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Trys parsiukai 

Netoli dideles gudzios girios gyveno 
trys parsiukai broliukai: Nif Nifas, 
Naf Nafas ir Nuf Nufas. Nuf Nufas erne 
statytis murinj name!) ir dirbo dieng 
naktj. 0 jo linksmieji broliukai Nif Nifas 
ir Naf Nafas zaide aplinkui, niekuo jam 
nepadedami ir dar pasisaipydami. 



Galg gale Nif Nifas 
juokais susirente ' 
namelj is siaudg, 
0 jo zaidimg draugas 
Naf Nafas nusipyne is 

zabg. Broliukg 
buveines 
buvo 
palaik6s, nes jie labai 
skubejo, kad vel gaiety 
eiti zaisti. 0 is uz 
medziq juos stebejo 

alkanas vilkas ir 
varvino seilf. 
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Vien^ kartg, kai Nif Nifas ir Naf Nafas 
pieveleje skyne ramuneles, vilkas 
islindo is misko. Parsiukai mirtinai 
persigando ir erne sauktis pagalbos. 
Taciau niekas negirdejo jg riksmg. 
Vargsai broliukai kiek jkabindami 
nuskuode sleptis ] savo namelius. 



Nif Nifas ir Naf Nafas suspejo nubegti 
iki savo siaudinio namelio. jlindo, 
uzsidare dureles ir net uzsimerke is 
baimes. Jie vyiesi, jog baisusis vilkas 
paiiks juos ramybeje. Juk jie nieko 
bloga jam nepadare. Kodel turety juos 
skriausti? 
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Bet nezinojo tingieji parseiiai, jog vilkas 
tiesiog labai alkanas. 0 jei vilkas alkanas, 
jisai sues bet k̂ . Pilkis pribego, stipriai 
papute ir... namelis sugriuvo. Broliukai 
verkdami ir kvykdami is siaubo nuskuode 
j zabg namelj, taciau ir sis neatsilaike 
pries alkan^ plesrun^. 
Kas beliko broliukams? Leidosi jie pas 
darbstujj Nuf Nuf̂  j jo murinj namelj. 
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Is baimes Nif Nifas palindo po 
lova, Naf Nafas pasislepe po 
antklode, o namo seimininkas 
Nuf Nufas tuojau pat uzreme duris. 
Ir ne veltui - vilkas kaip jmanydamas 
bande j namelj jsigauti. Nugriauti 
darbsciojo Nuf Nufo statinio jis 
nejstenge ir durg atidaryti nepavyko. 
Tiesa, sugalvojo pilkis vieng gudryb? -
uzsikarti ant stogo ir per kaming jijsti. 

Bet sumanusis Nuf Nufas atspejo 
plesruno keslus ir pakiso po kamino 
anga puod^ su verdanciu 
vandeniu. 
Nusiplike vilkas 
ir staugdamas 
ant visos 
apylinkes kaip 
raketa saute 
issove is namelicf 
ir niekada 
nebegrjzo. 
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