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SARGAS

Buvo gražus rytas. Puma gulėjo ant medinių laiptų ir pro mažą lan-
gelį stebėjo gatvę. Puma – tai šuo. Jo kailis gražios smėlio spalvos, todėl 
tas vardas jam labai tiko.

Gatve išdykaudami prabėgo trys vaikai. Pasirodė šiek tiek įtartina, 
kad jie trys. Puma tyliai suurzgė.

Po geros valandos praėjo kažkokia neaiški žmogysta su maišu. 
Puma vėl porą kartų suurzgė, tik daug garsiau.

Kai po kelių valandų gatve praėjo dar neaiškesnė senutė, Puma atsi-
stojo, pasišiaušė ir urzgė ilgai ir piktai. Viskas jam atrodė vis įtartiniau.

O kai vakare gatve prabėgo nuskuręs katinas, Pumai to jau tikrai 
buvo per daug. Jis pradėjo visu balsu loti ir blaškytis.

Ir tik atėjus nakčiai budrusis sargas nurimo, susirietė į kamuoliuką 
ir užmigo.

Puma miegos ramiai iki ryto, kol vėl prasidės įtempta ir kupina ne-
rimo nauja darbo diena.
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MEILĖS ISTORIJA

Katė susižavėjo šaldytuvu.
„Jis toks baltas, aukštas ir gražus“, – mąstė sau katė. Vis dėlto labiau-

siai jai patiko dvasinis, arba vidinis, šaldytuvo pasaulis. Ypač grietinės 
puodynė viršutinėje lentynėlėje.

– Gal galėčiau jus užkalbinti? – droviai paklausė katė.
Bet šaldytuvas stovėjo abejingas ir šaltas it ledas.
Tada katė nagais atidarė šaldytuvo duris, išsiėmė puodynę su grie-

tine ir visą ją švariai išlaižė. Paskui sukirto šešetą dešrelių ir dar keletą 
nereikšmingų smulkmenų. Šitaip pasisotinusi, katė dar kartą žvilgtelė-
jo į tuščią šaldytuvą, užtrenkė duris ir nutapeno pasnausti ant fotelio.

„Ir ne toks jau jis gražus…“ – pamanė katė prieš užmigdama.
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 DU KIŠKIAI

              Atėjo pavasaris – puikus metas vaikščioti į svečius. Pilkasis    
      kiškis nuėjo aplankyti savo draugo žaliojo kiškio.

Žaliasis kiškis buvo truputį keistas. Jis gyveno atvirkščiai – aukš-
tyn kojom. Jo namelyje viskas buvo atvirkščiai. Staliukas, kėdės, lova, 
drabužių spinta ir kiti baldai stovėjo ant lubų. Net raštuotas kilimėlis 
buvo tarsi prilipęs prie lubų ir nė nemanė nukristi. Tik šviestuvas ka-
bojo ant grindų.

Pilkasis kiškis įėjo pro duris, pažvelgė aukštyn ir pasisveikino. Žaliasis 
kiškis sėdėjo prie staliuko aukštai palubėje ir gėrė arbatą. Jam patiko 
šitaip gyventi, tik... buvo viena blogybė. Žaliasis kiškis negalėjo išeiti 
pasivaikščioti į lauką, nes būtų nuskridęs. Lauke juk nėra lubų.

– Kaip norėčiau į lauką, pasižiūrėti pavasario!.. – užsisvajojo žalia-
sis kiškis. – Gal galėtum prisirišti mane prie pavadėlio ir eiti kaip su 
oro balionėliu?

– Padarysim kitaip, – pasakė pilkasis kiškis ir parodė dvi plytas, 
kurias buvo atsinešęs. – Prisirišk jas prie kojų ir apsiversi: kojom žemyn, 
galva aukštyn.

Taip abu kiškiai ir vaikštinėjo – kartais vienu, kartais kitu būdu.




