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1 skyrius

Tu juk žinai, kaip atrodo Funius. Jį sapnavai šią 
naktį. Na, gal praėjusią. Bet sapne tikrai buvo 
atėjęs pas tave. Funius su tavimi dažniausiai 
kalbasi sapne. Todėl, kad dieną Funius pasau-
lį mato labai keistai – tik pusę jo. Kaip visi Dar 
Nesuaugę iš jo Genties. Beveik taip, kaip kartais 
ir tu matai danguje tik pusę mėnulio ir negali 
suprasti, kas tau jį užstoja. 

Žiūrėdamas į kėdę, Funius mato tik pusę jos. 
Žiūrėdamas į stalą, mato tik pusę stalo. Ir nie-
kaip negali suprasti, kaip kėdė ir stalas stovi 
tik ant dviejų kojų. Tai žmonės stovi ant dviejų 
kojų, bet Funius to nežino, nes, žiūrėdamas į 
žmogų, jį mato ant vienos kojos ir su viena aki-
mi. Todėl nesistebėk, kad jis nemėgsta išeiti į 
dienos šviesą. Vienakis žmogus atrodo baisiai.

O Funius nemėgsta bijoti.
Turbūt niekas nemėgsta bijoti.
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Naktį ir sapnuose pasaulis Funiui atrodo visiškai 
kitoks. Viskas yra savo vietoje ir kažkaip gražiau. 
Kaip sapne. Tada Funius išlenda iš slėptuvės už 
puodų spintelės virtuvėje ir vaikštinėja tarp lovų, 
įsigauna į sapnus.

Funius su Gentimi čia gyvena nuo senų seniau-
sių laikų. Kampas už virtuvinių indų spintelės yra 
šiltas ir ramus. O prieš šventes čia sklinda tokie 
kvapai, kokių nėra visame pasaulyje. 

Žmonės į šį kampą pasižiūri retai, nes sunku ten 
įsibrauti. Ir iš esmės nėra ko. Tik kartais, kai už 
spintelės pasirita mamos žiedas arba tėčio marš-
kinių rankovės sagutė, darbo gauna liniuotė ar 
koks pagaliukas. Žmonės brauko jais kairėn deši-
nėn, pamestą daiktą stengdamiesi iškrapštyti. 

Funiui tai labai patinka. Jis tada užšoka ant li-
niuotės ir jaučiasi taip, lyg plauktų burlaiviu per 
audringą vandenyną. O kai tai atsibosta, pakiša 
žiedą, kad žmonės galėtų jį ištraukti. Kam jam 
toks didelis žiedas?

Taigi, kol kas Funius mokosi išsilaikyti ant 
liniuotės ir paduoti už spintelės nukritusius 
daiktus. Bet to jam vis per maža. Kiekvienas gen-
tainis jau seniai įsigijo specialybę, ir tik Funių visi 
tebevadina Paiku Funiumi, tai yra Tuo, 
Kuris Nieko Nemoka. 
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Kartkartėmis rūsti Genties vyresnybė jį šaukiasi ir pamokslauja:
– Kiekvienas jau susirado kokį naudingą užsiėmimą. Tu vienintelis tik supiesi ant li-niuotės. To per maža!

Tada Funius dėbso į grindis, ir, kai akimir-ką pasidaro tylu, murma panosėje:– Dar paduodu žmonėms jų pamestus žvilgančius skritulėlius.– O kiekgi šiemet padavei tų skritulė-lių? – klausia Aukščiausiasis iš Aukštųjų, ir Funius liūdnai nudelbia akis – nemoka skai-čiuoti. Ir žino, kad šiais metais jam tik kartą pasitaikė proga pasisūpuoti ant liniuotės, kai auksaspalvis daikčiukas su spindinčia 

akute nuriedėjo už spintelės.
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– Mokyklą baigei su pagyrimu gal prieš tris šim-
tus metų, – primena Vidutinis iš Aukštųjų. – Ir nuo 
to laiko nesugebi rasti sau padoraus užsiėmimo. 
Pažiūrėk į kitus!

Funius žiūri.
Labiausiai žavisi Sviestiniu Čiuožiku, kuris die-

nų dienas tyko, pasislėpęs už virtuvinės spintelės.  
O, tas tai bent miklus! Jis stebi sumuštinius ruo-
šiančius žmones. Ir kai taip akylai žiūri, kaip jie tepa 
sviestu riekę duonos, staiga ji išsprūsta iš rankos ir 
sklendžia žemyn. 

Tada Čiuožikas puola prie spintelės briaunos ir 
liuokteli ant krintančios riekės. Tuomet sunkiausia  
akimirka: turi sukiotis taip, kad riekė kristų sviestu 
ištepta puse. 
Atlikęs tą žygį, patenkintas savimi, akimirksniu 
dingsta už indų spintelės. Užsiropščia aukštyn ir 
laukia kitos riekės.

Galima manyti, kad Sviestinis Čiuožikas elgiasi 
neišmintingai. Bet nėra ko sielvartauti! Per pas-
taruosius 238 su puse metų savo meną parodė 
tiek nedaug kartų, kad jam negalėjo atsitikti nieko 
blogo.

Kas nors galėtų sakyti: kvaila šokti ant krintan-
čios duonos riekės tik todėl, kad ji nukristų sviestu 
žemyn. Ne, ne! Juk žmonės nuolat kartoja: „Duona 
visada krinta sviestu žemyn“. Čiuožikas kažkada tai 
nugirdo ir pamanė: „O kas atsitiktų, jeigu duonos 
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riekė kristų atvirkščiai? Žmonės būtų nelaimingi! 
Jeigu visada turi kristi sviestu žemyn, tai aš tuo 
pasirūpinsiu“. Sviestinis Čiuožikas žmonėms labai 
mėgsta padėti.

O Funius žavisi Čiuožiku, kai jis skrieja ant duo-
nos riekės lyg drąsiausias banglentininkas ant 
savo lentos per audringo vandenyno bangas. Fu-
nius matė vandenyną per televiziją. 

O! Arba toks Televizijos Garsintojas! Tas tai turi 
nuostabų darbą! Jis per dienų dienas spokso į tele-
vizoriaus ekraną, o kai tik mato, kad rodys reklamą, 
strimgalviais puola prie valdymo pultelio ir garsą 
paleidžia visu smarkumu. „Reklamos visada bai-
siai garsios“, – sako žmonės. 
O Televizijos Garsintojas 
jiems mėgsta padėti.
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Arba imkime tokią Krištolinę Panelę, kuri su 
savo mažutėliu plaktukėliu šmėkščioja po visus 
namus ir tyko krintančių stiklinių daiktų.

Ji dirba greitai ir patikimai, kaip tobuliausias 
kompiuterio procesorius. Lyg žaibas šokteli nuo 
stiklelio ant stiklelio, kad žmonės vėl galėtų ramiai  
sakyti: „Dabar viskas dūžta kaip krištolas – į smul-
kiausius gabaliukus“. Kažkada Krištolinė Panelė 
dėmesį sutelkdavo tik į krištolinius daiktus, bet 
pastaruoju metu namuose jų vis mažiau, todėl 
užsiima visais stikliniais daiktais. Juk Krištolinė 
Panelė labai mėgsta padėti.

Kaip ir visi gentainiai. Visi, kurie jau turi vardus, 
nes taip yra: kai kuris ko nors gerai išmoksta, stoja 
prieš egzaminų komisiją. Aukščiausiasis, Vidutinis 
ir Ne Visai Mažas iš Aukštųjų peržiūri Kandidatų į 
vardą pasiekimų vaizdo įrašus, klausinėja ir laukia 
aiškių atsakymų. Pavyzdžiui, Auklė Žadintoja turėjo  
paaiškinti, kodėl mažus vaikus žadina tik naktimis, 
o leidžia išsimiegoti dienomis. Žinoma, Auklė Ža-
dintoja tada dar nesivadino Aukle Žadintoja, ją  
vadino Maryte. Bet Marytė egzaminui buvo pa-
siruošusi! Ji netikino, kad vaikas kartais irgi turi 
pailsėti, nesileido užklumpama tokio klastingo 
klausimo!

– Žmonės nuolat kartoja, kad jų vaikas visada 
nubunda kelis kartus per naktį, – teigė. – Niekada  



nesu girdėjusi sakant: „Mūsų vaikas nubunda 
tiktai dieną“. 

Komisija jos atsakymą priėmė, parašė labai gerą 
pažymį ir suteikė oficialų Auklės Žadintojos vardą.

Ir tik Funius ir toliau tebėra Paikas Funius.
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6 skyrius

Artėjo šventės. Už lango sniegas užklojo visą 
kiemą ir kartoninę dėžę, paliktą Šiurkščiui slėp-
tis nuo tavęs (jis tai labai mėgo), kai eidavote 
pasivaikščioti. Didžiulė sniego kepurė tyliai vis 
šleptelėdavo nuo palydovinės antenos, o per 
naktį vėl užaugdavo. Mama triūsė virtuvėje: 
kaip visada gamino valgį ir viską tvarkė.

Bet tu vis dėlto pastebėjai, kad ji šypsosi lyg  
rečiau. Kai mano, kad tu nematai, į tave ji žiū-
ri nerimastingai ir susirūpinusi, lyg ją kažkas 
slėgtų. 

Funius dievino šventes. Jis beveik alpo nuo 
kepamų sausainių kvapo, kuris maišėsi su švie-
žių pušies arba eglės šakų aromatu. Mėgo žiūrėti 
į save žvilgančiuose ant eglutės burbuluose, sup-
tis įsikabinęs į spalvotas girliandas. Visame name, 
nepaisant žiemos ir pokšinčio šalčio už lango, 
buvo šilta ir jauku.
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– Tokia yra švenčių magija, – sakė mama neva 
linksmai, bet jos balse Funius išgirdo nesupranta-
mą susirūpinimą. Tad namie vis dėlto dėjosi kažkas 
negera. Tiktai kas?

Funius nebūtų Funius, jeigu šios mįslės ne-
mėgintų įminti. Vieną vakarą, kai berniukas jau 
miegojo, nugirdo suaugusiųjų pokalbį.

– Nė pati nežinau, kaip jis į tai pažiūrės, – sakė 
mama. – Dabar jis atrodo toks laimingas.

– Teisybė, – atsiduso tėtis. – Netrukus visas jo 
pasaulis pasikeis.

Suaugusieji kalbėjosi dar labai, labai ilgai. Už 
langų jau užgeso visos šviesos, o jie vis dar sėdėjo 
prie stalo. Funius stengėsi nepraleisti nė vieno žo-
džio ir nors viską suprato, žinojo, kad vienas nieko 
nepadarys. Kitą dieną pasikalbėjo su Šiurkščiumi –  
šuo šioje srityje buvo labiau patyręs.

Šiurkščius išklausė Funių, žvelgdamas išmintin-
gomis spangėmis.

– Palik tai man. Viskas susitvarkys. Nuo šian-
dien truputį pakeisiu mūsų pasivaikščiojimų su 
berniuku kryptį. Mačiau čia netoliese čiuožyklą ir 
kalnelį leistis rogutėmis. Tai turėtų paveikti. Dar 
pamąstykime, ką galėtum nuveikti tu.

Tai nebuvo lengvas dalykas, nes žmonės, net tie, 
patys mažiausi, nori viską daryti savaip. Ir beveik 
niekada nepasitaiko, kad paklustų šiurkščiaplaukio  
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takso įkalbinėjimams. Bet Šiurkščius nepratęs kal-
bėti tuščiai. Laiko iki švenčių liko nedaug. 
Privalėjo su Funiumi sutvarkyti vis-
ką, kol danguje suspindės ta garsi 
pirma Kalėdų žvaigždelė.

Jau po kelių dienų Šiurkščiaus 
pastangos pradėjo duoti vaisių.

– Mama! – sušuko berniukas vieną 
dieną dar prie durų, kur Šiurkščius 
purtėsi sniegą. – Šiandien buvome 
prie čiuožyklos! Ten, mama, nuosta-
bu, žinai? Kaip skrieja pačiūžomis! Kaip 
greitai! Šu šu šu, – šaukė vaizduodamas, 
kad atsispiria į grindis, kaip čiuožėjai į 
ledą.

– Ar nepermirko batai? – paklausė, 
liesdama storas sūnaus kojines.

– Ne, mama! O smagiausia buvo 
žiūrėti, kaip toks mažylis mokė-
si čiuožti. Žinai, tik pasispiria, ir 
plumpt! Ir guli ant ledo. Su juo buvo 
vyresnioji sesuo. Tik pakelia, o tas vėl 
guli. Bet, mama, jis visai neverkė!

Mama sūnų labai stipriai priglau-
dė prie savęs, o Funiui pasirodė, 
kad ant jos skruosto pamatė 
ašarą.
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„Tai iš laimės, – prisiminė Paprastojo Gadintojo 
žodžius. – Žmonės visada verkia iš laimės.“

Dar dvi dienas Šiurkščius su berniuku suko ra-
tus aplink čiuožyklą. Po pietų berniukas žaidė savo 
kambaryje arba stebėjo paukščius, atskrendančius 
į lesyklą su raudonu stogeliu. Funius suprato, kad 
dabar laikas pradėti veikti. Jis ne be dvejonių nuė-
jo pas Paprastąjį Gadintoją.

– Laba diena, – pasisveikino mandagiai.
– Laba diena, – burbtelėjo tas, neatsitraukdamas 

nuo darbo. Norėjo parodyti, kad yra labai labai užsi-
ėmęs ir kalboms neturi laiko. Funius truputį sutriko, 
bet prisiminė – Šiurkščius vykdo savo užduotį. Jis 
negalėjo nuvilti takso.

– Ar galiu, Paprastasis Gadintojau, prašyti tavo 
pagalbos? – paklausė mandagiai.

Šis pažvelgė iš paniūrų.
– Paskutinį kartą iš to neišėjo nieko gero, – 

burbtelėjo. – Net nukentėjau per tave.
Funius dar labiau susigėdo, bet nesitraukė nė 

žingsnio.
– Todėl noriu pataisyti tai, kas tada atsitiko, –  

sušnabždėjo.
– Kaip tat? – sukluso, žvairuodamas į Funių.
– Drauge sugadinkime visus tame kambaryje 

esančius žaislus! – išpyškino.
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– Ką!? – net išsižiojo Paprastasis Gadintojas ir 
liovėsi dirbti.

– Norėjau prašyti, kad sugadintum tame kam-
baryje visus žaislus. O jeigu sutiksi, padėsiu, – 
pagarbiai pasitaisė Funius.

– Tikrai norėtum su manimi tai padaryti?
– Tikrai.
– Bet juk aną kartą...– Gerai pasimokiau! – greitai pertraukė 

Funius.
Gadintojas apsižvalgė.– Na, gerai, – lėtai, lyg susimąstęs prabilo. –  

Nežinau, ką tu sumanei šį kartą, bet čia neį-
žvelgiu nieko blogo. Pradėkime! – mostelėjo 
į kampą, kuriame stovėjo keli žaislai. – Bus 
apšilimui.

Kelias valandas plušo net sukaitę. Kai 
berniukas grįžo, pavedžiojęs Šiurkščių aplink 
čiuožyklą, neveikė nė vienas žaislas. Berniu-
kas persirengė naminiais drabužiais ir įsitaisė 

ant kilimo. Mėgino pažaisti su vienu, paskui 

su kitu žaislu. Suirzęs juos sviedė į palovį. 

Tada nuėjo prie lango.
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– Dabar! – sušnabždėjo Funius į ausį Paukščių 
Baidytojui.

Pastarasis virto tokiu, kad persigando net Fu-
nius. Jo akys liepsnojo įniršiu, todėl prie mėlynos 
lesyklėlės su raudonu stogeliu susibūrę paukščiai 
nuskrido toliausiai. Berniukas nusiminęs atsisėdo 
ant lovos. Funius prasispraudė ir niuktelėjo snū-
duriuojantį Gaišlį Nuobodulį.

– Nedirbi?
– O kam? – nusižiovavo Gaišlys. – Aš paprastai 

įsikišu tada, kai jis serga.
– O nenorėtum pavaryti nuobodulio šiaip? – 

mygo Funius.
– Eee, – mykė Nuobodulys.
– Padaryk dėl manęs, – nuolankiai suvapėjo 

Funius.
– Galiu, kodėl ne, – sutiko Gaišlys Nuobodulys, 

smalsiai žiūrėdamas į Funių, – bet nepamiršau, iki 
ko paskutinįkart nuvedė tavo darbeliai.

Funius nurijo seiles. Prisiminus Aukštąjį Teismą, 
sugniaužė gerklę. Giliai atsiduso.

– Nesvarbu, – išlemeno, kad balsas nevirpėtų.
– Dar iškrėsi ką nors panašaus – ir net Krištolinė 

Panelė tavęs neapgins. Visiems laikams liksi Paiku 
Funiumi. Nebijai?

– Tai... tai mano reikalas, – narsiai atsiliepė Fu-
nius, nors balsas trūkčiojo. – Tu niekuo nerizikuoji. 
Truputį pavarysi nuobodulio, ir tiek.
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– Kaip nori. Visai norėčiau pajudėti – pamankš-
tinti kojas, – pasirąžė ir išlindo iš po rašomojo 
stalo. – Bet jeigu kils skandalas – aš tavęs nepa-
žįstu. Nedraugaujame. Supratai?

Funius tik linktelėjo galvą, o Gaišlys pradė-
jo varyti nuobodulį. Po kelių minučių ant lovos 
sėdintis berniukas nusižiovavo kartą, kitą. Galop 
nuslinko nuo lovos ir išėjo.

– Eik paskui jį, – Funius paragino Nuobodulį.
Jie patraukė į tėčio kambarį. Berniukas sustojo 

tarpduryje:
– Nuobodu. Pažaiskim!
Tėvas pasižiūrėjo į berniūkštį, paskui į savo išdė-

liotus popierius.
– Dabar, sūneli, neturiu laiko, – šyptelėjo, bet 

labai liūdnai. – Darbus privalau baigti iki rytdie-
nos, nes rytoj jau Kūčios, paskui šventės. Kitaip 
nespėsiu. Eik, gal mama pažais, – paragino ir sau 
pačiam netikėtai nusižiovavo. 

Berniukas dar pastovėjo tarpduryje, 
paskui nupėdino į virtuvę. 
Mama triūsė, šventėms 
kepė sausainius.

– Pažaisime? – vaikas 
truktelėjo jos prijuostėlę.
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Mama nekantriai krustelėjo:
– Ne dabar, sūneli, ne dabar!
Ji dar kažką sakė, bet Funius jau nesiklausė. Jis 

pratisai švilptelėjo. Tai buvo ženklas Šiurkščiui. 
Taksas iššoko iš už durų. Lodamas puolė prie ber-
niuko, norėjo lyžtelėti veidą. Nepasiekęs nurisnojo 
prie durų ir lyg laukė. Paskui berniukui ir mamai 
maišėsi tarp kojų.

– Gal jis nori į lauką? – sunerimo vaikas. Mama 
žvilgtelėjo į laikrodį.

– Jau vėlu, – užginčijo. – Tegu su juo eina tėtis.
– Tėtis užsiėmęs.
– Tai gal tu jį išvesk? – tėtis stovėjo tarpduryje. –  

Bet neikite toli. Tik aplink namą.
– Gerai, tėti, – santūriai pažadėjo berniukas.
Funius pažvelgė į Šiurkščių ir jau žinojo: ber-

niūkštis duoto žodžio neištesės. Bet buvo ramus. 
Šuo neleistų niekam prisiartinti prie šeimininko. 
O namo pataikytų ir užrištomis akimis – jis turėjo 
puikią uoslę.

Tėvai liko vieni.
– Turime jam pasakyti, – nerimavo tėtis, nežiū-

rėdamas į mamą.
– Taip, – pritarė mama. – Gal rytoj. Kūčios yra 

tokia ypatinga diena...
– Gal rytoj... – pakartojo tėtis. Jis priėjo prie 

mamos ir stipriai apkabino. – Viskas bus gerai, –  
sušnabždėjo.
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– Kad tik tu būtum teisus. Eikš, padėsi vir- 
tuvėje...

– Turiu darbo...
– Darbas palauks, o šventės – ne. Greičiau, kol 

sausainiai nesudegė, – ji šyptelėjo.

Prabėgo kelios valandėlės, virtuvėje sklido 
nauji šventiniai kvapai, kai tu įlėkei lyg viesulas, 
o paskui įbidzeno Šiurkščius.

– Mes jau čia! – surikai, o šiurkščiaplaukis 
taksas džiaugsmingai sulojo. – Kaip buvo sma-
gu! Nemeluoju! Šiurkščius pabėgo nuo manęs 
ant tos parko kalvelės. Sniegas ten jau virto 
ledu. Galima slysti, kuo tik nori, net ir su kar-
tonine dėže. O nuostabiausia – mergaitė su  
slidėmis, – tarškėjai lyg užsuktas, traukdamas 
per galvą vilnonį megztinį. – Visiškai nieko  
nemokėjo. O vyresnysis brolis ją be paliovos  
turėjo kelti! Bet ji visai neverkė. Tik pagalvok!  
Ir aš paūgėjęs būsiu vyresnysis brolis!

O kitą dieną buvo nuostabiausios tavo gy-
venimo Kūčios: sužinojai, kad jau esi didelis ir 
turėsi brolį. Arba seserį. To tėvai dar neišsiaiš-
kino. Džiaugeisi kaip niekada, ir net geriausias 
žaislas neteikė tokio džiaugsmo, nors po eglute 
kaip visada gulėjo krūva dovanų.

Tėvai visada be reikalo iš anksto sielojasi.
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Nesvarbu, kad daug net artimiausių draugų 
sakys – esi kvailelis: žinosi, kad tai, ką darai, yra 
gera. O tada galima ramiai gulti miegoti...

– Labanakt! – sušnabždėjo Funius ir, nučiuo-
žęs nuo tavo lovos, įlindo į mėgstamą kertę 
už puodų spintelės virtuvėje. Žinojo, kad rytą 
Gentis jį vėl pašauks, ir turės aiškintis. Bet nie-
kam nesakys, kad vakar pirmąkart pamatė kėdę 
su keturiomis kojomis.

Jis dar nežinojo: rytoj pirmą kartą išgirs savo 
naują vardą – Funius Bičiulis.

Aha, ir dar vienas dalykas. Jeigu norėtum 
padėti Funiui, ką tik rytą atsikėlęs, sušuk visu 
balsu:



VISADA NORĖJAU BŪTI 
VYRESNYSIS BROLIS!
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Kiekvienuose namuose gyvena daugybė keistų padarė-
lių, kurie nuolat stengiasi visaip pagelbėti žmonėms. Vieni 
pradangina kojines, kiti padeda atrasti pamestas sagas, dar 
kiti vaiko paukščius ar sergantiems vaikams įnirtingai varo 
nuobodulį. Tik vienas Funius dar nerado savo pašaukimo. 
Nuotaikingoje istorijoje jaunesnio mokyklinio amžiaus vai-
kams pasakojama, kaip mažasis Funius ieškojo, kuo galėtų 
būti naudingas žmonėms.

Lenkų rašytojas ir žurnalistas Jerzy A. Wlazło myli ka-
tes ir vėžlius, mėgsta klausytis muzikos, gerti grūdų kavą 
su kardamonu ir lankytis muziejuose. Knygą spalvotomis  
iliustracijomis papuošė lenkų dailininkė Grażyna Rigall. Kai 
netapo, ji gamina lėles ir taip pat labai myli kates.





Jerzy A. W
lazło  .  Grażyna Rigall

P aikas F
unius

– Pažvelk į jį, – Nuobodulys parodė į po antklode gulintį berniuką.
– Matau. Jam baisiai nuobodu.
– Taigi. Atmink: sergantiems vaikams visada, išimtinai visada 

labai nuobodu. Tada jiems padedu, – Gaišlys Nuobodulys džiugiai 
patrynė rankas ir ėmė dar smarkiau varyti nuobodulį. Jis labai mėgo 
padėti.

Ar žinojai, kad šalia gyvena paslaptingi maži padarėliai, kurie labai 
nori tau padėti? Jie nuolat rūpinasi, kad sumuštiniai kristų sviestu 
į apačią, užkliudytos vazos sudužtų, o mėgstami žaislai kartais 
sugestų. Juk žmonėms reikia duoti būtent tai, ko jie tikisi!

Paikas Funius – kaip tik toks padarėlis. Jis irgi labai trokšta būti 
naudingas. Tik niekaip nesugalvoja, ką galėtų nuveikti.


