akis į nematom* tašką erdvėje ir tavo veidas
šv*tėdavo keista neregėta šviesa. (V. Js.)
Š Įrašykite žodžius, kurie su pateiktuoju dėmeniu sudarytų sudėtinį
sujungiamąjį sakinį. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

1. Prasivėrė kambario durys ir . 2. taigi aš turėjau grįžti
namo. 3. Saulė jau seniai pakrypo į vakarus bet . 4. o Amelija liko stovėti vidury kelio. 5. Pūga nerimo visą naktį bet .
6. Arba pavyks pabėgti arba . 7. ir visiems pasidarė neramu. 8. Autobusų stotelėje sutikau Rūtą bet .
œ Nurašydami padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Pabraukite sakinių gramatinius centrus, skliaustuose nurodykite sakinių rūšis
(vientisinis, sudėtinis sujungiamasis, sudėtinis bejungtukis).

Pavasariškas miško šurmulys praėjo. Nebetarškina sausos
šakos genys nebe taip garsiai klykauja juodvarnis. Ir žvėrys
nebevaikščioja savo takais pasitraukė su mažyliais į tankmes.
Susmego pavasariniai grybai o virš jų sužėlė žolė. Visur vienodai žalia. Paukščiukai šmirinėja medžių lajose bet jie nebeturi laiko triukšmauti. Staiga iš kažkur išsisukęs vėjo gūselis
pūsteli.
H. Gudavičius

SUDĖTINIAI PRIJUNGIAMIEJI SAKINIAI
Sudėtiniai sakiniai, susidedantys iš dviejų ar daugiau sakinių,
sujungtų prijungiamaisiais jungtukais (kad, jog, ar, nes,
kadangi, jei, jeigu, nors, kai, kada, kol, kaip, vos tik), santykiniais įvardžiais (kas, koks, kuris, kelintas), prieveiksmiais (kur, kada, kaip, kiek, kodėl), yra prijungiamieji
sakiniai.
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Sudėtiniam prijungiamajam sakiniui būdinga tai, kad vienas jo
dėmuo gramatiškai priklauso nuo kito. Tai rodo jungiamasis žodis
ir klausimas, į kurį atsako priklausomasis dėmuo. Šis dėmuo vadinamas šalutiniu sakiniu, o tas, kuriam priklauso šalutinis sakinys, – pagrindiniu.
Pvz.:
Mums bus liūdna, kai tu išvažiuosi. (Kada bus liūdna? – kai
tu išvažiuosi.)
Kas aukštai lakioja, tas žemai nukrinta. (Kas žemai nukrinta? – kas aukštai lakioja.)
Mato vilkas, kad su kalviu ne juokai. (Ką mato vilkas? – kad
su kalviu ne juokai.)
Šalutiniai sakiniai skiriami vienu arba dviem kableliais: vienu – kai šalutiniu sakiniu pradedamas arba baigiamas sudėtinis
prijungiamasis sakinys (Kai pakilo eiti, saulė buvo netoli laidos.);
dviem – kai šalutinis sakinys yra įsiterpęs į pagrindinį sakinį (Upelis, kurio vaga buvo prigarmėjus akmenų, tyliai gurguliavo.).
† Raskite ir nurašykite sudėtinius prijungiamuosius sakinius. Pabraukite jų jungtukus arba jungiamuosius žodžius.

1. Aš ir dabar negaliu suprasti, ar tai buvo sapnas, ar tikrovė.
(V. D.) 2. Nuo kalno, kurio šlaitu gula šešėlis, dvelkteli vėsa.
(B. Rdz.) 3. Žmonės vaikščiojo be apsiaustų, o vaikai laižė ledus. (V. Ž.) 4. Pakrantėje gagendami suka ratus sidabriniai kirai, urvuose peri urvinės žuvys. (E. G.) 5. Vieną dieną prašo
eželis, kad jam tėvas leistų kiaules ganyti. (tts.) 6. Povilas daug
žinojo, nes buvo už mane daug vyresnis. (V. B.) 7. Visaip šarka
mažina ir dailina savo lizdą, kad jis medyje nepūpsotų. (J. S.)
8. Miške ulbėjo paukščiai, o senas ąžuolas tykiai šlamino savo
sunkius lapus. (V. D.)
‡ Nurašykite sakinius ir pabraukite šalutinius dėmenis. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
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1. Berniukas gerai nesuprato kas yra inžinierius. (S. Z.) 2. Prie
durų kurios vedė į vidų stovėjo kopėčios. (J. D.) 3. Kai parginė karvę namo duktė viską papasakojo savo motinai. (tts.)
4. Sustoję visi jie laukė ar lokys neims raudoti. (A. Vč.) 5. Kai
atėjo pavasario dienos šituose nameliuose pasidarė jaukiau.
(S. Z.) 6. Kas atėjo prie mano namų slenksčio tas mano svečias.
(J. Blt.) 7. Aš apėjau didelį ežerą į kurį įteka penki upokšniai.
(K. S.) 8. Vakare kai rūkas nusileidžia ant pievų nueinu į Švendrę ir nusimaudau. (V. B.)
ˆ Įrašykite šalutinius sakinius ir padėkite, kur reikia, skyrybos ženklus.

1. Prieš keletą dienų paaiškėjo kad . 2. Kadangi talkininkai
dar labiau skubėjo. 3. Mokykla kurioje yra pastatyta prieš
dešimt metų. 4. Ten kur prasideda ganyklos. 5. Mes nežinome kaip . 6. Jeigu Daiva dalyvaus išvykoje. 7. Buvo neaišku kodėl . 8. Oras buvo toks šaltas kad .
Š Nurašykite. Pabraukite pagrindinius sakinius, nurodykite, kokie
klausimai iš jų kyla šalutiniams sakiniams.

1. Vieškelis tam ir yra, kad juo žmonės vaikščiotų ir važinėtų.
(I. S.) 2. Kai danguje pasirodė kelios skaisčios žvaigždės, aš su
tėvu išėjau daržinėn ant šviežio šieno gulti. (A. V.) 3. Berniukas taip išsigando, kad net jo ausys pradėjo kaisti. (S. Z.) 4. Ir
vėl ramiai stebiu, kaip irsta plaunamas purus pakrančių smėlis.
(V. Mč.) 5. Dabar, kai vėl klevus šalna geltonai kanda, širdis pavasario sapne tave suranda. (V. M.-P.) 6. Kur raganos naktimis
po pušynus šliaužiojo, užkerėtų žolių ieškojo, ten bobausiai kaip
iš gausybės rago pasipylė. (L. Gr.) 7. Rudenį, kai tvenkiniui sode
kasiau žemes, vis arčiau žiema iš šiaurės pūtė. (M. M.)
œ Nurašykite tekstą. Pabraukite prijungiamuosius sakinius, sudėkite
skyrybos ženklus.

Niekas kitas visame sodžiuje nemėgo taip pasakojimų kaip
dėdė Simanas. Patirs, kad aš parvažiavau, ir ateina pas mane
naujienų pasiklausyti. Ir jeigu tik pradėdavau pasakoti, ne191
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paleisdavo ligi sutemų, ligi vidurnakčio. Labiausiai mėgdavo
kalbėti apie medžioklę, kurios ir senatvėje neapleido. Taigi ir
dabar noromis nenoromis turėjau pradėti... Žodis po žodžio ir
priėjome prie astronomijos. Jau išmatavome Saulės didumą,
žvaigždžių tolumą, nusistebėjome Dievo galybe, ir susidomėjome, kodėl dieną žvaigždžių nematyti.
J. Biliūnas

Œ Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

Vaik*čiodavau tokiu mišku kai buvau dar mažas vaikinas.
Tuomet dar saulė man kaitriau švietė ir pasaulis dėl man*s
linksm*snėmis spalvomis klostėsi paslaptingesn*is balsais bei
šlamėjimais dabinosi...
Prieš metų keliolika, kai miškas, baltu sniegu apsiklost*s, buvo
žiemos miegu užmig*s atėjo su kirv*is su pielomis pikti ir įtūžę žmonės. Traiškino gri*dami pakirsti girios galiūnai verkė
ir raudojo šilas... Išskynė mišką iškirto medžius o paskui vėl
u*sėjo. Dabar jau ten sužėlė toki tankum*nai, jog nei praeisi
nei prasiskver*si. O kadangi ten dabar neleisdavo ganyti nei
gyv*lių nei arklių žolės ten nubujodavo iki juostai, kaip karklynas suau*davo.
V. Krėvė

VIENTISINIS IR SUDĖTINIS SAKINYS –
KARTOJIMAS
† Atsakykite žodžiu į klausimus.

1. Kokios sakinio dalys yra vadinamos vienarūšėmis? Į ką turime kreipti dėmesį, norėdami nustatyti, ar sakinio dalys
tikrai yra vienarūšės?
2. Ką vadiname kreipiniu? Kokiu linksniu reiškiamas kreipinys?
3. Pateikite įterpinių pavyzdžių.
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4.
5.
6.
7.

Kuo skiriasi sudėtinis sakinys nuo vientisinio?
Kaip skirstomi sudėtiniai sakiniai?
Pateikite sudėtinių sujungiamųjų sakinių pavyzdžių.
Pagal kokius požymius atpažįstame sudėtinį prijungiamąjį
sakinį?

‡ Nurašydami sudėkite reikiamus skyrybos ženklus. Raskite, kurie
sakiniai yra sudėtiniai, pabraukite jų gramatinius centrus.

Čepkeliuose pavasaris. Pelkės vandenys aplenkia salas prasiskverbia pro nendrynus. Apsemti medžiai krūmai, po vandens
storyme atsidūrė pievos. Vargas plačiųjų pievų gyventojams
kurie nesuskubo prieš polaidį iškeliauti. Ką srovė nunešė kas
šlaputėlis pats išpuškavo į krantą ar pasiliko mažytėse pakilumėlėse. Didžiosios antys nardo pliuškenasi ir retkarčiais kreksi garsiu balsu kuris toli sklinda vandens paviršiumi. Ankstyvo pavasario naktimis kai žvaigždėtame danguje pasigirsta
žąsų gagenimas ne viena keliauninkų pora stabteli trumpam
poilsiui. Kai sušyla vanduo į seklumas suplaukia neršiančios
lydekos. Plačiose lankose pražydo purienos šoktelėjo viksvų
žaluma.

E. Drobelis

ˆ Sudarykite sudėtinius prijungiamuosius sakinius su jungtukais: kuris, nes, kad, kai, kur. Neužmirškite padėti kablelių.

1. Aš radau gražų kalnelį. Jame tryško keli šaltiniai. 2. Tavo
sieloje dar neišnyko jėga. Širdis dar nenusigandusi. 3. Mūsų
miestelyje yra daug labai įdomių vietų. Iki šiol aš to nežinojau. 4. Jie įvažiavo į miestelį. Buvo dar tamsu. 5. Ten, už kelių
žingsnių, nebuvo galima nieko matyti. Už sodo bolavo rūkas.
Š Nurašydami įrašykite praleistus skyrybos ženklus. Pabraukite šalutinius sakinius.

1. Kai saulė paglostė obelys gražiai paraudo vienu šoneliu.
(V. R.) 2. Kas nedirba tam šaukšto nėra. (tts.) 3. Ką sėjėjas
mėto tą pjovėjas rankioja. (tts.) 4. Vėl palindau po antklode
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laukdama kada grius troba ir aišku užmigau. (E. Mk.) 5. Kai
mėnuo ėmė slinkti ir slėptis už sienos mums pasidarė liūdna.
(A. V.) 6. Kvepia dulkėmis ir obuoliais kuriais užversti vežimai. (R. K.) 7. Kai brolis nusipirks automobilį jis mane nuveš
prie jūros. (Vyt. Rč.)
œ Įrašykite praleistas raides, padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
Pabraukite kreipinius.

Stovėjo kit*syk kietis. Atlėkė žvirblis užsitūpė ant to kiečio,
sako:
– Kieti kieti supk mane.
– Aš nesupsiu.
– Aš eisiu pas zuik* – tuoj tave nugrau*. Zuiki zuiki eik kiečio
grau*ti kietis man*s nesupa.
– Aš neisiu.
– Aš eisiu pas lap* – tuoj tave pagaus. Lape lape eik zuikio
gaudyt zuikis neina kiečio grau*ti, kietis man*s nesupa.
– Aš neisiu.
– Aš eisiu pas vilką kad tave papjaut*. Vilke vilke eik lapės
pjauti lapė neina zuikio gaudyt.
Lietuvių pasaka

Œ Įrašykite praleistus jungtukus ar jungiamuosius žodžius.

Dabar atsiranda vis daugiau berniukų trumpomis kelnaitėmis, puikiai žino, suaugusieji privalo atsakyti į kiekvieną
klausimą. Toks mažas berniukas mėlynomis trumpikėmis įėjo į
mano kambarį, aš, atsivertusi storą žurnalą, saldinausi arbatą. Pamačiusi netikėtai kambaryje atsiradusį berniuką, žino,
privalau atsakyti į kiekvieną jo klausimą, aš taip išsigandau,
į kambarį būtų įropojęs krokodilas. Iš baimės man iškrito
šaukštelis cukrus pasipylė ant žurnalo.
Berniukas įdėmiai pažiūrėjo į mane, paskui į cukruotą žurnalą
, matyt, perskaitė mano mintis, staiga paklausė:
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– O ką jūs darytumėt,

į kambarį įropotų tikras krokodilas?
V. Žilinskaitė

š Nurašydami padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Pabraukite vienarūšes sakinio dalis.

Šįryt dėdę Luką pažadino gegutė. Kukuoja ir kukuoja žmonelių bėdas vargelius rokuoja. Kad nors sprindį kitą paskristų tau
į šalį. O dabar vis čia ir čia – ant tvoros, klevely ar diemedy.
Atidarysi langą ištiesi ranką ir sučiupsi už kojos, uodegos ar
gūžio. Ak raganėlė šlykštynėlė, neduoda nei miegoti nei dūmoti. Pati nieko nedirba į svetimą lizdą kiaušinėlius deda neperi vaikais nesirūpina o kitiems neduoda ilsėtis.
J. Mikelinskas
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