If? TAIP VISKAS PRASIOEOA...
Viename senuteliame name gyveno maza mergaite. Jos vardas
buvo Mere Dzeine. Taip taip. Ir Mere, ir Dzeine. Mere - taip j^pavadino mama. O Dzeine - nes tokio vardo norejo tetis. Kad nereiketii bartis ir pyktis, mergaitei teko du vardai.
Tai va, senuteliame name Mere Dzeine gyveno kartu su savo seima. ReiketLi nepamirsti, kad namas stovejo Anglijoje. Butent del to jis
buvo is tiesLi labai senas. Ji pastate pries simt^, o gal net du simtus
metii. Anksciau jame gyveno Meres Dzeines proseneliai ir proseneles.
0 dabar siame name buvo [sikur^ Mere Dzeine, jos mama Klere,
tetis Maiklas, broliukas Vilis ir kate Siuzi. Tiesa, taip pat pas juos ateidavo aukle - ponia Binki. Ji moke Mer^ Dzein^ skaityti, rasyti, virti
obuoliLidzem^ir siuvineti serveteles. O broliuko Vilio ji nieko nemoke.
Nes jis buvo mazas. Dar siame name buvo didelis ir grazus sodas.
Juo rupinosi sodininkas ponas Terneris.

Merei Dzeinei tik septyneri metai. Jos plaukai yra morkq spalvos,
o nosi puosia strazdanos. Tokius pat plaukus turi ir jos tetis. Ir Mere
Dzeine tuo be galo didziuojasi.
Kart^ gyveno mergaite
Vardu Mere Dzeine.
Ji mego gardesius Saldainius, dzem^.
Jos drabuzeliai
Visada buvo dailGs.
Tad mergaitQ lydejo
Zvilgsniai meilGs.
Akytes isdykusios.
Garbanos, strazdaneles
Pasaulis dar nepazino
Tokios kvatokleles.

O koks Meres Dzeines charakteris? Taip is karto ir nepasakysi. Ji
yra gera, smalsi, megsta pakrizenti irtruputeli patinginiauti. O kartais
ji - kaprizinga mergaite.
Stai ir siandien ji siek tiek oziuojasi. Mere Dzeine visai nenori kloti
savo lovytes. Ponia Binki del to net truputeli nusimine. Jukji taip stengiasi nuo ryto iki vakaro aukledama Mer^ Dzein^.
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(Kartais radiniai buna labai stebuklingi...)
Taigi, Mere Dzeine yra labai linksma ir nelabai paklusni mergaite.
Ji niekuomet nesedi vienoje vietoje, todel ponia Binki pramine strakale-makale.
Stai ir siandien Mere Dzeine pabego [ seno sodo gilum^, o ponia
Binki j^kviecia sugrizti. Taciau Mere Dzeine zino - jei [lisi dar giliau i
erskeciij krumynus, rasi k^ nors labai [domaus. Pavyzdziui, vakar po
senaguobaji radosavo lel^, kuri^pamete praeit^rudeni. Leie, aisku,
per laik^issipurvino, o jos akys ir burna nusitryne. Nepaisant to, radinys buvo labai naudingas. Mere Dzeine prisedo po krumu ir savo
mazu mediniu kastuveliu pradejo kasti nedidelQ duobut^. Dar vakar ji
nutare, kad cia bus jos surastos leles namelis. Ir staiga... Och, jau tie
netiketumai... Ir kas bOtq buv^, jei Mere Dzeine nebutq radusi leles?
Arba butq pamirsusi j. pasivaiksciojim^pasiimti savo kastuveli?

