
4

SVARBIOJI BERČIO DIENA
Bertis vis galvojo apie tą dieną, kai pagaliau galės eiti  

į mokyklą su savo vyresniąja sesute Bela.
– Nekantrauju būti toks kaip tu, – pasakė Bertis.

– Neilgai liko laukti, – šyptelėjo Bela.
– Liko tik viena naktis! – tarė Bertis, kalendoriuje 

perbraukdamas dar vieną dieną.

RUGSĖJIS

pirma 
diena!
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– Laikas ruoštis rytojui, – paragino mama.
Tada Bertis susikrovė kuprinę ir pasimatavo uniformą.

Jis juokingai pasikraippasikraipė, norėdamas pasirodyti savo ryškiai žalią džemperį.

– Nepamiršk kaklaraiščio, – priminė Bela. Tada Bertis kažką pamatė...
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– Bela, kodėl mūsų kaklaraiščiai skirtingų spalvų? – paklausė jis.

– Kiekviena klasė turi savo spalvą, – atsakė sesė. – Tu nebūsi  
mano klasėje, Berti! Turėsi savo klasę ir savo draugus.

Staiga Berčiui pasidarė neramu.
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Vakare užlipusi į viršų Bela pamatė, kad Bertis dar nemiega.
– Kaip jautiesi, Berti? – paklausė, pro duris įkišusi galvą.

– Aš bijau būti savo klasėje, – 
atsakė brolis. – Maniau,  
galėsiu būti su tavim.

Atrodė, kad Bertis net graudinasi.
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– Pirmą dieną aš irgi buvau išsigandusi, bet netrukus susiradau 
draugų. Dabar tavo eilė leistis į nuotykius! – padrąsino brolį Bela.

Tada ji papasakojo Berčiui, kas vyksta mokykloje. Sakė, kad anglų 
kalbos pamokos gali taip patikti, jog net norės tapti rašytoju!



9

O gal taip pamėgtų sportą, kad norėtų būti  
visas lenktynes laimintis sportininkas...

TŪŪ-TŪ
Ū!

TŪŪ-TŪ
Ū!

...arba gal patiktų muzikos pamokos ir norėtų tapti muzikantu!  
Galėtų groti išilgine fleita, gitara ar net trimitu. 
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Bela sakė, kad Berčiui galėtų  
patikti ir gamtos mokslai – galėtų 

būti išradėju ir padėti kitiems...

– Kad ir kas tau patiktų, Berti, tas laikas bus  
nuostabus, – tarė Bela. – Ir nekantrauju sužinoti, kaip tau seksis.

...o gal pamėgtų meną ir 
norėtų tapti garsiu dailininku.
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– Labanakt, Bela, – ištarė Bertis. – Dabar jau noriu į mokyklą!
– Saldžių sapnų, – palinkėjo Bela eidama miegoti.
Bertis užmigo svajodamas apie visus tuos dalykus,  

apie kuriuos jam papasakojo Bela...


