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Pirmoji istorija 
Kurioje pasaKojama apie veidrodį ir jo šuKes 

Tik paklausykit! Pradėsime... Istorijai besibaigiant, žinosime daugiau, nei žinome da-
bar, nes buvo toks nelabas trolis! Vienas iš pikčiausių – tikras kipšas! Kartą įsismaginęs 
jis padirbo veidrodį, kuris visa, kas jame gera ir gražu atsispindėdavo, tuoj pradangin-
davo, o kas nedora ir bjauru – bemat iškeldavo paviršiun, ir visa rodėsi dar bjauriau. 
Dailiausi kraštovaizdžiai jame panėšėjo į virtus špinatus, o geriausi žmonės regėjosi 
atgrasūs arba apversti aukštyn kojomis ir be pilvo, neatpažįstamai iškreiptais vaizdais, o 
turėdamas bent vieną strazdanėlę, galėjai neabejoti, kad ji tuoj išplis apie nosį ir burną. 
„Smagumėlis“, – sakydavo kipšas. Jei tik aplankydavo žmogų kokia gera ir kilni mintis, 
veidrodyje jis bemat bjauriai išsiviepdavo, o nelabasis trolis kvatodavosi, džiaugdamasis 
savo gudriu išradimu. Visi trolių mokyklos mokiniai – mat tas kipšelis turėjo dar ir savo 
mokyklą – ėmė kalbėti apie įvykusį stebuklą. Tik dabar esą gali pamatyti, kokie iš tiesų 
yra žmonės ir pasaulis. Jie tol lakstė aplink su tuo veidrodžiu, kol žemėje nebeliko nei 
krašto, nei žmogaus, kurio jis nebūtų iškreipęs. Galop tie kipšeliai užsigeidė nuskrist į 
patį dangų, pasijuokt iš angelų ir „mūsų Viešpaties“. Kuo aukščiau jie kilo su veidro-
džiu, tuo smarkiau tas žvingavo – vos galėjo jį nulaikyti. Jie skrido vis aukščiau ir aukš-
čiau, arčiau Dievo ir angelų. Tik staiga veidrodis, kretėdamas iš juoko, taip sudrebėjo, 
kad išsprūdo jiems iš rankų ir nulėkė žemėn, kur subyrėjo į šimtus milijonų, milijardų 
ir dar gerą galybę šukių, šitaip užtraukęs dar didesnę nelaimę. Kai kurios šukės buvo 
ne didesnės už smėlio smiltelę, jos pasklido po platųjį pasaulį ir, patekusios žmonėms 
į akis, liko ten tūnoti. Tie žmonės todėl ėmė viską matyti iškreiptai arba visur įžvelgė 
tik blogus dalykus, nes kiekvienoje veidrodžio kruopelytėje išliko tos pačios veidrodžio 
turėtos galios. Kitiems maža veidrodžio šukelė įsmigo net į širdį, o tai tapo baisia ne-
laime, nes tokia širdis virsdavo ledo luitu. Atskilo ir didesnių šukių, kad iš jų žmonės 



net langų stiklus pasidirbdino, tik pro tokius 
langus geriau į draugus nežiūrėti. Dar kitos šukės 
pateko į akinių stiklus, bet vargas tam, kas juos 
nešiodavo, norėdamas geriau matyti ir dorai elgtis. 
Nelabajam pilvas plyšo iš juoko, – taip ši išdaiga  
jį malonino.

Į orą pasklido dar daugiau mažų  
stiklo šukelių... Tad paklausykite! 







10

Dideliame mieste, kur tiek namų ir žmonių, kad kiekvienam turėti savo sodelį nepa-
kanka vietos ir daugeliui tenka gėles auginti vazonėliuose, gyveno du beturčiai vaikai, 
turėję šį tą daugiau nei gėliapuodis. Nors ir nebuvo brolis ir sesuo, mylėjo jie vienas kitą 
taip, lyg tokie būtų. Jų tėvai gyveno priešpriešiais – dviejų gretimų namų palėpėse. Ten, 
kur vieno namo stogas glaudėsi prie kito, o jo šlaitu driekėsi latakas vandeniui nubėgti, 
iš kiekvieno namo žvelgė mažas langelis. Tereikėjo peržengti tą lataką, kad galėtum 
patekti nuo vieno lango prie kito. 

Lauke ant to stogo tėvai buvo įtaisę po didelį medinį lovį, kuriame augino 
prieskonines žoleles ir po puikų rožių krūmelį. Kartą tėvai sumanė 
pastatyti lovelius skersai lataką, kad tie siektų nuo vieno lango iki kito 
ir dėl to jie pasidarė panašūs į tikriausias gyvatvores. Per lovelių kraštus 
karojo žirnių girliandos, o rožių krūmų ilgos šakos vijosi apie langus 
tarsi žalumos ir gėlių arka. Aukštais lovelių kraštais vaikams buvo užginta 
karstytis, bet šiaip jiems dažnai leisdavo išlipti pro langą pas vienas kitą ir, 
prisėdus ant suolelių po rožėmis, gražiai žaisti. 

Tik žiemą šios pramogos, aišku, nelikdavo. Langai neretai visai 
užšaldavo, tad vaikai, krosnyje pašildę varioką, priglausdavo jį prie 
apledėjusio stiklo ir taip atsirasdavo puiki apvali akelė, kad galima 
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būtų į valias dairytis aplinkui. Pro kiekvieną plyšelį žvelgdavo po dailią, tyrą akutę – 
berniuko ir mergaitės. Jis buvo vardu Kajus, o ji – Gerda. Vasaromis užtekdavo tik 
stryktelėti pro langelį, kad galėtų pasimatyti, o žiemomis tekdavo įveikti daug laiptų 
žemyn ir dar tiek pat aukštyn. O lauke pustydavo... 

– Tai baltų bičių spiečius, – sakydavo senoji močiutė. 
– Ar jos taip pat turi karalienę? – paklausė berniukas, nes žinojo, kad tikrosios bitės 

tokią turi. 
– Taip, – atsakė močiutė. – Ji skrenda ten, kur spiečius tankiausias! Ji didžiausia iš 

visų ir niekuomet ramiai nenutupia ant žemės, visuomet skrenda aukštai tamsiame de-
besy. Žiemos naktimis ji dažnai skraido miesto gatvėmis, žvelgdama pro langus, dėl to 
jie taip keistai apšąla, atrodo tarsi gėlėmis išdabinti. 

– Taip, matėm! – sušuko abu vaikai ir bemat suprato, jog tai gryniausia tiesa. 
– Ar sniego karalienė gali čia įskristi? – paklausė mergaitė. 
– Tegul tik pamėgina, – atšovė berniukas, – pasodinsiu ją ant karštos  

krosnies – bemat ištirps! 
Užuot atsakiusi močiutė tik paglostė jam galvelę ir toliau  

pasakojo kitas istorijas.  
Vieną vakarą Kajus vienmarškinis užsilipo ant kėdės palei 

langą ir žvilgtelėjo pro mažąją akelę. Lauke sklendė kelios 
snaigės, o didžiausia jų nusileido ant vieno iš gėlių 
lovelių krašto. Ji vis augo, didėjo, kol galiausiai virto 
tikra ponia, pasidabinusia puikiausiu baltu šydu, 
rodės, suverptu iš tūkstančių žvaigždžių pavidalo 
snaigių. Tokia graži ir tobula ji buvo, tik iš gryno  
ledo, akinančiai tviskančio ledo, bet vis dėlto gyva;  
jos akys žibėjo it dvi ryškios žvaigždės, tik iš jų 
nesklido nei ramybė, nei rimtis. Ji linktelėjo lango 
pusėn ir pamojo jam ranka. Nusigandęs berniukas nušoko 
nuo kėdės, tarsi pro šalį būtų praskridęs koks didelis paukštis. 
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Rytojaus dieną šalo, o vėliau atėjo pavasaris. Švietė saulė, lauke stiebėsi žali daige-
liai, kregždės suko lizdus, žmonės namuose atlapojo langus; abu vaikučiai ir vėl sėdėjo 
savo mažame sodelyje ant stogo latako. Tą vasarą nuostabiai sužydėjo rožės. Mergaitė 
išmoko psalmę, kurioje buvo eilutė apie rožes ir, dainuodama apie jas, ji galvojo apie 
savąsias. Ji sugiedojo psalmę berniukui ir šis prisijungė prie jos giesmės: 

Slėniuose auga rožių gėlės, 
Ten prakalbinsime kūdikėlį Jėzų vėlei!

Susikibę už rankų, vaikučiai bučiuodavo rožių žiedus ir, šviečiant ryškiai Viešpaties 
šviesai, kalbino ją, lyg ji būtų buvusi pats kūdikėlis Jėzus. Kokios tai buvo puikios 
vasaros dienos, kaip nuostabu lauke šalia gaiviųjų rožių krūmų, kurie, rodės, niekad 
nesiliaus žydėję. 

Kajus ir Gerda tądien vartė knygelę su gyvūnų ir paukščių paveikslėliais, kai, didžia-
jam bažnyčios laikrodžiui išmušus penktą valandą, Kajus staiga suriko: 

– Ai, kažkas dūrė į širdį! O dabar kažkas įkrito į akį! 
Mažoji mergaitė apkabino jį, atsuko galvą, Kajus sumirksėjo, bet ne, akyse lyg ir 

nieko nesimatė. 
– Atrodo, nebėra, – tarė jis. 
O iš tiesų akelėje kažkas liko. Ten būta vienos tų stiklo šukelių, atskilusių nuo vei-

drodžio – to trolio veidrodžio, kurį turbūt dar gerai prisimename, – to šiurpulingo 
veidrodžio, kuriame visa, kas kilnu ir gražu, atsispindėdavo menkai arba virsdavo 
šlykščiais dalykais, o visa, kas pikta ir nelaba, iškildavo paviršiun, ir visi trūkumai iškart 
badydavo akis. Vargšui Kajui kaip tik tokia šukė ir įsmigo tiesiai į širdį, ir toji netrukus 
turėjo virsti... ledo gabalu. Širdies jam nebeskaudėjo, bet šukė joje liko... 

– Ko verki? – paklausė jis. – Bjauriai atrodai! Man juk nieko nėra! Fui! – staiga 
sušuko jis, – juk tą rožę jau visai nugraužė kirminas! O ana dar ir kažkokia kreiva! 
Kažkokios bjaurios tos rožės, visai kaip ir dėžės, kuriose jos auga! – ir, smarkiai spyręs į 
lovelį, nulaužė abu žiedus. 









Danų rašytojo Hanso Christiano Anderseno pasakos vaikams – tarsi pirmieji mokytojai, imą už 
rankos ir vedą į pasaulį, pilną įvairiausių stebuklų bei ypatingų herojų, kurių vidinės stiprybės ir 
gebėjimo nepasiduoti net sunkiausią akimirką verta pasimokyti ir mažiems, ir dideliems. „Sniego 
karalienė“ – viena gražiausių kūrėjo pasakų. Kai nelabojo veidrodžio šukelė įkrinta Kajui į akį ir širdį, 
jis pamažu tampa vis šaltesnis ir piktesnis. Kai jį pagrobia Sniego karalienė, geriausia Kajaus draugė 
Gerda pasiryžta padaryti viską, kad susigrąžintų mylimą bičiulį.

Tai naujas originalios Anderseno istorijos vertimas iš danų kalbos. Nuostabią pasaką apie draugys-
tę ir pasiaukojančią meilę puošia italų dailininkės Manuelos Adreani piešiniai. Su šios menininkės 
iliustracijomis leidykla „Nieko rimto“ išleido ir A. de Saint-Exupéry knygą „Mažasis princas“.
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