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Versta iš
ALLE MÄRCHEN DER BRÜDER GRIMM 
Jacob Grimm, William Grimm
Grimmstories.com



Daugybę metų jie keliavo iš kaimo į kaimą, 
skersai išilgai išmaišė visą XIX amžiaus pradžios 
Vokietiją, savo gimtąją šalį, kad surinktų ir  
užrašytų istorijas ir legendas, senolių pasakotas 
priešais židinį. Ilgos ir kantrios kelionės leido 
broliams Jakobui ir Vilhelmui Grimams ateities 
kartoms perduoti žymiausias visų laikų pasakas,  
dar ir šiandien be galo mėgstamas viso  
pasaulio vaikų. Šalia juos išgarsinusių  
istorijų apie nelaimingas princeses ir  
negailestingas raganas broliai surinko ir  
įvairių juokingų ar ironiškų trumpų  
pasakojimų apie miško žvėrių nutikimus.  
Jų veikėjams – lapėms ir vilkams, katinams ir 
ožiukams – tiesiog neįmanoma atsispirti,  
o jaudinantys nuotykiai paskatins nusišypsoti  
ir didelius, ir mažus! 
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Kartą gyveno pas vilką lapė ir turėjo daryti viską, ko vilkas užsigeis, 
mat buvo silpnesnė. Užtat norėjo šeimininko atsikratyti! 

Sykį ėjo abudu mišku, ir vilkas sako: 
– Rudoji, parūpink man ėsti, kitaip tave pačią prarysiu. 
Lapė atsakė: 
– Žinau vieną ūkį, ten yra pora ėriukų. Jei nori, vieną galim pasigaut. 

Vilkas ir lape 
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Surijo vilkas ėriuką – maža, nori dar, 
tad nusėlino kito pasigauti. Betgi ėriuko 
motina jį užgirdo, ėmė baisiai bliauti. 

Kiškis

Subėgę ūkininkai vilką 
taip prilupo, kad tas 
vaitodamas paršlubavo 
pas lapę. 

– Tu mane į bėdą 
įstūmei, – kalbėjo jis, 
– norėjau pasigriebt 
antrą ėriuką, bet žmo-
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Lape ir zasys 



nės pričiupo ir iškaršė man kailį. 
–                                      , – atsiliepė lapė. 
Kitądien jiedu vėl išėjo į laukus, godišius vilkas vėl sako: 
– Rudoji, parūpink man ėsti, kitaip tave pačią prarysiu. 
Lapė atsakė: 
– Žinau vieną šeimininkę, 

šįvakar ji keps blynus – 
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