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„Vėjas gluosniuose“ – viena nuostabiausių visų laikų knygų vaikams, pirmą kartą išleista 
1908 metais. Klasika tapusi literatūrinė pasaka škotų autoriui Kenetui Greihemui (1859–
1932 m.) pelnė tarptautinį pripažinimą ir iki šių dienų yra su didžiuliu malonumu skaitoma 
vaikų ir suaugusiųjų visame pasaulyje. Knygos veiksmas skaitytoją nukelia į idilišką Edvardo  
VII laikų Angliją, kur prie nuostabių upės krantų ir Gūdžiojoje Girioje kvapą gniaužiančių  
nuotykių patiria keturi draugai – geraširdis Kurmis, gudrusis Vandeninis Žiurkinas, išmin- 
tingasis atsiskyrėlis Barsukas ir nutrūktgalvis Rupūžius. 

Knygą puošia įspūdingos pasaulinio garso Australijos dailininko Roberto Ingpeno  
(g. 1936 m.) iliustracijos, sukurtos knygos išleidimo šimtmečio proga. 1986 metais  
R. Ingpenas pelnė Hanso Christiano Anderseno premiją – reikšmingiausią tarptautinį vaikų  
literatūros apdovanojimą, dar vadinamą „mažuoju Nobeliu“.

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).
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Kenetas greihemas (Kenneth Grahame) gimė 1859 metais Edin-
burge, teisininko šeimoje. Būdamas vos penkerių staiga neteko 
mamos. Tėvas išsiuntė vaikus gyventi pas senelę į Berkšyrą, ant 

Temzės kranto. Ta idiliška vieta išugdė berniukui meilę kaimui, kuris vėliau 
tapo Vėjo gluosniuose fonu.

K. Greihemas Oksforde lankė Šventojo Eduardo mokyklą, ten jam puikiai 
sekėsi ir mokslai, ir sportas. Svajojo stoti į Oksfordo universitetą, bet šeima 
negalėjo jo paremti, todėl 1879 metais jis tapo Anglijos banko tarnautoju,  
o vėliau pakilo iki valdytojo. Dirbdamas banke K. Greihemas pradėjo rašyti – 
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norėjo praskaidrinti nuobodžią biuro kasdienybę – ir netrukus jo kūriniai pa-
sirodė žurnaluose, tarp jų National Observer. Pirmoji jo apsakymų rinktinė 
Pagan Papers (Pagonių dokumentai) buvo išleista 1893 metais, po jos pasiro-
dė dvi antologijos – The Golden Age (Aukso amžius) ir Dream Days (Svajonių  
dienos), abi sulaukė didelės sėkmės.

1899 metais K. Greihemas vedė Elspetą Tomson (Elspeth Thomson). 
Santuoka nebuvo laiminga. Jie susilaukė tik vieno vaiko, berniuko, vardu 
Alesteris (buvo pramintas Peliuku). Vaiko užsispyrimas įkvėpė K. Greihemą 
sukurti pono Rupūžiaus personažą, veikiantį pasakose, kurias nuo ketvir-
tojo Alesterio gimtadienio tėvas sekdavo jam prieš miegą. Vėliau jos buvo 
išdailintos K. Greihemo laiškų serijoje. Knyga Vėjas gluosniuose buvo išleista 
1908 metais ir netrukus tapo labai populiari. 

1907 metais K. Greihemas dėl ligos pirma laiko išėjo į pensiją. Palikęs 
Anglijos banką jis toliau rašė ir mėgavosi gyvenimu kaime, nors reikšmingų 
kūrinių daugiau nepaskelbė. Būdamas vos devyniolikos tragiškai žuvo Ales-
teris ir K. Greihemas ėmė gyventi kaip atsiskyrėlis. Jis ramiai mirė 1932 
metais savo namuose Berkšyre.

obertas ingpenas (Robert Ingpen), pasaulinio garso dailininkas 
ir rašytojas, gimė 1936 metais. Melburne studijavo iliustravimo 
meną. R. Ingpenas apipavidalino, iliustravo ir parašė daugiau nei 

šimtą grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių. 1986 metais už indėlį į vaikų 
literatūrą buvo apdovanotas Hanso Christiano Anderseno medaliu. Ši premija 
yra reikšmingiausias tarptautinis vaikų literatūros apdovanojimas, dar va-
dinamas „mažuoju Nobeliu“. R. Ingpenas iliustravo keletą klasikinių vaikų 
literatūros kūrinių, tarp jų Roberto Luiso Stivensono (Robert Louis Ste-
venson) Lobių salą, Žiulio Verno (Jules Verne) Aplink pasaulį per 80 dienų, Karlo  
Kolodžio (Carlo Collodi) Pinokį, Frances Hodgson Burnett Paslaptingą sodą  
ir šimtosioms metinėms skirtą Džeimso Metju Bario (James Matthew Barrie) 
Piterio Peno ir Vendės leidimą.
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urmis plūkėsi visą pavasario rytą, tvarkė savo namus. Iš pradžių     
jis darbavosi su šluota, paskui su skuduru, karstėsi kopėčiomis, 
laiptais ir kėdėmis su teptuku ir kalkių kibirėliu; jis triūsė tol, kol 

dulkės ėmė graužti gerklę ir akis, juodas kailiukas aptiško kalkėmis, įskaudo 
nugara ir nuvargo rankos. Pavasario buvo pilnas oras ir žemė; svaiginantis jo 
ilgesys ir nerimas skverbėsi net į mažą, tamsų Kurmio namelį. Taigi visai ne-
nuostabu, kad Kurmis staiga trenkė teptuką ant grindų, šūktelėjo: „Kad jį kur! 
Teprasmenga ta pavasario ruoša“, – ir, net neapsivilkęs švarkelio, išrūko pro 
duris. Kažkas viršuje tartum valdingai jį šaukė, ir jis pasuko stačiu urveliu, 
atstojančiu jam žvyruotą kelią, kokį turi žvėreliai, gyvenantys arčiau saulės ir 
oro. Kurmis kniso, rausė, gramdė žemę nagais, kapstė ją ir vėl gramdė, rausė, 
kniso, uoliai darbuodamasis letenėlėmis ir visą laiką niurnėdamas panosėje: 
„Aukštyn, aukštyn, greičiau į viršų!“ Tik staiga – šmukšt! – jo snukutis išniro į 
saulės šviesą, ir Kurmis kūlversčia išsirito į šiltą pievos žolę.

– Tai bent puikumėlis! – tarė jis pats sau. – Daug geriau, negu sienas balinti.
Karšti saulės spinduliai krito ant kailiuko, švelnus vėjelis glostė įkaitusią 

kaktą, o tiek laiko išlindėjus po žeme, linksmas paukščių čiulbesys kurtino 
prie tylos pripratusias ausis. Kurmis leidosi per pievą, iš malonumo šokuoda-
mas visom keturiom ir džiaugdamasis, kad pavasaris toks nuostabus be visų 
ruošos darbų. Pagaliau kitame pievos gale jis priėjo gyvatvorę.

– Stok! – palei spragą sustabdė Kurmį senyvas triušis. – Mokėk šešis pensus 
už teisę eiti privačiu keliu!

K
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Pasipiktinęs Kurmis parvertė jį atsainiai stumtelėdamas ir nutrepseno sau 
patvoriu, erzindamas kitus triušius, kai šie kyščiojo snukučius iš savo urvų 
pažiūrėti, iš kur tas triukšmas. 

– Sučirškinti tave su svogūnais! – pašaipiai leptelėjo jis ir dingo, triušiams 
nė nespėjus sugalvoti, kaip čia deramai atsikirtus.

Tada jie pradėjo bartis.
– Na ir kvailys! Kodėl nepasakei jam...
– Taigi, o kodėl pats nieko nesakei...
– Galėjai gi jam priminti... – ir taip toliau, kaip paprastai. Bet, žinoma, jau 

buvo per vėlu, kaip visada tokiais atvejais. 
Viskas atrodė taip puiku, kad net nesinorėjo tikėti, jog tai tiesa. Kurmis 

šmižinėjo šen ir ten, ėjo palei gyvatvores, klajojo po pievas ir atvašynus. Visur 
paukščiai sukosi lizdus, gėlės krovė pumpurus, kalėsi medžių lapeliai, – visi 
laimingi judėjo, knibždėjo. O Kurmis nejautė jokio sąžinės graužimo ir neprie-
kaištavo sau, kam paliko kalkes, – kur tau, jis nesitvėrė džiaugsmu būdamas 
vienintelis dykinėtojas tarp plušančių žemės gyventojų. Ir visada turbūt sma-
giausia ilsėtis ne kai pats nieko neveiki, o kai matai, kaip triūsia kiti.

 Taip klaidžiodamas Kurmis galvojo, kad didesnės laimės ir būti negali. 
Tik staiga jis sustojo ant patvinusios upės kranto.  
Niekada gyvenime dar nebuvo matęs upės – šito 
glotnaus vinguriuojančio apvalaino gyvūno, kuris 
kukendamas gainiojo ir gurguliuodamas griebdavo 
pasitaikančius daiktus, kvatodamas paleisdavo 
juos ir vėl liuoktelėdavo prie naujų žaidimo 
draugų; o šie, nors ištrūkdavo, tačiau ir vėl 
pakliūdavo jam į rankas. Viskas mirgėjo ir 
virpėjo, trykščiojo, spindėjo ir žaižaravo, 
šnarėjo ir sūkuriavo, teškeno ir gurgėjo. 
Kurmis buvo pakerėtas, apstulbintas ir 
sužavėtas. Jis žingsniavo upės krantu lyg mažas 
padarėlis šalia žmogaus, užbūrusio jį nuostabiomis 
pasakomis. Galiausiai nusikamavęs Kurmis atsisėdo ant 
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kranto, o upė tebeklegėjo, tebečiurleno gražiausias pasaulio pasakas, kurias 
žemė iš pačios savo širdies siunčia nepasotinamai jūrai.

Sėdėdamas ant žolės ir žiūrėdamas į kitą upės krantą, Kurmis pastebėjo 
tamsų urvą kiek aukščiau vandens ir nejučiom ėmė svajoti, kokia tai būtų 
jauki vietelė nelabai reikliam gyvūnėliui, norinčiam apsigyventi gražiame 
namelyje palei upę virš patvinusio vandens, toli nuo triukšmo ir dulkių. Taip jam 
bežiūrint, olos gilumoje blykstelėjo kažkoks ryškus taškelis, išnyko, paskui dar 
kartą blykstelėjo lyg maža žvaigždutė. Tačiau vargu ar tokioje neregėtoje vietoje 
galėjo būti žvaigždė; ir nepanašu į jonvabalį – per daug jau mažas ir blizgantis. 
Paskui oloje vėl mirktelėjo, ir Kurmis suprato, kad tai – akis; aplink ją tarsi 
paveikslo rėmai palengvėle išryškėjo mažas snukutis.

Rudas snukutis su ūsais.
Apvalus, rimtas snukutis, kurio akių blizgesys ir patraukė Kurmio dėmesį.
Dailios ausytės ir tankūs šilkiniai plaukai.
Tai Vandeninis Žiurkinas!
Abu padarėliai stovėjo ir atsargiai apžiūrinėjo vienas kitą.
– Sveikas, Kurmi, – tarė Žiurkinas.
– Sveikas, Žiurkine! – atsakė Kurmis.
– Ar nenorėtum persikelti šiton pusėn? – tuojau paklausė Žiurkinas.
– Oho, gudrus šnekėti, – atsakė Kurmis, beveik įsižeidęs. Jis čia buvo nau-

jokas, nepažinojo nei upės, nei paupio gyvenimo ir papročių.
Nieko neatsakęs, Žiurkinas pasilenkė, atrišo virvę ir patraukė; paskui len-

gvai įšoko į valtelę, kurios Kurmis nebuvo nė pastebėjęs. Iš lauko pusės ji buvo 
nudažyta mėlynai, iš vidaus baltai, ir joje galėjai išsitekti kaip tik dviese. Valtis 
Kurmiui iškart baisiai patiko, nors jis dar gerai ir nesuprato jos paskirties.

Žiurkinas vikriai persiyrė per upę. Priplaukęs ištiesė priekinę letenėlę, ir 
Kurmis labai atsargiai ėmė leistis. 

– Atsiremk čia, – pasakė Žiurkinas. – Na, gyviau! 
Nustebęs ir sužavėtas Kurmis pasijuto besėdįs tikros valties gale.
– Šiandien nuostabi diena! – tarė jis, kai Žiurkinas atsistūmė ir vėl ėmėsi 

irklų. – O žinai, aš niekad gyvenime dar nesu plaukęs valtimi.
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– Ką?! – Žiurkinas net išsižiojo. – Niekada neplaukei... Kaipgi taip, aš... Tai 
ką gi tu veikei?

– Argi tikrai čia taip jau gera? – droviai paklausė Kurmis, nors pats mielai 
norėjo tuo tikėti, kai atsilošęs sėdynėje apžiūrinėjo pagalvėles, irklus ir kitus 
žavingus įtaisus, jausdamas, kaip švelniai valtelė sūpuoja.

– Gera? Tiesiog su niekuo nepalyginama, – iškilmingai tarė Žiurkinas, užsi-
guldamas irklą. – Patikėk manimi, drauguži, niekada niekur pasaulyje, niekur 
niekada tau nebus nė pusės to gerumo kaip irstantis valtimi. Irstaisi nieko 
neveikdamas, – svajingai dėstė toliau Žiurkinas, – tik irstaisi valtimi, irstaisi...

– Atsargiai, Žiurkine! – staiga suriko Kurmis.
Bet buvo jau per vėlu. Visu greičiu plaukianti valtis atsitrenkė į krantą. 

Svajotojas, tas linksmasis irklininkas, tik keberiokšt aukštielninkas į valties 
dugną, net kojos užsirietė. 

– ...valtimi, – ramiai tebepostringavo Žiurkinas, keldamasis ir linksmai 
nusijuokdamas. – Ar valtimi, ar šalia jos – vis tiek. Čia ir yra visas gerumas, 
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Pavasario buvo pilnas oras ir žemė; svaiginantis jo ilgesys ir nerimas skverbėsi 
net į mažą, tamsų Kurmio namelį. Taigi visai nenuostabu, kad Kurmis staiga 
trenkė teptuką ant grindų, šūktelėjo: „Kad jį kur! Teprasmenga ta pavasario 
ruoša“, – ir, net neapsivilkęs švarkelio, išrūko pro duris. Kurmis kniso, rausė, 
gramdė žemę nagais, kapstė ją ir vėl gramdė, rausė, kniso, uoliai darbuoda-
masis letenėlėmis ir visą laiką niurnėdamas panosėje: „Aukštyn, aukštyn, 
greičiau į viršų!“ Tik staiga – šmukšt! – jo snukutis išniro į saulės šviesą, ir 
Kurmis kūlversčia išsirito į šiltą pievos žolę.

Metęs pavasarinį tvarkymąsi, Kurmis nuklysta per pievas ir atsidu-
ria prie dar niekad nematytos upės. Čia nuoširdžiojo žvėrelio laukia ir 
daugiau staigmenų, pakeisiančių jo gyvenimą. Su naujaisiais draugais – 
sumaniuoju Vandeniniu Žiurkinu, mąsliuoju Barsuku ir užsispyrėliu 
Rupūžiumi – Kurmis patiria gausybę neįtikėtinų nuotykių. Vietoje ne-
nustygstantis Rupūžius nukniaukia svetimą, bet greitą... nuostabų... 
didžiulį... automobilį ir patenka į kalėjimą. Vėliau draugams tenka 
didvyriškai susigrumti su pavojingais Gūdžiosios Girios gyventojais, 
užgrobusiais Rupūžiaus dvarą.
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