
Nulis per miegus nusispardė antklodę ir sušalo kojas. Termome-
tras ant jo namelio durų rodė lygiai nulį laipsnių, o tai reiškė, kad 
lauke gana vėsu. Vienetukas savo namelyje garsiai knarkė, pūsdamas 
į ūsą: churrr churrr... Dvejetukas drybsojo ant pilvo, apsikabinęs du 
didelius moliūgus. Trejetukė sapnavo naują bandelių receptą. Ketver-
tukas per miegus pirštais brązgino gitaros stygas: viena brym, antra 
bram, trečia brom, ketvirta brum. Penketukas juokingai šnopavo, o 
Šešetukė vis muistėsi, mat miegojo galvą ir kojas padėjusi ant pagal-
vės it koks apskritimas. Septynetukas gulėjo prie pat lovos krašto ir, 
atrodė, tuoj tuoj iš jos išgrius. Aštuonetukas snaudė ant grindų, nosį 
įkišęs į pradėtą siūti batą. Na, o Devynetukė sapnuodama kikeno, 
galbūt ją kuteno išdykėlis sapnas.
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Štai tokią naktį, kai visi skaičiukai jau buvo susapnavę lygiai  
po pusę savo sapnų, į Matematikos miestelį upeliu atplaukė laivas.  
Jo šonai buvo išraižyti ženklais, kurie priminė vilko nasrus. Laivas  
buvo baisiai keistas – ilgas kaip žirnio ankštis, su viena kajute, kurios  
sienos buvo nukabinėtos laikrodžiais, o ant kiekvieno burės stiebo 
buvo pritaisyta po balioną; prireikus galėjai juos pripūsti ir pakilti  
į orą. Šalia burių plevėsavo vėliava su užrašu „Palyginimo piratė“.

Sklido kalbos, kad piratė Palyginė Rūsčiažandė nekenčia nelygy-
bės, todėl keliauja po pasaulį, akylai viską skaičiuoja ir lygina, ko kur 
daugiau, o ko mažiau. Ji nė nemirktelėjusi galėdavo pasakyti, kas turi 
daugiau daiktų, dantų ir kitų dalykų. Buvo kalbama, kad ji žino net 
kas dažniau šypsosi.
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Vienetukas mikliai krestelėjo ūsą, ir musė nukrito ant lovos. Ech, 
nesisekė tai musei, bet kartais būna dienų, kai, atrodo, viską darai 
gerai, o nesiseka, ir tiek.

– Apverzkit, apverzkit mane! – sumataravo kojomis musė Zvimba.
Nieko nelaukusi Šešetukė ją apvertė ir netgi patiesino sparnelius.
– Och, – lengviau atsiduso Zvimba ir prajuko. – 

Vizur ezu buvuzi, daug kražtų apkeliavuzi, bet 
ūzuoze tai pirmą kartą pabuvojau. Gerai,  
draugužiai, – surimtėjo. – Kol manęz vizai  
nepribaigėt, eikit ir pazakykit piratei, kad  
ižzprendėte užduotį.

Vienetukas ir Šešetukė ūmai prisiminė, kad 
jie įkaitai. Kažin, ar įkaitams leidžiama links-
mintis? Jie padėkojo musei už pagalbą ir išlėkė 
iš kajutės ieškoti Palyginės Rūsčiažandės.
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5 >  3
Kol Vienetukas ir Šešetukė skaičiavo gultus ir 

laikrodžius, Penketukas su Trejetuke smagiai sukosi 
laivo virtuvėje. Čia jie rado lentelę su užrašu:

Skaičius, kuris gyvena kairiau, yra  
      mažesnis už tą, kuris gyvena dešiniau.

– Keistas užrašas, – pakraipė galvą Penketukas.
Trejetukė apie tai negalvojo. Ji dairėsi, iš ko čia tuos pusryčius 

pagaminti. Galiausiai rado penkis žvirblių kiaušinius ir tris maišelius 
su miltais.



– Teisingai! – apsidžiaugė piratė ir iš to džiaugsmo ore padarė 
atbulinį salto.

Keista buvo ta Palyginė Rūsčiažandė. Jos nuotaika mainėsi kaip 
orai pavasarį: tai rūstaudavo, tai džiūgaudavo, kai kas nors teisingai 
palygindavo.

– Šaunuoliai! – pasakė ji. – Pavaišinsiu jus dumblių pyragu, –  
ir iš kišenės ištraukė sumaigytą pyrago gabalėlį.

Tas pyragas visai nežadino apetito, bet kai esi 
įkaitas, nevalia atsisakyti. Todėl bičiuliai paėmė 

pyragą. Bet kol piratė vėl vertėsi ore per galvą, 
išmetė jį per bortą tiesiai į upę.  
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Šiaip jau pyrago mėtyti per bortą nevalia, bet jeigu jis įtartinas,  
o dar iš svetimų kišenių, tada jau geriau tokio nevalgyti.

Ketvertukas ir Dvejetukas pūkšdami išsiropštė iš kibirų. Staiga 
jiems pro pat nosis praskriejo Aštuonetukas, įsitvėręs lyno. Pasi- 
supo kairėn dešinėn ir – šliopšt – kiek ilgas drėbėsi ant denio.



– Būti keistam smagu, – atrėmė mokslininkė Devynetukė. – Visi 
didžiausi pasaulio išradėjai buvo šiek tiek keistuoliai.

– Jei tokia protinga, tai pasakyk, ko šiame laive daugiau: gelbėji-
mosi valčių ar vairų? – paklausė piratė.

– Nuliuk, ar matei čia nors vieną gelbėjimosi valtį? – nesutriko 
Devynetukė.

– Nė vienos! Laive nulis valčių, – atsakė Nulis.
– O vairai devyni, – kalbėjo išmin-

tingoji Devynetukė. – Vadinasi, 
vairų daugiau nei valčių, nes 
valčių nėra.
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Palyginė Rūsčiažandė linktelėjo ir liepė skaičiukams susirinkti 
denyje. Ji rūsčiai nužvelgė visus iš eilės, ir staiga jos veidas persimainė –  
piratė išsišiepė iki ausų ir įsikibo Nuliui į parankę.

– O dabar šokiai! – paskelbė ji.
Šešetukė ėmė dailiai strykčioti, Vienetukas čiupo Devynetukę, 

Dvejetukas – Ketvertuką, Trejetukė – Penketuką, Aštuonetukas – 
Septynetuką, ir visi pasileido šokti, o musė nulėkusi paleido muziką 
dar garsiau, paskui grįžo ir smagiai skrajojo visiems virš galvų. 


