


Mes gyvenome pačiame nuošaliausiame atokaus kaimo name. Šalia 

buvo nedidelis, bet turtingas miškas. Čia buvo mažų ir didelių medžių, 

tiesių ir sulinkusių lyg senukų nugaros, lapų, plačių kaip delnas ir siaurų 



kaip smeigtukas, suokiančių paukščių, drevėtų kamienų, kuriuose buvo 

galima suktis lizdus, ir upokšnis, kuris tekėjo greičiau nei vėžlys, bet lėčiau 

nei bebras.





Tačiau vieną dieną man nebesinorėjo žaisti. Buvo labai vieniša  

ir nuobodu...

„O kad turėčiau mažą draugą“, – tyliai sukuždėjau, ir tada nuo 

miško papūtė vėjelis, švelniai pašiaušdamas man plaukus. Kartu 

su lapų šlamėjimu atsklido garsus amsėjimas:

Pasukau galvą ir pamačiau manęs link lekiantį gyvūną. Iš pradžių 

dėl ryto rūko negalėjau jo įžiūrėti, bet neilgai trukus pamačiau 

didelį ir linksmą pilkos spalvos šunį.





– Iš kur tu atsiradai? – paklausiau, ir ji tyliai sukūkčiojo.

Jos kaklą juosė mėlynas dirželis, ant kurio kabėjo apskritas 

papuošalas. Paėmiau jį į rankas ir pamačiau 

išgraviruotą vardą: 

– Taigi tavo vardas Liusė.

Ji du kartus entuziastingai sulojo ir palaižė man veidą tarsi 

ledus ragelyje.

– Eik paskui mane, – pasakiau, ir mudvi kartu parbėgome  

į namus.



Mudvi drauge miegojome ir žaidėme,

tyrinėjome mišką, lakstėme pievoje,

kasėme duobutes smėlyje,



o naktimis grožėdavomės 

Didžiojo Šuns žvaigždynu dangaus skliaute.

Bet labiausiai jai patikdavo, kai svaidydavau 

akmenėlius, o ji turėdavo juos atnešti.

ieškojome lobių, 

kuriuos išmesdavo jūros bangos,



Tada kaimiečiai pamatė neįtikimą reginį. 

Visas kaimas buvo virtęs ežeru, o namai plūduriavo kaip salelės.

Jie niekada nebuvo matę šitokio potvynio.



– Ką mes darysim?

– šaukė jie 

vieniši pro savo 

langus, matydami, 

kad negali išeiti 

iš namų. 

– Ak! Kas čia nutiko? – klausė kaimiečiai.





Bebrai, kurie prieš tai stovėjo nebylūs ir netekę amo, suprato mūsų planą ir puolė 

į vandenį padėti.

– Triaukšt triaukšt, – graužė šakas ir kamienus savo dideliais dantimis ir nusiyrę 

prie dambos padėjo Liusei sutvirtinti akmenis ir atstatyti užtvanką.

Po kelių dienų kaimas visiškai išdžiūvo, ir viskas grįžo į senas vėžes. 

O gal kažkas pasikeitė?

Netrukus sužinosite, kad kaimiečiai susidraugavo su garsiaisiais miško bebrais. 

O bebrai pirmą kartą susibičiuliavo su šunimi. Liusė pagaliau susipažino su kai-

mo gyventojais.
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