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Undinele. .



Toli jūroje vanduo yra toks mėlynas kaip nuostabiausios rugiagėlės žiedla-
piai ir toks skaidrus kaip gryniausias stiklas, bet ten labai gilu. Taip giliai joks 
inkaras nesiekia, daug varpinių reikėtų sustatyti vieną ant kitos, kad jos išner-
tų iš dugno į vandens paviršių. Toje gelmėje gyvena jūros gyventojai.
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Tik nemanykite, kad jūros dugne tėra vien tik baltas smėlis! Ne, 
ten auga stebuklingiausi medžiai ir žolynai, kurių stiebai ir lapai 
tokie lankūs, kad, vos sujudėjus vandeniui, krusteli, lyg būtų 
gyvi. Visos žuvys, didelės ir mažos, nardo tarp šakų, visai 
kaip čia, viršuje, paukščiai po orą. Pačioje gilumoje stovi 
jūrų karaliaus pilis, jos sienos iš koralų, aukšti, pailgi 
langai iš paties skaidriausio gintaro, o stogą sudaro 
dvigeldės kriauklės, kurios, plūstant vandeniui, 
tai atsidaro, tai užsidaro. Jos atrodo puikiai: 
mat kiekvienoje guli spindintys perlai, iš 
kurių vienas vienintelis jau būtų didelė 
puošmena karalienės karūnai.
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Skiriu Žerarui
Q. G.



Lakštingala

Iliustravo
Quentin Gréban



K aip žinai, Kinijos imperatorius yra kinas ir aplink jį vieni kinai. Ši istorija 
nutiko prieš daug metų, todėl ir verta jos paklausyti, kol dar yra, kas atsime-
na! Imperatoriaus rūmai buvo patys gražiausi pasauly, pastatyti tik iš geriausio 
porceliano, labai brangaus, bet tokio trapaus, dūžtančio nuo menkiausio prisi-
lietimo, kad reikėjo nuolat saugotis. Sode augo puikiausios gėlės, o prie pačių 
dailiausių kabėjo pririšti sidabriniai varpeliai, kurie skambėjo, kad žmogus ne-
praeitų pro šalį, jų nepastebėjęs. Taip, imperatoriaus sode viskas buvo gudriai 
apgalvota, o šis driekėsi taip toli, kad nė pats sodininkas nežinojo, kur jo galas; 
jei eidavai toliau, pasiekdavai nuostabiausią mišką su aukštais medžiais ir gi-
liais ežerais. Tas miškas driekėsi iki pat jūros, mėlynos ir gilios; dideli laivai 
praplaukdavo po šakomis, o jose gyveno lakštingala, kuri taip saldžiai giedojo, 
kad net vargšas žvejys, ir taip turėjęs kuo rūpintis, sustingęs klausydavosi, jei 
naktimis, eidamas traukti tinklų, išgirsdavo giedant lakštingalą. „Dieve, koks 
grožis!“ – sakydavo jis, bet tada kibdavo į darbą ir pamiršdavo paukštelį; tačiau 
kai kitą naktį jis vėl čiulbėdavo, žvejys kartodavo tą patį: „Dieve! O, koks grožis!“

Žmonės iš visų pasaulio kraštų keliavo aplankyti imperatoriaus miesto, jie 
žavėjosi juo, pilimi ir sodu, bet kai išgirsdavo lakštingalą, visi sakydavo: „Jai 
neprilygsta niekas!“







Grįžę namo jie pasakojo apie savo kelionę, o mokyti žmonės prirašė daug 
knygų apie tą miestą, pilį ir sodą, bet ir lakštingalos nepamiršdavo, ją gyrė 
užvis labiausiai; tie, kas mokėjo kurti eiles, gražiausiais posmais apdainavo 
lakštingalą, čiulbančią miške, prie giliosios jūros.

Tos knygos pasklido po visą pasaulį, kartais jos pasiekdavo ir imperatorių. 
Jis sėdėjo savo auksiniame soste ir vis skaitė ir skaitė, linksėdamas galva, nes 
jam buvo malonu, kad jo miestas, pilis ir sodas taip nuostabiai aprašyti. „Tačiau 
niekas negali prilygti lakštingalai!“ – perskaitė jis.
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Ne viena vaikų karta užaugo klausydami danų rašytojo 
Hanso Christiano Anderseno (1805–1875) pasakų. Žymiojo 
kūrėjo istorijos – odė gerumui, švelnumui, narsai, gebėjimui 
atleisti ir pasiaukoti dėl kito. Šių pasakų veikėjai, net patir-
dami itin sunkių išbandymų, geba išlikti savimi bei išlaikyti 
širdies tyrumą.

Rinkinyje – trys Hanso Christiano Anderseno pasakos: 
„Coliukė“, „Undinėlė“ bei „Lakštingala“, kurias iš danų kal-
bos vertė Ieva Toleikytė. Knygą puošia belgų dailininko 
Quentino Grébano iliustracijos.
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