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TOMAS DIRGĖLA – vienas populiariausių lietuvių 
vaikų rašytojų, kurio knygos leidžiamos pakartoti-
nai ir verčiamos į užsienio kalbas, o vaikai tiesiog 
eina iš proto dėl jo detektyvinės serijos „Domas ir 
Tomas“! Savo skaitytojams Tomas Dirgėla dovano-
ja jau dvidešimt trečią knygą.

Ei, skaitytojau! Ar pameni Luką Šiaudelį? Šį kartą jį ir jo 
batsiuvį tėtį ištinka didžiulė nelaimė – sudega jų mažy-
tis kambarėlis! Maža to, Lukas netyčia sudaužo vertingą 
skulptūrą, už kurią Šiaudelis vyresnysis turi atidirbti –  
pasiūti nepaprastus baleto batelius, puantus, kiekvie-
nam nemokšai padedančius tapti tikra baleto žvaigžde. 
Neilgai trukus paaiškėja, kad atsitiktinumų šioje istorijoje 
daug mažiau, nei atrodo.

Ar nelaimė gali pakeisti net patį didžiausią gobšuolį?  
Ar lengva savyje atrasti drąsos daryti tai,  

kas tau iš tikrųjų patinka? 

Perskaityk šią knygą ir sužinosi! 
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Autoriaus žodis 

Ei, skaitytojau! Ar pameni Luką Šiaudelį? Berniuką, 

gyvenusį su batsiuviu tėčiu, valgiusį maisto nuotraukas iš 

nemokamų maisto prekių parduotuvių katalogų ir turėjusį 

didžiausią svajonę – įdėti iš viršaus? Taip, tai tas pats liesas 

berniukėlis, priartėjęs prie savo tikslo, bet vietoj jo pasi-

rinkęs įprastą gyvenimą su tėčiu. Beje, dar ir atleidęs savo 

didžiausiam nedraugui pašaipūnui! Ir ne šiaip tarstelėjęs: 

„Žinai, aš ant tavęs nepykstu“, bet padovanojęs jam savo 

ypatinguosius krepšinio batelius! Na, ar iš tiesų bateliai 

buvo nepaprasti, ar tai buvo tik įsitikinimas, nesvarbu – juk 

kartais pakanka tik smarkiai tikėti savimi, o tada visut vis-

kas ima ir tampa įmanoma! 
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Bet gana sakinių su šauktukais gale. Jei skaitei pirmą-

ją istoriją apie Luką Šiaudelį, turbūt pameni, jog pabaigoje 

pas berniuką ir tėtį atsikraustė nuostabioji bibliotekininkė 

Skaistė su savo dukra? Kurį laiką jie visi keturi gyveno lai-

mingai. Bet kartais taip jau nutinka, kad viskas ima ir bai-

giasi. Taip nutiko ir jiems – Lukas su tėčiu buvo įpratę gy-

venti dviese, tad gyventi keturiese atrodė kažkaip keista ir 

po kurio laiko viskas vėlei grįžo į savo vėžes. Ir mažyčiame 

kambarėlyje vėl liko tik pora Šiaudelių, gauja tarakonų ir 

didelė riebi žiurkė. 

Bet vieną sykį... 

Ir čia sustosiu. Juk kitu atveju viską išpliurpsiu ir skai-

tyti tau nebebus jokio malonumo! 

Tik prisimink – svarbu tikėti savimi. Štai kodėl rankose 

laikai jau dvidešimt kažkelintą mano knygą – nes tikiu tuo, 

ką darau! Tikėk ir tu nekreipdamas dėmesio, jei kelyje savo 

tikslo link sutiksi kokių pašaipūnų ar pasitaikys kliūčių!  



9





11

Ančių kūdra 

Didžiulėje salėje ėmė temti. Tolygiai su gęstančiomis 

šviesomis tilo ir plojimai. Dvi nepaprastai didelės užuolai-

dos lėtai traukėsi į skirtingas puses, apnuogindamos sce-

ną, kurioje išsibarstę stovėjo keliolika baltai apsirengusių  

žmonių. 

Užuolaidoms visiškai prasiskleidus, iš duobės priešais 

sceną ėmė sklisti orkestro muzika. 

Baltai apsitaisę žmonės ėmė judėti mažais žingsneliais, 

o netrukus sinchroniškai sukosi ant pirštų galų. Dalis šo-

kėjų ir vėl išsimėtė po sceną, o viduryje atsidūrusios kelios 

balerinos ėmė viena su kita kalbėtis šokio judesiais. 

– Tobula laikysena, – sumurmėjo ponas su cilindru ant 

galvos ir pensnė. 
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– Visiškai jums pritariu, pone, – pagarbiai linktelėjo ša-
lia sėdinti moteris. 

Po sudėtingo vienos balerinos suktuko žiūrovai ėmė 
griausmingai ploti. Aplodismentams vis nesiliaujant, iš 
duobės išlipęs orkestro dirigentas ėmė šaukti: 

– Tylos! Tylos! Nesigirdi mano orkestro muzikos! 
Bet minia ir toliau ošė žavėdamasi ką tik matytu regi-

niu. Neiškentęs dirigentas pradėjo mojuoti batuta, kol ši 
ėmė suktis it propeleris, ir vyriškis pakilęs į orą išskriejo iš 
salės pro atdarą mažytį stoglangį aukštai lubose. 

– Na ir keistuolis, – truktelėjo pečiais tarp žiūrovų įsi-
taisęs Karlsonas.  

– Visokių reikia, – skėstelėjo rankomis žmogus su žira-
fos kaklu ir vištos galva. 

Kadangi orkestras liko be dirigento, plojimams paga-
liau nutilus salėje įsivyravo tyla. Žmonės ėmė dairytis vieni 
į kitus, tikėdamiesi pas ką nors rankoje pamatyti dirigento 
lazdelę. 

– Jis! – pasigirdo salės gale. – Jis turi lazdelę!  
– Bet čia burtų lazdelė, – pasigirdo nedrąsus berniuko 

balsas.  
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– Tai dar geriau! Nagi, vaike! – šūktelėjo triceratopsas. 

Visi sužiuro į salės galą. Lėtai atsistojęs berniukas ėmė 

pėdinti scenos link.  

– Kokie mieli apvalūs akinukai, – nusišypsojo Anglijos 

karalienė.  

– Pažiūrėkit į jo kaktą! – pirštu į praeinantį berniuką 

parodė kalbantis strutis. – Tai ženklas! 

Ir visi atsisukę į vaiką ėmė šnabždėtis: 

– Tai žaibas.  

– Ne, tai opelis. 

– Ten kažkas parašyta...  
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– Ką? Išsitepiau? – išgirdęs šnabždesius berniukas 

sustojo ir kita delno puse nuo kaktos nusibraukė purvą. – 

Šiandien seneliui padėjau kasti bulves... 

Vaikas nusileido į orkestro duobę. Kurį laiką iš jos skli-

do visiškai nedarni muzika – keliolika smuikininkų griežė 

skirtingas melodijas, lygiai kaip ir muzikantai su altais ant 

pečių. Į grindis paremtų kontrabosų ir violončelių stygos 

visiškai nerado bendros kalbos, o fleitų, klarnetų, obojų, 

valtornų, fagotų, trimitų, trombonų ir tūbų garsai priminė 

paprasčiausią pūtimą į dūdą. Aplink skraidant juodiems ir 

baltiems klavišams, mušamieji skleidė tikrus mūšio garsus, 

o arfų visai nesigirdėjo. 
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Bet dar akimirka, ir visi instrumentai nutilo. Pasigirdo 

būgnas. Vieną kartą, antrą, o netrukus ėmė mušti tą patį  

ritmą. Prie jo tuoj prisijungė kiti instrumentai. 

– Atpažįstu, – pasitaisė akinius vienas ponas su ko-

jomis vietoj rankų. – Tai juk finalinė ANČIŲ KŪDROS  

scena. 

Šokėjai vėl ėmė judėti, suktis ir lengvai šokuoti, it būtų 

vėjo nešiojamos plunksnos. Šokdami jie susijungė į ratą, o 

iš užkulisių išlindęs berniukas mažais žingsneliais tipeno 

rato vidurio link. 

– Kas čia dabar? – pasikrapštė akį vienaakis monstras, 

įsitaisęs vidurinėje eilėje. 

– Tas berniukas su mano krepšinio bateliais, – iš VIP 

ložės sumurmėjo Jonas Kamuoliūnas. 

– O, siaube, kas per vaizdas!  – suaimanavo pūsta kaip 

oro balionas suknele apsivilkusi moteris ir, pamosavusi del-

nu sau prieš nosį, apalpo. 

– Tai visiškas antimenas, antibaletas! – piktai šūktelėjo 

Supermenas. 

Žiūrovams šaukiant vienam per kitą, berniukas su 
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krepšinio bateliais ir balerinos kostiumu artėjo rato vidurio 

link. Bet užuodęs dūmus pasuko galvą į žiūrovus ir jų ran-

kose pamatė iškeltas šakes, šakas, šukas ir deglus. 

– Šakės! – ėmė šaukti į sceną įbėgęs ūkininkas. – Kas 

nors grąžinkite mano šakes! 

– Kebabai! – ėmė šaukti į sceną įbėgusi moteris su pri-

juoste. – Kas nors užsisakykite mano kebabų! 

– Gaisras! – ėmė šaukti į sceną įbėgę ugniagesiai. – Kas 

nors iškvieskite gaisrininkus! 



18



19

Lukas su tėčiu  
tampa benamiais 

– Gaisras! – šaukė po salę su lankais bėgiojantys indė-

nai. 

– Gaisras! – tą patį kartojo nuo jų žirgais sprunkantys 

kaubojai. 

– Gaisras! – šaukė vyriškis, kuris, pasirodo, buvo Luko 

tėtis. 

– Tėti? – berniukas ėmė dairytis nuo scenos. 

– Lukai! Sūnau, pabusk! 

Lukas atmerkė akis. Tėtis jį laikė gulintį glėbyje ir del-

nu švelniai tapšnojo per skruostą. Berniukas ėmė kosė-

ti, o nustojęs aplink pamatė būrį žmonių. Visi jie žiūrėjo į 

liepsnų apimtą nedidelį namuką, kuriame gyveno Šiaude- 



20

liai, – tai buvo mažas, tikriau, mažytis, na, labai mažytis vie-

no kambarėlio namukas! 

– Tėti! – Lukas atsistojo. – Mūsų namai! 

Šiaudelis vyresnysis atsiduso. Tada perbraukė sūnui 

per plaukus. 

– Svarbiausia, likome sveiki, – švelniai nusišypsojo jis 

ir atkišo sūnui ranką su yla. – Be to, spėjau pačiupti savo 

darbo įrankį. Badu tikrai nenumirsim! 

– Ak, tėti, – berniukas vėl puolė tėčiui į glėbį. – O kaip 

ta vargšė žiurkė... Ir gauja tarakonų... Jie... 

Bet Lukas Šiaudelis nespėjo baigti sakinio, nes vienas 

žmogelis iš minios ėmė spiegte spiegti:  

– Žiuuurkėėė! 

Susirinkusieji skubiai palenkė galvas žemyn ir ėmė žiū-

rinėti sau po kojomis. 

– Jai ant nugaros du tarakonai! – pasigirdo dar kito 

klyksmas.

Lukas stryktelėjo iš tėčio glėbio. 

– Tėti, štai ten! Ji bėga gatvės link! 

Berniukas pasileido paskui žiurkę su dviem keleiviais 
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ant nugaros. Lukas buvo jau gana arti, jau tiesė rankas link 

graužiko, bet... 

Bet tą akimirką priešais jį išniro automobilis – Šiaude-

lis vos spėjo sustoti, iki gatvės jam buvo likęs vos žingsnis! 

Deja, žiurkė sustoti nebespėjo – iš jos ir tarakonų liko tik 

pilkšvas blynas, apšviestas mirksinčio naktinio gatvės ži-

binto. 

Lukas Šiaudelis akimirką neteko žado, o tada pastebėjo 

savo atvaizdą šalia sustojusio automobilio lange. Sau už nu-

garos berniukas matė liepsnas ir atskubantį tėtį. 
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– Sūnau, tau viskas gerai? 

– Ta mašina... ji pervažiavo... 

Berniukas ėmė graudintis. Šiaudelis vyresnysis pri-

spaudė sūnų prie savęs. 

– Šiaudelis? – pasigirdo balsas.

Luko tėtis nesuprato, kas jį kviečia, ir ėmė dairytis 

aplink.  

– Pažiūrėkite čia. 

Bet Luko tėtis ir toliau dairėsi į šonus. 

– Tėti, – už rankovės timptelėjo Lukas ir dūrė pirštu į 

šalia stovintį prabangų automobilį. – Va čia. 

Vyras nuleido akis į atdarą mašinos langą.  

– Jūs ponas Šiaudelis? – pakartojo tiek Šiaudeliams, 

tiek tau nepažįstamas vyras. 

– Taip. Aš.  

– Sėskite, važiuojame, – tarsi pasiūlė, tarsi paliepė ke-

leivis ir iš vidaus atidarė limuzino dureles.  

– Kaip suprasti? – Šiaudelis vyresnysis sutriko. 

– Turiu jums svarbų užsakymą. 
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Luko tėtis atsigręžė – vieno kambarėlio namelis jau 

buvo beveik bebaigiąs supleškėti. 

– Blogiau jau nebus, – atsiduso tėtis ir drauge su sūnu-

mi įsėdo vidun. 

Mašina pajudėjo ir ėmė tolti. 

Iš kambarėlio jau buvo likusios tik rausvos anglys. 

Ugniai atsitraukus lauke ir vėl ėmė juoduoti naktis. 

– Ech, – minioje pasigirdo nusivylimas.  

– Tai ką, negi jau namo?  

– Neįdomu... 

– Žiūrėkit, suvažinėta žiurkė! – šūktelėjo kažkas nuo 

gatvės, ir minia laiminga pasileido jos link. 

O limuzinas su parpiančiais abiem Šiaudeliais tuo 

metu įsuko į greitkelį. 
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