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sav o žandais graužti k o p ū stą. Kirm ėlės ėda k o 
p ū stą; visi jo lapai ta n k i a i iš a k ij o . Neilgai tru 
kus, kirm inėlis išsinėrė iš sen o sio s sau so s ode
lės, d a b ar jis staiga pasidarė k u r kas didesnis.
Vėl ėm ė ėsti. Keletą kartų kirm inėlis nėrėsi iš
savo kailio ir vis didėjo, didėjo. Išaugo jis di
delis; išaugęs, nebe tiek ėdė, nebebuvo toks
greitas. Įsinorėjo ram iau atgulti, į sirausė į že
m es ir ten pavirto lėlyte. Lėlytei nėra nei kojų,
nei rankų. Lyg žalias m aišelis ju o d a is taške
liais guli žem ėse.
Ramiai guli lėlytė, nejuda,
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Šunelis, katytė
M ū sarba
ų gyvulėliai
(vienas
keli gyvulėliai)
Mikučio šunelis.

M ikutis turi šunelį D raugelį.
D raugelis
didelis, jo vilna ilga.
D raugelis stovi kieme.

T en jo y ra nam eliai, ląsta. D raugelis labai myli
M ikutį. Ligi tik M ikas išeina kiem an, D raugelis
tuoj į jį ir taikina lyžterėti patį veidelį. Mikui
ein an t k u r nors, D raugelis lygiai eina.
M ikas
ein an t k u r nors, D raugelis lygiai eina.
M ikas
m eta pagaliuką, sa k o : „ im k "; D raugelis tu o j
m eta pagaliuką, sa k o : „ im k "; D raugelis tu o j
p u ola ir atneša pagaliuką atgal Mikui.
p u ola ir atneša pagaliuką atgal Mikui.

Draugelis Mikutį
Mikutį ištraukė.
ištraukė.
Draugelis

N ubėgo M ikutis su D raugeliu į sodą. P ri
N ubėgo M ikutis su D raugeliu į sodą. P ri
bėgo prie tvenkinio ir ėm ė mėtyti akm enėlius.
bėgo prie tvenkinio ir ėm ė mėtyti akm enėlius.
Jis labai įsigeidė „kopūstų skinti", kaip piem ens
Jis labai įsigeidė „kopūstų skinti", kaip piem ens
kad daro. M es plokščią akm enėlį palei vandenį,
kad daro. M es plokščią akm enėlį palei vandenį,
ir akm enėlis čiakš-čiakš, pašokdam as nuo van
ir akm enėlis čiakš-čiakš, pašokdam as nuo van
denio, lekia toliau, vėl pašokės, pagaliau nu denio, lekia toliau, vėl pašokės, pagaliau nu grim sta. Mikučiui vis nesiseka taip sviesti a k 
grim sta. Mikučiui vis nesiseka taip sviesti a k 
m enėlis, kad pašokėtų. Mėtė, m ėtė M ikutis ak
m enėlis, kad pašokėtų. Mėtė, m ėtė M ikutis ak
m enaičius, pasibėgėdam as; pribėgo prie krašto,
m enaičius, pasibėgėdam as; pribėgo prie krašto,
paslydo ir plium pt į vandenį. T uoj visas pasi
paslydo ir plium pt į vandenį. T uoj visas pasi
nėrė. Kaip tik pam atė D raugelis, kad Mikutis
nėrė. Kaip tik pam atė D raugelis, kad Mikutis
įkrito, tuoj šo k o vandenin, pagriebė M ikutį už
įkrito, tuoj šo k o vandenin, pagriebė M ikutį už
m arškinėlių ir ištraukė jį ant kranto. Kad ne
m arškinėlių ir ištraukė jį ant kranto. Kad ne
D raugelis, Mikutis būtų nuskendęs.
D raugelis, Mikutis būtų nuskendęs.

M ikučio
ikučio katytė.
katytė.
M

Mikutis turi ir katytę. Ji pilka, raina. Ry
Mikutis turi ir katytę. Ji pilka, raina. Ry
tą, ligi tik M ikutis nubunda, tuojau atbėga ka
tą, ligi tik M ikutis nubunda, tuojau atbėga ka
tytė ir šo k a į jį, į lovelę.
Ji glaudžias, meili
tytė ir šo k a į jį, į lovelę.
Ji glaudžias, meili
nas, purpia. M ikutis su ja žaidžia. Jis num eta
nas, purpia. M ikutis su ja žaidžia. Jis num eta
sviedinėlį, katytė vejas sviedinėlį ir gaudo jį n a
geliais. Per pietus katytė šo k a M ikučiui į kėdę
ir tupi šalia jo. M ikutis ima šakelėm is kąsnelį
m ėsos, jau nori įdėti sau į burną, tik užsim ąsto.
O katytė im a pasalom is ir num eta kąsnelį nuo
šakelių žem ėn. N ušoka ir suėda kąsnelį. Tai
M ikučiui ju o k o !

Katytės dainelė.
A tbėgo M ikučio katytė, glaudžias, purpia,
kuprelę stato . Paskui strikt an t staliuko, k u r
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Višta su viščiukais arba katytė
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Karvė ir kovarnis arba vieversys
Viev ersys .

Višta su viščiukais.
Ja u visi viščiukai prasikalė ir išriedėjo iš
kiaušinių. M otutė ju o s padėjo p o višta į sk ry 
nutę, o sulaužytus kiautus išm etė. K asdieną
M ikutis bėgiojo viščiukų lesintų. M otutė išima
ju o s iš sk rynutės ant grindų. M ikutis paberia
vienų miežių kruopienės ir šaukia: „P ut-put-put!“
T uojau pribėga višta, kap-kapt snapu lesa k ru o 
pas, o pati dairosi į viščiukus. Viščiukai, prisi
žiūrėdam i jai, taip pat lesa snapeliais. M ikutis
padeda jiem s vandens, tai ir vandens atsigeria.
Kaip jie įstabiai g e r ia ! Štai, vienas viščiukas
prisitaisė an t briaunos dubenėlio su vandeniu.
Pasilenkė, įsigėrę lašelį, paskui atm etė galvelę
aukštyn ir nurijo vandenį.
G an a palesę ir pagėrę, viščiukai bėga į m o
tiną. Višta tupias asloje, viščiukai lenda jai po
sparnais. Šilta jiem s vištytės pasparnėje.
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Šeškas — gražus gyvulėl is. Kūnelis pailgotinas , kojelės trum putės, vilnelė ilga, snukeli s
raibas, uodegė lė stora. O kokie dantys! A štrūs,
ilgi. Bepiga tokiais dantim is pragrau žti vištai
galva. Iš šeškenų siuva brangiu s kailiniu s.
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K itur d a r vadina: vyturys , cyrulys .
Išeis M ikutis vasarą la u k a n : iš tankau s žo 
lyno spurste lės pilka paukšty tė. Tai vievers ys.
Pasikel ia jis aukštai , plasnoj a sparnel iais ir gie
da. Ak, kaip m aloniai gieda! A ukštai jis pasi
kelia, vos besim ato, o balsi jo dainelė vis d a r
girdėti.
Atėjo laikas vaikuči ai perėti. G ūštelės nesikraun a. Randa kur žolėje duobelę , padeda jo n
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Višta ir kiaušiniai.
Karvė ir kovarnis.
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ėlį kietai Jiišvirė.
M ikutis nulupo
o
kovarnis
vis
kapoja!
gi tai gali būti?
kiaušin io kiautą, pasisūd ė ir Kas
valgo baltym ą. T rynį
štai kas.
D
abar
pavasaris.
šerias,
jisGisu trupino
; trynys Mikuči ui negardKarvė
us. A ntrą
jom svištytė
sm unka
senieji
plaukai
ir
želia
nauji.
dieną
vėl padėjo kiaušin į, M ikutis džiau O
kovarniai
lizduso kraunas.
Jie reikalingi
giasi
skaniai spavasarį
kiaušin iais,
m otutė jam
sako:
plaukų lizdeliui išsikloti, idant kiaušeliam s būtų
šilta. Taigi kovarnis ir pešioja sen u o siu s karvės
plaukus. Ir kovarniui gera, ir karvei tinka, nes
karvei kailį niežti, ir ji net tyčia zulinas į tvorą,
kad senieji plaukai greičiau išsišertų.
A ntai, kovarnis nuskrido.
J is nusinešė
pilną sn ap ą vilnų. N usinešė į savo lizdą pa
sikloti.

Katytės dainelė.

Katė ir kiaulės.

A tbėgo M ikučio katytė, glaudžias, purpia,
kuprelę stato . Paskui strikt an t staliuko, k u r
visi žaisliukai, ir n u sp ard ė ju o s žem ėn. Palauk

Kiaulidėje ties laidaru gyveno kiaulės. Jo m s
buvo priversta šiaudų, idant būtų šilta. Įsin o 

7-8 KLASĖ

Iliustracija apsakymui “Dėdės ir dėdienies”
(pasirinkti vieną iš nurodytų temų)
1. Severiutės personažas
2. Gamtovaizdis, ryto darbai: arimas jaučiais.

1. Severiutės personažas
Tai ėmė pati praustis, gražiai, kaip į bažnyčią,
kad, iš miško sugrįžus, nebereiktų gaišt, tik
papusryčiauti greituoju ir tekinai į kelionę: ar
tai juokai - keturi varstai nusispirti! Pasileido
plaukus, ilgus, tankius, geltonus kaip vašką,
išsitraukė iš už balkio šerinį šepetį sakuotu kotu,
nusistebėjo, kaip jis gražiai, sumaningai ir tvirtai
storais siūlais apipintas, ir ėmė juo šukuotis.
Plaukai - ne nuobraukos, buvo jauna, tai nepiga
buvo išpešti. Džiaugės, kad dar nesmunka,
ir šukavos, braukinėjo per juos, atsisėdus
ant slenksčio, ir visai užsimiršo, ką bedaranti.
Jaunos mintys vėl pasileido į tą pačią paslapčių
sritį, kur buvo buvusios naktį, kietai įmigus.
Įstrigo dabar jai įspėti, ką gi reiškia matytieji
sapnai, bent susekti, kaipgi ten viskas buvo,
kokia ten istorija buvo jai išsidėsčiusi. Tada
būtų lengviau ir štikti, ką gi ji norėjo pasakyti.
Ir kankinosi, veltui bandydama sumegzt į vieną
protingą eilę visa, kas, kur, kaip.
Pagaliau susigriebė ir šoko pintis bizus. Į galus
įsipynė paprastus kasdienius pilkus raištelius,
tik susiprato tai šiandie kažin kodėl nederėsiant.
Šoko tad į skrynią visai naujų, raudonų. Ir visa
kita, ką tik dėjos ant savęs, šiandie rodės jai
vis netinkama, vis reikėjo ko kita griebtis ir vis
gaišti. Pagaliau pusėje tualeto, pamiršusi pačius
reikalingiausius anais laikais apdaro dalykus,
prikaištį ir skarelę, vienaplaukė, basakoja, užtat
baltutelaičiais marškiniais ir stikluotu sijonu
bei tokia pat striuke, nei klėtelės neužšovusi,
pasileido kaip stirna šokinėdama per atšlaimo
ir kluonų tvoras. Bėgo pakluonėmis į pakalnę,
į girią; ne kiauliarisčiu, tik žengdama, kaip per
lenktynes, stengdamasi, anot to, aplenkti savo
šešėlį. Taip tebėga tie, kuriems rūpi praeitis
užmiršt ar ateičiai užbėgt už akių.

2. Gamtovaizdis, lauko darbai:
arimas jaučiais.
Saulė, nardžiusi maudžiusis galuūlyčių rūkuose,
pagaliau išsprunka kaip didelis skaisčiai
raudonai nudažytas sviedinys, per nevalią
panarintas į vandenį. Nusiprunkščiusi, dar visa
šlapia, jau šauna savo spindulių strėles palei
pačią žemę. Nutiesia nudriekia jomis rugienas
ir gaisru uždega lomos raisto viršūnes, kai pati
atkalnė tebėra pilkai parūkavusi.
Skardyje, gyvybe ir amžinąja jaunybe
plastančioje saulėje, visas apdriektas jos
spinduliais, kaip klojime auksinais šiaudais,
ilginių pėdus treknais trinant laužant, lyg pats
iš savęs trėkšdamas tuos spindulius, pasirodo
jungas didžiulių juodų jaučių.
Iš pradžių ilgokai tematyti beveik nekrutą
keturi didžiuliai ragai, lyg Čiurlionies paveiksle
ožragiai. Tau rodos, lyg iš už kalno eitų dvi
tuojau puodus krosnyje kilojusios moterys,
dabar iškeltomis šakėmis baidydamos tai, kas
jas patrameno ir nubėgo į raistą:
- Bū, bū, įdursiva!
Paskui pasirodo didžiulės galvos, viena
dvyla kakta, antra lauka. Negailestingai atlaužti
aukštyn snukiai varvančiomis iš nasrų seilėmis
lyg šaukte šaukės dangaus keršto už tai, kad
artojas jungo galus pririšo jiems prie ragų, ne prie
sprando, ir jie ne pečiais turi traukti didelį, sunkų
arklą bližę ir versti storas bei plačias įžėlusio
dirvono velėnas. Galvos lyg pačios savaime oru
plaukia, pamažu, užsimerkusios, reikšdamos
begalinę kančią ir priverstinę kantrybę. Plaukia
lyg paskutinėmis pastangomis: pasvyruos,
pasvyruos, čia pat kris į vagą, ir apklos jas
velėna. Tik galvomis atseka stori, aukštyn
kupromis išvirtę sprandai, tiek, tau rodos,
galingi, jog, pajungus už jų, jaučiai nubrauktų į
lomą visą kriaušių, ir tu imi abejoti, begu tik iš
netesėjimo, iš per didelio sunkumo jaučiai vos
vos pakruta ir tokią kančią reiškia.

9-10 KLASĖ

Iliustracija apsakymui “Dėdės ir dėdienies”
(pasirinkti vieną iš nurodytų temų)
1. Mykoliuko personažas
2. Severiutės vestuvės
3. Gamtovaizdis, lauko darbai: arimas jaučiais.

1. Mykoliuko personažas
O Mykoliukas - jau visas Mykolas. Jam arti trijų
dešimtų. Jis gražiai išaugęs, storas juosmenyje,
pečiuitas, daugiau kaip vidutinio ūgio ir pagali.
Šieno plakais, grūdų maišais jis žaiste žaidžia,
visą vežimą tik vilpš už galo, jei užkliuvo. Uostai
šepečiu panosėje, nes karpė nuo burnos, kad
nelįstų į šaukštą valgant.
Mykoliukas visur šoka, bėga, nė neviptelėjęs,
mažiausiu
žodeliu
nepaprieštaravęs,
nepasiteisinęs, niekam, nė namiegams,
nepasiskundęs. Dirbo tylomis, kalbėjo tik kas
reikia. Vis dėlto jis nebuvo paniuręs, nuobodžius.
Viską taisė mėlynos jo akys, tokios ramios ir
lipšnios, jog už vienas jas negalima buvo jo kitaip
šaukti kaip malonėjamu žodžiu: Mykoliuk....
Kai tijūnas nevaro į dvarą, brolis jį varo į savo
dirvą, į savo pievą, į savo klojimą. Ligi tik
pasirodė pirkioje, tuoj brolienė užkorė jam ant
rankų vaiką ar pristatė prie lopšio supti klykiantį.
Ir Mykoliukas ėmės tų “darbų” lygiai meiliai ir
švelniai šypsodamos, kaip ir vežimų krauti.
Dar labiau. Vaikelį ėmė minkštai, moteriškai,
prabildamas gražius maloninamus žodžius,
glaudė į save abiem didelėm kaip vėtyklės
saujom už pakalio ir už nugarėlės. Jis myli
savo brolio vaikus, su jais žaidžia, iš laukų
jiems nešioja paukščiukus, kiškiukus, iš miesto
riestainius.
...O Mykoliukas jau besėdįs paantvalnyje
patogiausioj jam sėdynėj, ant ežios, kelius ne
pastatęs, tik juos paklojęs minkštoje pievoje.
Sėdi skersomis lyg našlaitis, neturįs prie ko
prisiglausti, nei motutės, nei mergelės, tai
prisišliejęs bent dirvos motinėlės. Veidu į
vakarus, kur saulutė pamažu žemyn leidžias,
įsižiūrėjęs į erdvę, ne tą erdvę, kuri prieš jo akis,
tik į tą, kuri jame pačiame. Mykoliukas varo ir
varo vis tą pačią melodiją: “Kai noriu, rimtai dirbu,
kai nenoriu, tinginiauju; kai noriu, rimtai dirbu,

kai nenoriu, tinginiauju”. Nepertraukdamas,
nepagreitindamas, tuo pačiu taktu, visai
nesumesdamas, kam jis griežia, kas jo muzika
gėrisi, kas naudojasi, kas klauso, kas šoka,
kam jo muzika labai tai. Lygiai taip pat, kaip
tuo pradėjimu nesiliaudamas čirškia jo gamtos
brolis žiogas, čia pat žolyne drauge prisigaužęs.
Abudu į gamtos akordą, nekam kitam. Dėl to ir
nenuobodžiai, kad ir vienodai.

2. Severiutės vestuvės.
Severja neverkė, iš Šiukštų išeidama:
Mykoliukas nestabdė išleisdamas; Dievas
juos buvo besurenkąs į dvejetą, tik gyvenimas
išskyrė. Mykoliukas ne rungėjas nei Geišei, nei
kam kitam.
Sekmadienį Mykoliukas lydėjo Geišę ir
Pukštaičią per miestelį į bažnyčią, paskui
atgal į užeigą, nieko nematydamas, nieko
negirdėdamas. Jis vykdė savo pažadą - dar
kartą, paskutinį kartą per vestuves pagrot ir
tesėjo: nesisakė, kiek jam tai kainuoja. Jis
grojo Severijai, tai, kuriai grodavo paraistėje,
tai, kuri taip brangiai jam užmokėjo už muziką,
vieną vienatinį kartą per visą amžių pamylavo,
pamylėjo, tai, kurią jis vieną vienatinę per visą
amžių mylėjo, tebemyli ir niekados niekados
nesiliaus mylėjęs.
Parvažiavo namo. Severja, dabar jau marti,
užrišo Mykoliukui pačią gražiąją juostą šaliką,
žalią žalią, geltonais, raudonais kvietkais kaip
Aužbikų pieva. Tai už muziką.
Nė valandėlei jos nepadėdamas nuo kaklo,
nors tai buvo vasara, Mykoliukas namelyje už
grūstuvės užsiglaudęs, kad jo šokikai ir svečiai
nestumdytų, griežė griežė savąją melodiją:
“Kai noriu, rimtai dirbu, kai nenoriu, tinginiauju”.
Žmonės mainės, šoko, valgė, ilsėjos, lidikas
rūkė, žaidė kieme. Jis ir vienas palikęs vis

griežė nepaliaudamas. Prašė ir jį valgyti - nėjo,
griežė. Lyg norėdamas tą dieną atsiskripkuot
visam savo amžiui. Griežė ne vestuvininkams jai griežė. Griežė lig išnaktų. Tad ūmai pasigirdo
svečiams skaudus balsas - brrm, ir suprato, jog
skripkuotojas savo stygas perdilino. Mykoliuko
skripkelės trūko stygos.

3. Gamtovaizdis, lauko darbai:
arimas jaučiais.
Saulė, nardžiusi maudžiusis galuūlyčių rūkuose,
pagaliau išsprunka kaip didelis skaisčiai
raudonai nudažytas sviedinys, per nevalią
panarintas į vandenį. Nusiprunkščiusi, dar visa
šlapia, jau šauna savo spindulių strėles palei
pačią žemę. Nutiesia nudriekia jomis rugienas
ir gaisru uždega lomos raisto viršūnes, kai pati
atkalnė tebėra pilkai parūkavusi.
Skardyje, gyvybe ir amžinąja jaunybe
plastančioje saulėje, visas apdriektas jos
spinduliais, kaip klojime auksinais šiaudais,
ilginių pėdus treknais trinant laužant, lyg pats
iš savęs trėkšdamas tuos spindulius, pasirodo
jungas didžiulių juodų jaučių.

Iš pradžių ilgokai tematyti beveik nekrutą keturi
didžiuliai ragai, lyg Čiurlionies paveiksle ožragiai.
Tau rodos, lyg iš už kalno eitų dvi tuojau puodus
krosnyje kilojusios moterys, dabar iškeltomis
šakėmis baidydamos tai, kas jas patrameno ir
nubėgo į raistą:
- Bū, bū, įdursiva!
Paskui pasirodo didžiulės galvos, viena dvyla
kakta, antra lauka. Negailestingai atlaužti aukštyn
snukiai varvančiomis iš nasrų seilėmis lyg šaukte
šaukės dangaus keršto už tai, kad artojas jungo
galus pririšo jiems prie ragų, ne prie sprando, ir
jie ne pečiais turi traukti didelį, sunkų arklą bližę ir
versti storas bei plačias įžėlusio dirvono velėnas.
Galvos lyg pačios savaime oru plaukia, pamažu,
užsimerkusios, reikšdamos begalinę kančią ir
priverstinę kantrybę. Plaukia lyg paskutinėmis
pastangomis: pasvyruos, pasvyruos, čia pat kris
į vagą, ir apklos jas velėna. Tik galvomis atseka
stori, aukštyn kupromis išvirtę sprandai, tiek,
tau rodos, galingi, jog, pajungus už jų, jaučiai

