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Skiriu anūkams: Mildai, Tomui ir Saulei -  skaityti, 

o Rokui -  prisiminti tuos smagius laikus, kai žaisdami 

kariavome prie Trojos ir plaukėme su Odisėju.



PASAKA APIE IKARĄ

Deivės Atėnės vardu pavadintame dideliame ir garsia

me Atėnų mieste gyveno auksarankis meistras Daida- 
las. Atėnė globojo visus miesto gyventojus, bet Daida- 

lui buvo itin palanki: deivės įkvėptas jis išrado staliaus 

įrankius, pats gamino ir kitus mokė pasidirbti nepa
prastai dailius stalus, kėdes, dėžes ir spintas. Be to, 

Daidalas mokėjo paruošti brėžinius, viską apskaičiuo
ti ir pastatyti šventyklas, teatrus, nuo karštos saulės ir 

lietaus saugančias stogines žmonėms susiburti. Pasta

tų sienas jis ištapydavo gražiais piešiniais, o iš akmens 
iškaldavo puikias statulas.

Išgirdęs apie Daidalo gabumus jį pasikvietė dide
lės ir derlingos Kretos salos karalius Minojas ir papra

šė pastatyti rūmus. Daidalo vadovaujami statybinin
kai dirbo keletą metų ir galop iškilo ne nepasiekiamu 

aukščiu ir didingumu, o nepaprastu grožiu ir jaukumu 

žavintis pastatas. Rūmų menių sienose Daidalas pri
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piešė paveikslų su bangose nardančiais delfinais, per 

žydinčių lelijų lauką žengiančiu žmogumi, jūrą skro
džiančiu laivu ir kitokiais vaizdais. Svarbiausioje me

nėje jis įtaisė karaliaus valdžios ženklą -  dviašme

nį kirvį, kuris kretiečių kalba buvo vadinamas labriu. 
Dėl žodžio „labris“ gyventojai rūmus pradėjo vadinti 

labrio buveine -  labirintu. Iš kitur atvykusiems žmo
nėms šie plačiai išsidėstę, daugybę laiptukų, koridorių, 

posūkių turintys rūmai atrodė klaidūs, todėl žodžiu 
„labirintas“ jie ėmė vadinti visus statinius, iš kurių išė

jimą rasti labai nelengva.

Pastatęs rūmus Daidalas norėjo išvykti iš Kretos, 
bet karalius Minojas nė nemanė tokio gabaus bei išra

dingo vyro išleisti ir sekė kiekvieną jo žingsnį.
-  Kreta yra sala, taigi mes negalime pasprukti sau

suma, -  kalbėjo Daidalas savo sūnui Ikarui, su kuriuo 

buvo kartu atkeliavęs, -  laivu išplaukti nepavyks, nes 
karaliaus pavaldiniai tikrina keleivius ir neleis įlip

ti, tačiau dangaus erdvių užtverti mums niekas negali. 
Pabėgsime oru!

Taip pasakęs Daidalas pirmiausia nuėjo pas vieną 
paukščių augintoją ir nusipirko kelis maišus plunksnų. 

Paskui aplankė bitininką, įsigijo vaško, padėjo saulės ato

kaitoje ir liepė Ikarui žiūrėti, kada sušils, o tuomet gerai
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išminkyti. Pats patogiai atsisėdęs pradėjo rinkti dides

nes ir mažesnes plunksnas, raišiojo jas lininiais siūlais 
bei virvelėmis ir lipino minkštu vašku vieną prie kitos. 

Šitaip triūsdamas padarė sau ir Ikarui sparnus. Savuo
sius prisitvirtinęs prie pečių keletą kartų suplasnojo ir 

pakilo į orą. Apskriejęs ratą nusileido ir tarė sūnui:

-  Kelia gerai. Ramiai pastovėk, dabar pritvirtinsiu 
tavuosius. Na, štai, dabar mostelėk. Atrodo, viskas ge

rai. Palauk, dar neskrisk, atidžiai paklausyk ir įsidėk 
galvon štai ką. Viskas pasaulyje turi ribas. Salas riboja 

jūros, jūras -  sausuma, upes riboja krantai, valstybes -  
jų sienos, o žmonių elgesį -  amžinųjų dievų nu

statytos taisyklės. Ribų laikymasis yra 

saikas. Mūsų skrydis irgi turės ri
bas. Negalime kilti be saiko



aukštai, idant kaitri saulė neištirpdytų plunksnas su- 

lipdžiusio vaško, tačiau negalime skristi ir pernelyg 
žemai, idant besitaškančios siūruojančių marių ban

gos nepermerktų plunksnų. Lygiuokis į mane. Ar su

pratai?
-  Supratau, -  atsakė berniukas, -  skrendam!

Jiedu pakilo aukštyn. Daidalas sklendė pirmas, o
Ikaras sekė iš paskos. Kol lėkė virš salos, piemenys ir 

artojai žiūrėjo į juos užvertę galvas ir manė, jog regi 
dievus, nes niekas nebuvo girdėjęs, kad žmonės ga

lėtų skraidyti. Kai pasiekė jūrą, Ikaras pasijuto esąs 

jau patyręs skraiduolis: apimtas skrydžio palaimos jis 
drąsiai mojavo sparnais ir, užmiršęs tėvo pamokymus 

būti saikingam, sušuko:
-  Aš galiu nardyti žydrose erdvėse kaip erelis! Aukš

čiau! Dar aukščiau! Galiu nuskristi beveik iki pat saulės!

Jis nebesekė paskui Daidalą, bet lėkė aukštyn nepa
stebėdamas, kad karštos saulės spinduliai tirpdo vaš

ką, kad plunksnos byra ir viena po kitos ima sklandyti 
ore. Netekęs sparnų nesaikingasis Ikaras nukrito į pil

kus gaudžiančių marių vandenis.


