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Paslaptis girioje1 

Girios glūdumoje stovėjo maža 

trobelė. Ji buvo nepaprasta, nes buvo 

paties aukščiausio medžio viršūnėje. To 

medžio kamienas buvo be šakų, o visos iki 

to laiko pagamintos kopėčios buvo per 

trumpos, kad kas nors ten užliptų. 

Kiekvieną vidurnaktį iš trobelės sklisdavo 

ryški žalia šviesa ir girdėdavosi baisus, 

beprotiškas riksmas. 

Netoli tos girios buvo kaimelis. 

Visi kaimo žmonės labai bijojo to riksmo, 

tad kiekvieną vidurnaktį užsidarydavo langus, užsirakindavo duris, sėdėdavo susigūžę ir bijodavo taip, kad 

atrodydavo, kad širdis į kulnus nusiris. 

Vieną žiemos dieną į tą kaimelį atklydo jaunuolis, kuris nieko nebijojo. Užėjo bebaimis į užeigą, 

ten jam padavėjas ir papasakojo apie trobelę ir dar pridūrė: 

– Žiemą dar baisiau, nes temsta anksčiau, o naktimis būna tamsiau. 

Bet vaikino tai neišgąsdino, jis kaip tik labai susidomėjo. Jaunuolio smalsumas nugalėjo.  

Gruodžio tryliktą dieną vienuoliktą valandą nakties vyrukas nuėjo į girią. Jis surado tą trobelę. 

Praėjo valandėlė ir viskas prasidėjo. Pro langus ištryško akinanti žalia šviesa ir pasigirdo beprotiškas 

riksmas. Jaunuolis neišsigando. Vienintelė mintis, kuri sukosi jo galvoje, buvo: „Įdomu... Kas vyksta toje 

trobelėje?“. Vyrukas sumanė, kaip užkopti į medžio viršūnę. Jaunuolis prie tvirtos virvės pririšo kablį ir 

metė į trobelę. Kablys užsikabino už trobos palangės. Vyrukas įsitikino, kad virvė tvirtai laikosi, ir lengvai 

užkopė virve aukštyn, nes buvo stiprus kaip liūtas. 

Trobelėje gyveno raganos. Jos nebuvo piktos, bet raganoms labai 

patiko gąsdinti žmones, todėl jos kiekvieną vidurnaktį paleisdavo labai ryškią 

šviesą ir beprotišką riksmą. Bet kai atėjo drąsusis vyriškis, raganos suprato, 

kad gyvena atsiskyrusios nuo viso pasaulio. 

Bebaimis raganoms papasakojo apie neaprėpiamą ir įdomų pasaulį 

bei žmones. Jos labai susidomėjo ir nuo kito vakaro jau nebegąsdino žmonių, 

priešingai, su jais susidraugavo su jais susidraugavo. 

Indra Grimalauskaitė 

                                                           
1 Iliustravo Austėja Petravičiūtė 
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Velnio miškas1 

 
Seniai seniai gyveno velnias. Jis buvo labai piktas. Kur jis – ten bėdos. Jis gyveno paslaptingajame 

miške. Visi sakydavo, jeigu ten kažkas nueis, daugiau nebegrįš. 

Bet gyveno drąsuolis Kęstutis. Jis nebijojo nieko. Na, bent jau taip sakydavo. Ir norėjo atrasti 

savo baimę, jeigu tokią turi.  

Kartą nusprendė nueiti į paslaptingą mišką. Jis tik į ten įėjo, iš karto visi medžiai pradėjo 

siūbuoti. Tik pasuko į kitą pusę ir jau prieš jį medis nuvirto. Pasuko į kitą, o ten baisus rūkas. Tuomet 

pasuko į dar kitą ir ten pamatė namelį. Nuėjo į jį ir šaukė šaukė, bet niekas neatsiliepė. Tuomet norėjo 

eiti iš namelio, bet staiga užsidarė prieš jį durys. Kęstutis neišsigando ir kitų gąsdinimų. O tada iš už 

kampo iššoko velnias, drąsuolis labai išsigando ir pabėgo iš namelio. 

Grįžęs visiems viską papasakojo ir nuo to laiko mišką pradėjo vadinti Velnio mišku. 

Goda Čereškevičiūtė 

Kodėl ant ežio yra spygliai2 

Iš pradžių ežiukai buvo be spyglių. Ežiai buvo labai baisūs, 

keisti ir atrodė, kad jiems ant nugaros blynas pilkas pilkas.  

Vieną naktį ežiukas vaikščiojo po kaštonų medeliu ir buvo 

dar vis be spyglių. Šnekėjosi jis su kate ir pamatė, kad krenta kažkas 

apvalus ir spygliuotas. Pasirodė, kad 

ten kaštonas. Kaip bumptelėjo jis ežiukai į nugarą, taip ir liko visi spygliai 

ant nugaros. Vėliau taip pat ir ant kitų ežiukų užaugo spygliukai. 

Arnas Judickas 

                                                           
1 Iliustravo Gabija Pučkutė   
2 Iliustravo Arnas Judickas   
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Dvasių kūdra1 

 
Prie Kančių kaimo yra labai niūrus miškas. O miške yra kūdra. Kaimo gyventojai ją pavadino Dvasių 

kūdra. Jau daugelį metų žmonės iš jos nebegrįžta namo. 

Kartą penktadienio naktį Jonas norėjo išbandyti save, gal įveiks tą paslaptingą ir užburtą kūdrą. 

Jis pasiėmė savo laimės amuletą ir išėjo į mišką. Artėdamas prie kūdros, Jonas jautėsi kitaip nei visada. 

Jis pradėjo drebėti, bet nugalėjo save ir ėjo toliau. Netrukus Jonui užgulė ausis, svaigo galva ir pradėjo 

vaidentis. Jis labai išsigando ir spruko namo. 

Daugiau Jonas nėjo prie šios kūdros. Ne veltui ji ir vadinama Dvasių kūdra.  

Austėja Petravičiūtė 

Lapė gelbėtoja ir šuniukai2 

Kai tik Dievas sukūrė gyvūnus, šunys nemokėjo susikalbėti, todėl buvo sunku kartu gyventi. 

Dažnai nesuprasdavo vieni kitų. Jie galėjo tik stebėti, kaip kiti gyvūnai kalbasi savo kalbomis. Ir taip ilgą 

laiką gyveno. Po kiek laiko jau įprato taip gyventi, buvo lengva, bet visi retkarčiais pasvajodavo apie 

galimybę kalbėti.  

Vieną ankstyvą rytą šunys nusprendė keliauti į mišką ir ten 

sutiko gerąją lapę. Ji jiems pasakė, jog lapės taip pat nemokėjo kalbėti, 

bet tereikia nueiti pas Dievą ir jis duos tai, apie ką tik pagalvosite.  

Kaip jiems pasakė, tą jie ir padarė. Ir nuo to laiko šuniukai 

galėjo loti. 

Goda Čereškevičiūtė 

                                                           
1 Iliustravo Austėja Petravičiūtė 
2 Iliustravo Gabija Pučkutė   
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Dvasių naktis1 

Atėjo spalio trylikta diena, penktadienio naktis. 

Jauna mergina ėjo po vakarėlio namo viena. Už nugaros girdėjo keistus garsus, tarsi kažkas už 

jos eitų ir tartų vardą. Mergina pasisuko pasižiūrėti, ar kas nors už jos yra. Pasisukusi pamatė aukštą 

juodą siluetą, bet užmerkus ir atmerkus akis jo nebebuvo, tik vis kartojo merginos vardą: 

– Saule, Saule, Saule... 

Ji sutrikusi pradėjo klausinėti: 

– Kas tu? Ir kodėl mane seki? Ir iš kur žinai mano vardą? 

Atsakymo neišgirdo. 

Šiai dvasiai patiko gąsdinti žmones, tad nusprendė merginą dar pagąsdinti... 

Staiga beeinant gatvėse dingo elektra... Tą naktį mergina vardu Saulė irgi dingo. 

Jorė Pečiulytė 

  

                                                           
1 Iliustravo Jorė Pečiulytė   
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Kaip Dievas ir velnias žemę kūrė 

1  

Dievas norėjo, kad egzistuotų gyvybė ir planetos. Vieną dieną Dievas pradėjo kurti planetą. Iš 

pradžių jis sujungė didžiulius meteorus ir sudarė apvalią planetą. Velnias norėjo irgi padėti, bet jis buvo 

linkęs daryti blogus dalykus ir planetoje padarė nelygumus. Dievas supykęs liepė velniui atsitraukti ir 

nesikišti.  

Paskui Dievas sukūrė vandenynus ir juose gyvenančius gyvūnus, bet velnias, norėjęs ir vėl padėti, 

sukūrė plėšrius vandens gyvūnus ir šie pradėjo medžioti kitus. Dievas supykęs velnią išvijo ir toliau kūrė 

planetą. Dievas nusprendė sukurti žmones ir sausumos gyvūnus, bet velnias ir vėl prikišo nagus. Jis viską 

sugadino ir pasidarė tikra betvarkė. Velnias sukūrė plėšrius gyvūnus, kurie medžiojo kitus, o žmonės 

pradėjo gyventi priešiškai. Taip ir buvo sukurta Dievo ir velnio planeta vardu Žemė. 

Danielius Butkus 

Išskirtinis šuo2 

Dievas sukūrė du žmones ir vieną šunį su viena 

didele ausimi. Dievas žmonėms liepė būti geriems ir nepykti 

ant šuns. 

Vieną kartą, kai šuo atsikėlė ryte, jis pradėjo loti, 

nes išgirdo už vieno kilometro vaikštančią katę. Žmonės 

aplink apsidairė, nieko nematė ir pradėjo pykti ant šuns. 

Staiga atsirado namie vienas nykštukas ir pasiėmė šunį. 

Nuo to laiko, kai žmonės nepaklausė Dievo, kad 

reikia būti šuniui geriems ir nepykti ant šio, pradėjo juos 

lydėti ne sėkmė, o tik blogis. 

Deimilė Sujetaitė  

                                                           
1 Iliustravo Arijus Nevecka   
2 Iliustravo Deimilė Sujetaitė 
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Baltosios rožės tiltas1 

Vieną kartą, prieš daug daug metų, 

tekėjo labai graži mėlyna upė Nemunas, ir jo 

niekas, net žmonės, negalėjo pereiti. 

Mėlyname Nemune buvo mažyčių gražių žuvų 

ir įvairių didelių gyvių. Vieną šiltą dieną prie 

Nemuno atėjo didelė draugiška šeima: tėtis 

Gediminas, mama Greta, berniukas Matas ir 

mažoji mergaitė Viktorija. 

Visa šeima norėjo pereiti į kitą 

mėlynos upės pusę, bet niekas iš šeimos 

nežinojo, kaip taip įmanoma padaryti. Visi 

šeimos nariai, net mergaitė ir berniukas, 

pasikvietė draugiškus statybininkus ir nuliūdę 

paklausė: 

– Ką daryti, jei norime pereiti į kitą 

Nemuno pusę? 

Darbininkai pasitarė ir sugalvojo, 

kad reikia pastatyti tiltą. Nors buvo labai 

pavargę, bet susirinko reikalingas medžiagas 

ir pradėjo statyti ilgą tiltą. Darbininkai 

nekreipė dėmesio į orą. Jie kiekvieną, gražią, 

saulėtą ar vėjuotą, šaltą, dieną vis tiek dirbo. 

Visą tiltą darė iš betono.  

Darbininkams buvo labai sunku, bet 

tiltą pastatė. Jį pavadino Baltosios rožės 

tiltu, nes tiltas atrodė baltas, ryškus, gražus 

ir jiems priminė baltą rožę. 

Nuo to laiko žmonėms yra lengviau pereiti upę į kitą jos pusę. 

Deimilė Sujetaitė  

  

                                                           
1 Iliustravo Deimilė Sujetaitė 
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Voverės uodega1 

 
Dievas sukūrė visas voveres ir liepė nevogti riešutų iš kitų. Vieną kartą maža išalkusi ir išdykusi 

voverytė užsimanė riešuto, bet nulipusi ant žemės nerado nė vieno. Tad pamiršusi, kas liepta, ji nusprendė, 

jog, paėmusi vieną riešutą iš kaimynų, nieko blogo negalėtų atsitikti. Ji nuėjo pas kaimynus, čiupo vieną 

riešutą ir skaniai suėdė. 

Po šiek tiek laiko voverytė išlindo iš savo urvo ir staiga į jos uodegą trenkė perkūnas. Toji 

išsipūtė. Ir nuo tada voverės turi pūstas uodegas. 

Goda Čiginskaitė 

                                                           
1 Iliustravo Ieva Juravičiūtė   
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Alytaus įsikūrimas1 

Seniai seniai labai niūrioje vietoje, prie Nemuno, 

miške, stūksojo namas. Jame gyveno Alytaičių šeima. Joje 

augo berniukas vardu Kasparas. Šeima gyveno labai 

skurdžiai. Kasparas mokėsi namuose, neturėjo draugų, 

nebuvo matęs pasaulio.  

Vieną rytą Kasparas atsisveikino su šeima ir išėjo 

ieškoti naujų atradimų. Berniukas perbėgo gūdų mišką ir 

išvydo stebuklingą namelį. Prie jo augo didelė ir graži 

obelis, švietė saulė, žydėjo gėlės. Vaikštinėjo senolis. Jis 

atrodė keistai, paslaptingai. Berniukas priėjo prie jo ir 

paklausė: 

– Gal žinote, kur galima rasti raganą? 

Senolis atsakė: 

– Žinau, galiu tau padėti. Einame kartu, čia netoli gyvena ragana. 

Jie priėjo prie seno, apsamanojusio namo, atvėrė duris ir pamatė tamsoje sėdinčią raganą. 

Senolis paliko Kasparą. Berniukas labai išsigando ir tyliu balselio sušnibždėjo: 

– Mano šeima gyvena vienkiemyje, giliame miške. Aš neturiu draugų, negaliu eiti į mokyklą. 

Norėčiau, kad mano namus suptų gražus, šviesus ir su daug gyvenamųjų namų miestelis. Jame būtų 

mokykla, kurioje vaikai galėtų tobulinti savo žinias. 

– Gerai! Nuvesk mane greičiau prie savo namo! – sušuko piktu balsu ragana. 

Jie nuėjo ir ragana pradėjo kalbėti kerus: 

– Pokšt keberiokšt šakar makar miestelis gražus ir saulėtas! 

Staiga nušvito ir iškilo Kasparo svajonių miestelis. Berniukas negalėjo patikėti, kad čia galės 

gyventi, mokytis ir dirbti. Miestelio vardas kilo nuo Kasparo pavardės ir buvo pavadintas Alytumi. Nuo 

tada visi džiaugsmingai ir laimingai gyveno Alytuje. 

                        Austėja Petravičiūtė 

  

                                                           
1 Iliustravo Austėja Petravičiūtė 
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Voverės uodega1 

 

Dievas sukūrė begalę gyvūnų. Ir mažų, ir didelių. Jiems davė 

visą pasaulį, bet neleido eiti prie vienintelio medžio. Tas medis buvo 

lazdynas. 

Dievas sukūrė ir mažą mielą voverytę. Ji labai 

mėgo lazdyno riešutus, bet jų jau nebebuvo. Vienintelė 

vieta, kur jų buvo likusių, buvo tas uždraustas medis. 

Voverytė neištvėrė ir nušokavo prie to medžio. Dievas labai supyko, kad voverė taip pasielgė. Į gyvūnėlį 

iš dangaus jis paleido žaibą. 

Voverė prarado sąmonę, o kai atsikėlė, pamatė, kad ji visa kaip pūkų kamuoliukas. Pasižiūrėjo 

gyvūnėlis į rasos lašelį vietoj veidrodžio. Jos veido nesimatė, viską dengė pūstas kailis. Voverytė skubėjo 

visa tai sutvarkyti. Šukavosi, glostėsi savo kailiuką, bet uodegos niekaip nepasiekė. Taip ji ir liko pūsta. 

Nuo to laiko visos voverės turi pūstą uodegą. 

Indra Grimalauskaitė 

Gili duobė2 

Pora žingsnių nuėjus nuo beržo yra tokia gili 

duobė, jos pavadinimo niekas nežino. Sakoma, kad toje 

vietoje tas, kas praeina, lieka be kojų ir rankų. 

Rudenį, kai ten pasidarė bala nuo lietaus, visi dar 

labiau bijo, nes manoma, kad gali išeiti naktį iš duobės 

raganos ir vaiduokliai, pasiimti žmogų su savimi ir įsitempti 

atgal, o su tuo žmogumi daro visus blogiausius 

eksperimentus. Todėl tie, kas žino tą duobę, neina prie jos. 

Deimilė Sujetaitė 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Iliustravo Karolina Krividaitė 
2 Iliustravo Deimilė Sujetaitė 
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Vaiduoklių namas1 

 
Vilniuje ant kalno yra senas pastatas. Pasakojama, jog ten yra vaiduoklių namas, kuriame 

vaidenasi. Vieną vėlyvą vakarą mes nusprendėme ten nueiti. Netikėtai išgirdome dūžtančio stiklo garsą ir 

visokius nesuprantamus balsus. Tačiau apsidairę nieko negalėjome pamatyti. Atrodė, lyg nieko nebuvo. 

Nusprendėme pavaikščioti ilgiau. Staiga išgirdome lyg kažkas prabėgtų pro mus. 

Išsigandę nubėgome namo. Pasivaikščiojimas vaiduoklių name paliko mums šiurpius prisiminimus. 

Iki šiol nebesinori vaikščioti vėlai vakare. 

Vijūnė Danilevičiūtė 

Kodėl asilo ausys ilgos?2 

 
Kartą Dievas kurdamas gyvūnus jiems įsakė eiti bulvių kasti. Vienas asilas neatėjo. Dievas 

pagalvojo, gal asilas vėluos, bet vis dėlto jis taip ir neatėjo. Dievas nuėjo pas asilą ir paklausė:  

– Tai kodėl į darbą neatėjai? 

– Aš nieko negirdėjau, todėl ir nežinojau, ką reikėjo daryti, – sumelavo asilas, nes jis nenorėjo 

eiti į darbą. 

Dievas suprato, kad jis meluoja ir davė ilgas ausis, kad daugiau nebemeluotų kitiems. 

Vijūnė Danilevičiūtė 

                                                           
1 Iliustravo Simonas Sušinskas   
2 Iliustravo Arijus Nevecka   
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Įvairiaspalviai grybai1 

 

Dievas sukūrė grybus, augalus ir gyvūnus. Grybai buvo rudi, vienodi ir tiesiais koteliais. Dievas 

jiems įsakė būti draugiškiems ir nesipykti. Grybai nieko negirdėjo ir pradėjo peštis, nesidalinti, šaipytis. 

Netrukus ant jų kepuraičių atsirado daug keistų taškelių. Grybai labai išsigando, nes pasidarbavo velnias, 

kuris jų kepurėles nudažė žaliomis, raudonomis ir pilkomis spalvomis. 

Ir šiandien kai kurie grybai yra įvairiaspalviai, nuodingi ir nevalgomi. Dabar grybautojai pyksta: 

– Grybai, grybai! Mes jus galime sumaišyti su kitais!  

Austėja Petravičiūtė 

 

  

                                                           
1 Iliustravo Austėja Petravičiūtė 
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Žmogus ir velėna1 

Gyveno žmogus, o netoliese jo namo buvo velėnos. Vieną kartą 

žmogus nusprendė susitvarkyti savo sodą. Ir pagalvojo, jog galėtų iškrauti 

visą velėną ir savo sodą apsodinti gražia žalia nauja žole.  

Priėjęs arčiau žmogus 

išgirdo cypimą po velėna. Todėl 

nusprendė greitai nurauti velėną ir 

išvydo gražų juodą šuniuką. Po 

kelių sekundžių kirto žaibas į šunelį ir tas krito negyvas. Nuo tada 

žmogus nerovė velėnos. 

Goda Čiginskaitė 

Kodėl kiškio ausys ilgos?2 

Kartą kiškis išėjo pasivaikščioti ir įkrito į duobę, 

bandė išlipti, bet nė pro kur. Ėmė rėkti, šauktis pagalbos, 

prisišaukė savo draugą arklį ir sako jam: 

– Sveikas, drauguži, gali man padėti išlipti iš šios gilios 

duobės? 

Arklys atsakė „gerai“, jam nesunku padėti geram 

draugui. Pačiupo kiškio ausis ir taip stipriai traukė, kad net 

ausys išsitempė, ir nežino, ką daryt, staiga netikėtai arklys 

sumąstė akmenų primesti, kad kiškis išliptų. Tik išlipęs kiškis 

vos atgal nenusirideno pamatęs savo ausis. Taip kiškis ir 

pragyveno visą savo gyvenimą su ilgomis ausimis. 

Gabija Pučkutė  

  

                                                           
1 Iliustravo Aleksas Kleponis   
2 Iliustravo Gabija Pučkutė   
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Kodėl lapės gudrios?1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartą Dievas sukūrė gražias oranžines pūkuotas būtybes ir jas pavadino lapėmis. Viena lapė buvo 

baisiai išalkusi, pamatė paukštelį ir iš karto gudrauti pradėjo. 

– Ei, paukšteli, gal senutei lapei maišus padėsi tįsti? 

– Nepanaši tu į senutę, – atšovė paukštelis. 

– Jauna atrodau, nes kailį prižiūriu, – gudriai pasakoja lapė. 

– Na, o kaip man įsitikinti?  

Ir lapei šovė mintis. 

– Oi, kaip man kojeles ir nugarėlę skauda!  

Suklupo lapė ir paukštelis pas ją atskubėjo. O lapė greit paukštelį pačiupo ir prarijo. Nuo tuo 

laiko visos lapės pradėjo gudrauti. 

Jorė Pečiulytė 

                                                           
1 Iliustravo Jorė Pečiulytė   
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Neaiškus šnabždesys1 

 
Vieną kartą vaikštinėdamas mišku aš užkliuvau už šakos ir išsinarinau kulkšnį, negalėjau pajudėti 

iš vietos. 

Jau tamsu, pradedu girdėti keistus šnabždesius, balsus. Vienas jų sakė: 

– Ką tas berniukas ten daro? 

Taip ir neišgirdau atsako, tačiau pralaukiau iki ryto, kol mane surado medžiotojai ir pargabeno 

namo. 

Daugiau niekada vienas nėjau į mišką.  

Oskaras Jegelevičius 

Zebro perėja2 

Kitados gyveno baltas arklys. Jis buvo labai 

gražus ir didžiavosi savo grožiu tarp visų kitų 

gyvūnų. Bet vieną dieną nutiko baisus dalykas. 

Arklys ėjo per perėją ir buvo partrenktas didelio 

sunkvežimio. Arkliui teko stiprus smūgis ir 

gyvūnas liko gulėti ant kelio dangos. Staiga 

atsikėlęs pamatė, kad kūnas visas dryžuotas. Nuo to 

laiko visi pradėjo arklį vadinti zebru, o pėsčiųjų perėjas 

zebrinėmis. 

Nojus Čyžius 

  

                                                           
1 Iliustravo Arijus Nevecka   
2 Iliustravo Simonas Sušinskas   
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Varnos puikybė1 

 
Seniai, labai seniai po miškus skraidė labai gražus baltas paukštis. Jis visiems labai gyrėsi, kad 

yra pats gražiausias ir gražiausias giesmes gieda. Vieną dieną Dievas nužengęs iš dangaus pamatė, kaip 

paukštelis giriasi, ir klausia:  

– Tai ko tu čia taip giriesi? 

– Kad gražus ir protingas esu, tai ir giriuosi, – atsakė paukštis. 

Dievas labai užsirūstino ir tarė: 

– Laikas tau pakeisti spalvą, balselį ir protelį.  

Kaip tarė, taip ir padarė. Nuo to laiko žmonės tą paukštelį ir vadina varna, nebeliko nei grožio, 

nei balselio, tik juoda spalva ir vienas žodelis „kar“.  

Oskaras Valiūnas 

  

                                                           
1 Iliustravo Oskaras Valiūnas   
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Aukso tiltas1 

Mažame mieste tarp kalnų gyveno jauna mergelė. Ji buvo labai mandagi, mėgdavo šokti, dainuoti, 

juostas austi. Tačiau karalienė sužinojusi, kad mergelė pardavė aukso juostą jos nepakenčiamam broliui, 

iš karto išsikvietė mergelę į rūmus. 

Mergelei įžengus per duris, karalienė tarė: 

– Ateik rytoj tuo pačiu laiku ir nuspręsim, ar tu verta toliau gyventi! 

Mergelė taip ir padarė, tačiau vietoj karalienės ją pasitiko karys, kuris nuvedė prie skardžio.  

– Pereik šį skardį ir liksi gyva, – tarė karys ir žengė du žingsnius atgal.  

Mergelė išsigando, bet prisiminė girdėjusi, kad yra tokia laumė Jaunė, kuri aukso tiltus audžia 

tiems, kurių širdis tyra. Mergelė stovėdama prie skardžio sušnabždėjo: 

– Jaune, Jaune, mano širdis tyra ir aukso tiltą man nuausk! 

Ir taip tarusi mergelė žengė pirmyn, o jai po kojomis sužibėjo aukso tiltas, nusidriekęs į priekį 

ir išnykstantis vos tik jai praėjus. Taip mergelė ir nuėjo tolyn. Niekas daugiau nematė ir kad aukso juostą 

kas karalystėje išaustų.  

Kamilė Indrelytė 

Ragana katės kūne2 

Vieną kartą žmogus eidamas iš darbo sutiko katę. Ta katė buvo juoda ir turėjo gelsvai oranžinės 

spalvos akis. Jos akys žmogų pakerėjo. Katė pradėjo glaustytis prie žmogaus, paskui patraukė pirmyn. 

Žmogelis sekė iš paskos, kol atėjo prie senos medinės trobelės. Jam pasirodė keista, nes trobelė buvo 

vidury miško. Išgirdęs katės miaukimą, kaip užhipnotizuotas sekė jo link ir įėjo į vidų.  

Trobelė neatrodė labai tvarkinga. Gyvūnų 

kaulai buvo visur išmėtyti, pelės lakstė po trobą, o 

rupūžės uždarytos stiklainiuose. Katės žmogus jau 

nebematė, matė tik seną, juodų plaukų ir drabužių 

moterį prie juodo puodo. Ji atsisuko. Vyras pamatė 

tas pačias akis ir suprato, kad katė buvo ne katė, o 

tikrų tikriausia ragana. 

Lėja Černiauskaitė 

 

                                                           
1 Iliustravo Vika Jurgionytė   
2 Iliustravo Aleksas Kleponis   
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Kodėl ežiai yra spygliuoti1 

Kartą Dievas kūrė gyvūnus ir gamtą. Pagaliau baigė.  

Tuo metu ežys vaikščiojo po mišką. Ir priėjo prie eglės. 

– Au! Kokia tu beširdė eglė. Aš norėjau tave tik apsikabinti, o tu man! Kokia tu šlykšti ir 

nemandagi. Nenoriu daugiau matyti nei vienos eglės!  

Pasipiktinęs ežiukas nuskubėjo pas Dievą skųstis.  

– Dieve Dieve! Tos eglės mane subadė. Išnaikink jas greičiau, kodėl tu išvis sukūrei spygliuočius?  

O Dievas atsakė: 

– O kas gi negerai su jomis? Juk jos tik su spygliais! Juk nieko baisaus neatsitiks, jos tik tave 

subadė... 

Ežiukas atšovė: 

– Atsitiks atsitiks! Jos mano švelnų kūnelį subadė! 

Dievas susipiktinęs atsakė:  

– Nuo šiol ir tu turėsi spyglius ant savo kupros.  

Marija Izabelė Babrauskaitė 

  

                                                           
1 Iliustravo Ieva Juravičiūtė   
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Genio margumas1 

Dievas sukūręs visus paukščius įsakė jiems 

saugoti mišką ir jo gyventojus. Geniai saugojo miško vidų. 

Vienas genys nusprendė pailsėti. Ir nuskrido į niūrų, tamsų 

mišką. Tame miške jis pasiklydo ir pradėjo panikuoti. Širdis 

daužėsi. Velnias pamatęs paukštį nusprendė papokštauti ir 

iššoko priešais genį. Tas tik šoktelėjo ir iš baimės, jo 

sparnai nusidažė margai. 

Prieš saulę genio sparnai švytėjo vaivorykštės 

spalvomis. Kitiems tai nepatiko, nes spalvos žibino jiems į 

akis, ir trukdė vykdyti Dievo skirtus darbus. 

Lėja Černiauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

Du broliai2 

 
Senais laikais, kai dar žmonės mašinų neturėjo, buvo broliai pabaisos Kovidas ir Omikronas. Jie 

važinėdavo su arkliais po miestus, kur rinkdavosi daug žmonių. Po jų apsilankymo dauguma susirgdavo ir 

greitai numirdavo. Pamažu žmonės nebežinojo, ką daryti, ir vienas protingiausias miestelio gydytojas 

išrado skiepus, kurie apsaugojo nuo mirtinos ligos. Taip po truputį padaugėjo gyventojų, kurie skiepijosi, 

ir tame mieste po kurio laiko nemirė nei vienas žmogus. Visi galėjo gyventi be baimės.  

Plėtėsi ir didėjo miestai, valstybės ir žemynai. Pamažu atėjo ramybė į žmonių širdis. 

Nojus Čyžius 

 

                                                           
1 Iliustravo Karolina Krividaitė   
2 Iliustravo Aleksas Kleponis   
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Kaip baltukas aptingo1 

 
Kadaise Dievas sukūrė baltukus. Jie buvo labai gražūs, maži padarėliai. Baltukai buvo padarai, 

kurie padėdavo žmonėms užsiauginti gamtos gėrybių. Tačiau jie ėmė vis labiau ir labiau tingti. Dievuliui 

tai nepatiko ir jis nusprendė baltukus nubausti. Pavertė juodais lyg anglis ir nuo tada juos visi vadina 

žalčiais. 

Oskaras Jegelevičius 

  

                                                           
1 Iliustravo Oskaras Valiūnas  
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Žirafos kaklas1 

 
Dievas sukūrė žirafas trumpais kaklais. Jis žirafoms paskyrė svarbią užduotį – saugoti velnią, 

kad šis nepabėgtų, nes Dievas užtiko velnią išdaigas krečiant, todėl sugavo jį ir uždarė už grotų. Žirafos 

pamainomis pasikeisdamos atidžiai stebėjo velnią.  

Taip praėjo penkios dienos, šeštą dieną velnias pradėjo žviegti kaip kiaulė. Paukščiai pranešė 

Dievui, kad velnias erzina žirafas ir nori valgyti. Žirafos nuėjo prie tvenkinio velniui gerti ir valgyti atnešti. 

Bet staiga krokodilai iš tvenkinio iššoko ir griebė žirafoms už kaklų. Tempė, tempė, kol kaklai tapo labai 

ilgi. 

Danielius Butkus 

 

                                                           
1 Iliustravo Jorė Pečiulytė   
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Paslaptinga laumė1 

 

Ėjo viena moteris vakare pasivaikščioti. Priėjo lieptą prie ežero ir nusprendė atsisėsti ir į mėnulį 

ir žvaigždes pažiūrėti. Sėdi ant liepto krašto ir traškėjimą girdi. Moteris atsisuko ir žiūri, o ten nieko 

nėra – tik paprastas lieptas. Toliau sau sėdi ir girdi: niūniuoja kažkas. Atsisuko moteris, o ten laumė sėdi 

ir niūniuoja. Persigando moteris ir spruko kuo toliau nuo tos vietos. Ir kiti sako, jog matė laumę ten sėdint 

ir niūniuojant. Daugiau ten moteris nėjo. 

Vika Jurgionytė  

  

                                                           
1 Iliustravo Vika Jurgionytė   
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Pirmasis šuo1 

 
Dievas norėjo sukurti kažką kitokį ir įdomesnį. Ir sugalvojo sukurti šunį, kuris kalba kaip žmogus. 

Viešpačiui tai buvo tobulas draugas. Dievas šuniui pasakydavo visas paslaptis ir pasitikėjo juo, o šuo jas 

visiems išpasakodavo. Dievas tai sužinojęs sunerimo ir labai supyko. Nusprendė šuniui skirti bausmę, kad 

gyvūnėlis daugiau niekada negalėtų kalbėti, bet, kad nebūtų labai nuskriaustas, galės loti. 

Nuo to laiko, kad ir kaip šuniukas nori kalbėti, negali, bet gali loti. 

Viltė Jonytė 

Grybų skirtumai2 

 
Kai buvo sukurta žemė, atsirado ir grybai. Visi buvo rudi ir panašios formos. Buvo nurodyta jiems 

ramiai per dienas stovėti, bet grybams atsibodo. Vienas jų buvo musmirė. Ta nepaklausė ir šokinėti po 

mišką pradėjo. Nusidažė ji į medžių lapus ir raudona nuo to laiko liko. Taip pat ir voveruška nepaklausė. 

Ji taip pat pradėjo po mišką šokinėti, bet vis už šakų ir kankorėžių užkliūdavo. Užsilenkė voveruškos šonai 

ir liko ji tokia. Tik baravykas liko ten, kur stovėjo, ir tapo viršesnis už kitus grybus. 

Vika Jurgionytė  

 

                                                           
1 Iliustravo Evelina Stankevičiūtė   
2 Iliustravo Vika Jurgionytė   
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Mūsų žvaigždės1 

 

Dievas norėjo žmonėms padėti ir į žemę nusiųsti pagalbininką. Tad jis ėmė ir sukūrė baltą jautį 

su aukso akimis ir išsiuntė jį žmonėms. Jautis buvo toks stiprus, kad suardavo žmonėms žemes, padėdavo 

pernešti sunkius daiktus. Žmonės taip priprato prie naujojo savo pagalbininko, kad gyvenimo be jo jau 

neįsivaizdavo. 

Tačiau velnias labai pavydėjo ir norėjo pasisavinti tą jautį. Sužinojęs, kad žmonės po ilgos dienos 

dėkojo jaučiui duodami jam maisto, vandens ir patogią vietą poilsiui, velnias į šieno kupetą įdėjo melsvą 

pupą. Jautis suėdė tą pupą ir pavirto melsvu kaip dienos dangus. Jis buvo neįtikėtino grožio, bet jau 

nebepadėdavo žmonėms. Dievas pamatęs, kas vyksta, rankos mostu jį staiga atvertė į baltą. Tačiau velnias 

taip lengvai nepasidavė ir vėl davęs jaučiui šieno su melsva pupa pavertė jį vėl melsvu. Velnio ir Dievo kova 

tęsėsi visą dieną, kol sutemo. Staiga jautis neišlaikė ir jo kūnas suskilo į tūkstančius mažų dalelių, kurios 

pasklido ore. 

Jaučio su aukso akimis dalelės ir dabar matomos danguje, tačiau dieną jos pranyksta dangaus 

žydrynėje, o naktį žiba kaip tūkstantis šviesų. Žmonės tas daleles vadina žvaigždėmis.  

Kamilė Indrelytė 

  

                                                           
1 Iliustravo Vika Jurgionytė   
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Juodas šuo raudonomis akimi1 

Vieną kartą Dievas visiems įsakė: 

– Aš jums draudžiu dirbti sekmadieniais! 

Visi žmonės išsigando ir klausė Dievo įsakymo. Bet vienas vyriškis nusispjovė ir šeštadienio 

vakarą nuėjo miegoti. 

Jau atėjo sekmadienis. Vyriškis prabudęs dar vis prisiminė Dievo žodžius ir pasakė: 

– Ir ką man tas Dievas padarys? 

Ir nužygiavo į darbą. Darbe praėjus kelioms minutėms labai pailso, viskas labai nesisekė, vienam 

darbe sėdėti irgi neįdomu. Vyriškis nusprendė eiti namo. 

Beeidamas pakelėje rado mielą juodą šuniuką, o jam atsisukus pamatė, kad tas šuniukas turi 

raudonas akis. Vyras išsigandęs kaip dėjo į kojas, net nepajuto, kaip greitai namo parlėkė. Taip jis ir 

suprato, kad jį bus Dievas nubaudęs. 

Nuo to laiko vyriškis į darbą sekmadieniais niekada ir nėjo.  

Ieva Juravičiūtė 

 

  

                                                           
1 Iliustravo Ieva Juravičiūtė   
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Du akmenys1 

 
Kiekvieną vasaros rytą vieno vyro sūnus Petras eina uogauti ir vis susitinka tą patį senį. 

Neiškentęs jaunuolis klausia: 

– Seni, seni, ko tu mane sekioji? 

– Nesekioju, žinau, kas čia ateisi! – atsakė senis. 

Nieko nesupratęs išsigandęs jaunuolis nuskubėjo atgal į trobą. Visą dieną ir naktį galvojo, ką 

senis turėjo omeny. 

Kitą rytą jaunuolis nuėjo uogauti į kitą vietą, kur dar nebuvo. Ėjo, ėjo ir vėl sutiko tą patį senį.  

– Seni, seni, o kaip tu žinai, kad aš čia būsiu? – klausia Petras. 

– Jaunuoli, jaunuoli, aš išbūriau ir sužinojau... – atsakė senis. 

Greitai pabėgo namo Petras ir grįžęs viską papasakojo tėvui. Tėvas iš pradžių nepatikėjo sūnumi 

ir galvojo, kad jis meluoja. Bet sūnus nepasidavė ir tėvui rėžė: 

– Tada pats nueik uogauti ir pamatysi! 

Tėvas kėlėsi anksti ryte, supykęs griebė pintinę ir išėjo miškan. 

Ėjo, ėjo ir sutiko senį.  

– Seni, ko tu mano sūnų persekioji? – griežtai paklausė šio. 

– Aš jo nepersekioju, aš noriu paversti jo gyvenimą įvairesniu, o jeigu rėksite ant manęs, ateisiu 

pas jus į trobą, – atsakė senis. 

– Ateik, ateik, tik pirmiausia sužinok, kur ji, – pikti rėžė tėvas. 

                                                           
1 Iliustravo Karolina Krividaitė   
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O senis tiesiog išnyko. Nieko nesupratęs tėvas grįžo namo. Grįžęs sūnui sako: 

– Sutikau tą senį ir daviau jam į kaulus. 

Nustebęs sūnus žiūri ir nesupranta, kas vyksta. Staiga išgirsta kažką beldžiant į duris. 

Jaunuoliui prieš atidarant duris pasigirsta tėvo žodžiai: 

– Nebandyk atidaryti durų. Turbūt čia tas keistas žynys, kuris man grasino ateiti pas mus. 

Išsigandęs Petras atsargiai, kad žynys nepamatytų, pažiūri pro langą ir mato žynį, žiūrintį tiesiai į jį.  

Jaunuolis pasitraukė nuo lango ir pajuto, kaip durys pačios atsiveria ir pro jas įžengia senis 

sakydamas: 

– Aš jus, pone, įspėjau, o jūs manęs neklausėt. 

Išsitraukęs savo lazdelę pavertė tėvą akmeniu. Jaunuolis matydamas savo tėvą akmenėjantį 

pradeda raudoti stipriau negu visados. Petras nieko neturėjo, tik savo tėvą, mat jo motina mirė 

gimdydama. Jaunuolis irgi pradėjo akmenėti, kadangi senis mostelėjo lazdele ir į jį. 

Taip ir liko trobos vidury du dideli akmenys. 

Karolina Krividaitė 

Velnio pokštai1 

 
Vėlų penktadienio vakarą mergina vaikštinėjo po mišką, grožėjosi gamta.  

Pradėjo temti, bet ji nesiskubino eiti namo, norėjo palaukti, kol sutems, kad galėtų pasigrožėti 

žvaigždėtu dangumi. Mergina vaikštinėdama surado kelmą, atsisėdo ant jo ir laukė, kol visiškai sutems 

dangus. Netikėtai pajuto, kad kažkas sėdi už jos ir kvėpuoja tiesiai į nugarą. Mergaitė sunerimo ir atsisuko 

pasižiūrėti, kas sėdi už jos. Tai, ką panelė pamatė, išgąsdino. Ji pamatė velnią! Velnias buvo visas 

kraujuotas, su ilga uodega. Mergina labai išsigando ir spiegdama parbėgo namo. 

Nuo to laiko ji niekada nežengė kojos į tą mišką. O žmonės, kurie apsilankydavo tame miške, 

patirdavo tokius pačius nuotykius. 

Viltė Jonytė 

                                                           
1 Iliustravo Evelina Stankevičiūtė   
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Velnias ir mergaitė1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giliai miške stovėjo trobelė ant vištos kojelės. Ten labai seniai gyveno velnias, kuris dabar jau 

gyvena kažkur miške.  

Vieną dieną mergaitė ėjo pasivaikščioti į mišką. Ji į mišką ėjo vis gilyn. Mergaitė pamatė medį, 

ant kurio buvo didelis lapas. Už to lapo buvo pasislėpęs velnias. Velnias pašoko iš už lapo ir kažką pasakė 

mergaitei. Mergaitė persigandusi ir nieko neišgirdusi, ką pasakė velnias, nubėgo namo. 

Evelina Stanevičiūtė 

 

 

 

                                                           
1 Iliustravo Evelina Stankevičiūtė   


