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Kai tėvai pasakė, kad turėsiu BROLIUKĄ,  

apsižliumbiau.

Jie visą rytą šnabždėjosi ir keistai šypsojosi. Jau tada  

sumojau, kad kažkas ne taip.  

Galop pasisodinę mane ant kelių išpoškino naujieną. Nustebo, kai 

ėmiau sriūbauti.

– NE,   – suspigau. – Taigi patys žinot – AŠ NORIU 
ŠUNIUKO!

– Motiejau, broliukas bus dar geriau, pamatysi, – suokė mama. –  

Visi svajoja apie broliuką arba sesutę,  

kad galėtų drauge dūkti, šnekučiuotis,  

mokytis... 

– Man patinka viską daryti 

VIENAM, – rėžiau.
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– Kam tada tau šuo? – 

prisikabino tėtis.
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– Tam, kad būtų MANO!
– Ne, sūnau, to neužtenka, – atsiduso mama,  

glostydama man pečius. – Kiekviena gyva  

būtybe reikia RŪPINTIS.  

Tu mums padėsi pasirūpinti broliuku.  

O kai ūgtelėsit, galėsit abu  

auginti šunelį.

–     –  

pakartojau, nusipurčiau  

mamos ranką ir trenkiau  

durimis. 



Vėliau buvo dar blogiau. 

Visame bute daugėjo daiktų, skirtų 

JAM.  

Pirmiausia atsirado lopšys ir vaikiškas 

vežimėlis. Paskui kitos nesąmonės: 

kūdikių barškalai, sauskelnės, čiulptukai, 

buteliukai... Dalis daiktų atsidūrė MANO 
 ir MANO . 

Neiškentęs visur išsvaidžiau savo drabužius ir žaislus.  

  Jis taip lengvai neužkariaus  

 
– Kodėl čia tokia betvarkė? 

Vos kojos neišsisukau! – 

užbaubė tėtis.
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– Tuojau pat viską sudėk į vietas, – pyktelėjo ir mama. 

– Argi nematot? Namie viskas jau UŽIMTA, nebėra vietos 

 – atkirtau. 

Bet tėvai nekreipė dėmesio į MANO OŽIUS.  

Juos buvo apėmęs džiugus laukimas. Tas laukimas  

vis kaupėsi mamos pilve, kuris jau panėšėjo į balioną. 

Jei taip toliau, pamaniau, teks ją pririšti už kojos,  

kad neišskristų pro langą. 



Gal taip tik sutapo, bet balionui subliūškus pasirodė . 

Atvyko močiutė, senelis, teta, dėdė ir kiti. Jį apspitę aikčiojo iš susižavėjimo. 

Dirstelėjau ir aš viena akimi. Pasakysiu nuoširdžiai – nesuprantu, kuo jiems 

patinka tas raudonveidis neūžauga...

Vyliausi, greit visiems atsibos. Kur tau! 
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Kai Motiejus sužino, kad netrukus turės mažą broliuką, nė kiek nenudžiunga. Jam kur kas labiau 

norėtųsi šuns. Mažylis atima visą tėvų laiką, tad Motiejus pasijunta nereikalingas. Ir sugalvoja planą, 

kaip tai ištaisyti. Žaisminga ir tuo pačiu jautri istorija apie naujo šeimos nario atsiradimą ir kylančius 

iššūkius padės vaikams ir tėvams geriau suprasti savo jausmus.

Rašytoja Ignė Zarambaitė skaitytojų ir literatūros kritikų įvertinta už vaikams skirtas knygas „Emi-

lio laiškas“, „Slapta laiškų rašymo agentūra“, „Pašto pelyčių nuotykiai Šiaurėje“, „Elzė ir senojo dvaro 

paslaptis“, „Stebuklingi senelio batai“, „Skudurinukė“, „Simas ir jo kalavijas“, „Debesėlis“ bei apysaką 

paaugliams „Juodavandeniai“. Šią knygą puošia spalvingos dailininkės Ievos Zalepugaitės iliustracijos.
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Kai tėvai pasako Motiejui, kad turės 

BROLIUKĄ, jis labai nusimena.

Jau verčiau gautų ŠUNIUKĄ.  

Su juo būtų daug linksmiau!

Ir tėvais nereiktų dalintis.

Juk nuo šiol visko sumažės perpus –  jų meilės, apkabinimų, blynų...
Ar ne visai taip?

Gal su broliu – dvigubai  

GERIAU?


