
Anuo metu gražioje ir klestinčioje šalyje gyveno turtin
gas pirklys. Jis turėjo tris gražuoles dukteris, kurios
nuo mažumės gyveno prabangoje, nes tėvas jas be

galo mylėjo. Dvi vyresniosios buvo pasipūtėlės ir tuščiagar
bės, tačiau jaunėlė skyrėsi nuo seserų kaip diena nuo nakties.

Ji buvo meili, geraširdė ir daili, todėl visi ją vadino Gražuole.
Kiekvieną savaitę į puikius pirklio namus užsukdavo po kelis
jaunikaičius prašyt kurios nors mergelės rankos. Tačiau abi vy
resnės seserys atšaudavo, kad tekės mažų mažiausiai už kuni

gaikščio arba grafo. Tuo tarpu gražuolė mandagiai atsakydavo,
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us vėjas, pradėjo snigti, įsisiautė
o baisi pūga, rodės, dangus su žeme maišosi. Pirklys pasiklydo,
avargo, sušalo ir pamanė, kad dukterų nebepamatys. Staiga

olumoje tarp medžių jis įžiūrėjo spindint žiburėlį. Sukaupęs
askutines jėgas, pirklys paragino nusivariusį arklį ir, skinda
asis kelią pro krūmus ir medžių šakas, stūmėsi į tą pusę, iš

ur sklido šviesa. Greitai jis išjojo į laukymę, kurioje stovėjo
ingą pilis. Sunkios geležinės durys pačios prasivėrė, ir pirkly
žengė vidun. Aplinkui tvyrojo mirtina tyla.

z "•''^ Tai išgirdusios, vyresnės dukterys iš pykčio pr

'trypti kojomis. Deja, bergždžiai: tėvas nuskurdo,
rūpestingas dukterų gyvenimas baigėsi. Netruku
iškeliavo į kaimą ir apsigyveno mažoje skurdžioj
Gražuolė kiek įmanydama stengėsi tėvui paden.
darbo ir tyro kaimo oro ji dar labiau išgražejo, s
niai paraudo. Tuo tarpu kitos dvi seserys kiauras
džiavo, tinginiavo ir bambėjo, keikdamos savo n

Kartą pirklys pasakė dukroms, kad turi keliauti į miestą su
reikalais. Vyresnės dukterys pašoko iš džiaugsmo.
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Žingsniuodamas per sodą, pirklys pamatė raudonai žydintį
rožių krūmą, prisiminė jauniausiąją dukrą ir nuskynė keletą pa
čių gražiausių žiedų. Staiga sugrumėjo perkūnas. Pirklys atsi
gręžė ir išvydo tokį siaubingą padarą, kad vos nenualpo. Tiesa,

baisūnas buvo dailiai apsitaisęs, tačiau turėjo didžiulę į liūto
panašią galvą, o jam iš nasrų kyšojo ilgi aštrūs dantys. Išskėtęs
galingas gauruotas letenas su lenktais nagais, jis žvelgė į persi-

gandusį žmogelį ir grėsmingai šnopavo.
-Nedėkingas žmogau! — suriaumojo Pabaisa. — Išelbėau

tau gyvybę ir priėmiau kaip brangiausią svečią,
kas man brangiausia - rožes! Dėl šios vagystės
-Pone, atleiskit man, neišmanėliui, - išle

meno pirklys. - Neketinau jūsų įžeisti. Norį-,
jau padovanoti šias gėles vienai savo dukterų.

Ji manęs prašė rožių.*
-Nedrįsk manęs vadinti ponu! - sustu- V

go siaubūnas. - Aš esu Pabaisa! Nors pala...
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„Tikiuosi, pilies šeimininkas atleis man šitokį įžūlumą", - pa
manė jis, sėsdamasis už stalo. Laikrodis išmušė vidurnaktį, ta

čiau niekas nepasirodė. Pirklys luktelėjo, paskui ryžosi apžiūrėti
paslaptingąją pilį. Varstydamas duris ir dairydamasis po kam
barius, jis galop susirado miegamąjį, atsigulė į didžiulę minkštą
lovą ir kaipmat užmigo. Rytą pabudęs nustebo: prie lovos ant

kėdės padėti nauji drabužiai, o ant stalo garuoja pusryčiai.
-Ačiū jums, pone, - balsu padėkojo pirklys nematomam

šeimininkui ir sėdo pusryčiauti.
Pasistiprinęs jis nusprendė, kad nedera piktnaudžiauti pilies

šeimininko svetingumu, metas išeiti savais keliais.


