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Gyveno kartą nepaprastai turtingas pirklys. Jis turėjo šešis 
vaikus – tris berniukus ir tris mergaites. Kadangi buvo protin-
gas žmogus, nieko negailėjo, kad jo vaikai būtų išsilavinę, todėl 
samdė jiems daug visokių mokytojų. 

Visos jo dukterys buvo labai gražios, bet pirmiausia visi ža-
vėdavosi jaunėle, ir kai ši buvo maža, nevadino jos kitaip, 
kaip tik Gražuolyte. Pravardė jai prilipo ir žadino seserims di-
džiulį pavydą. Toji jaunėlė buvo ne tik gražesnė už seseris, bet 
ir geresnė už jas. Abi vyresnėlės labai jau kėlėsi į puikybę, kad 
yra turtingos: vaidino damas ir nenorėjo, kad pas jas lanky-
tųsi kitos pirklių dukterys, – troško tik kilmingųjų draugijos.   
Kiekvieną mielą dieną jos eidavo į pokylius, į teatrus arba pasi-
vaikščioti ir šaipėsi iš jaunesniosios sesers, kuri daugiausia laiko 
praleisdavo skaitydama geras knygas. 
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Kadangi visi žinojo, jog šios merginos pasakiškai turtingos, 
keli stambūs pirkliai paprašė jų rankos, bet abi vyresnėlės atsi-
sakė pareikšdamos, kad niekada netekės, – nebent gautų kokį 
kunigaikštį ar bent jau grafą. O Gražuolė (kaip minėjau, toks 
buvo jaunėlės vardas) kuo mandagiausiai padėkojo tiems, kurie 
ketino ją vesti, bet pasakė esanti per jauna ir norinti dar keletą 
metų pagyventi su tėvu.

Netikėtai pirklys prarado savo turtą, ir jam liko tik namelis 
nuošaliame kaime, toli nuo miesto. Verkdamas jis pasakė vai-
kams, kad teks persikraustyti į tuos namus, ir jeigu jie plušės kaip 
valstiečiai, kaime išgyvens. Abi vyresniosios dukterys atkirto, kad 
nenori palikti miesto ir turi mylimųjų, kurie mielai jas vestų net 
ir nuskurdusias. Šios panelytės smarkiai klydo: kai tapo vargšė-
mis, tie mylimieji į jas nė kreiva akimi nebežiūrėjo. Kadangi tų 
pasipūtėlių niekas nemėgo, visi kalbėjo:

– Nėra ko jų gailėtis. Taip joms ir reikia. Mes patenkinti, kad 
jos nebegalės riesti nosies: tegu vaidina damas, ganydamos avis.
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Bet apie jaunėlę žmonės sakė:
– Kaip gaila, kad Gražuolę ištiko bėda. Ji tokia gera mergai-

tė! Visada taip geraširdiškai šnekėdavo su vargšais, būdavo tokia 
švelni, tokia mandagi! 

Netgi atsirado ne vienas didikas, kuris norėjo Gražuolę vesti, 
kad ir neturinčią nė skatiko. Bet ji sakė, kad nesiryžtų palikti 
vargšo tėvo nelaimėje ir kad važiuos kartu su juo į kaimą, bus 
jam paguoda ir padės dirbti.



19

Iš pradžių vargšė Gražuolė liūdėjo, praradusi turtą, bet 
vėliau pasakė sau: „Jeigu ir verksiu, ašaros negrąžins to, ką 
turėjau. Reikia pamėginti būti laimingai be turto.“ 

Kai visa šeima persikraustė į kaimo sodybą, pirklys ir trys 
jo sūnūs ėmėsi dirbti žemę. Gražuolė, atsikėlusi ketvirtą va-
landą ryto, skubėdavo apruošti namus ir išvirti pietus šeimai.  
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Mergaitė buvo tokia graži, kad visi ją vadino Gražuole. Ji buvo 

dora ir kantri, niekada nesiskųsdavo ir be galo mylėjo tėvą, kuris 

kaip įmanydamas stengėsi pasirūpinti savo vaikų laime.

Kaip pasikeičia žmonių likimai praradus turtus?  

Vieną dieną Gražuolės tėvas pasiklysta miške ir patenka  

į paslaptingus Pabaisos rūmus. Dosnusis padaras išgelbsti  

jam gyvybę. Tačiau nuskynęs rožę iš rūmų sodo, kad galėtų ją  

padovanoti dukteriai, tėvas užsitraukia Pabaisos pyktį.

Skaitytojus pakerės rūmuose vykstantys stebuklai,  

Pabaisos gerumas, Gražuolės kuklumas ir netikėta laimė.

Skaityk ir kitus klasikos  

kūrinius su Manuelos Adreani 

iliustracijomis!
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