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Skiriu nepažįstamam mažam vabalui, 
kuris stebėjo mane pro grindų plyšį, kai rašiau šią knygą. 

Tiek jį ir temačiau...
K. K.
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ĮžaNGĖLĖ

Kai pagalvoji apie žiemą, iškart norisi palįsti po šilta antklode ir, pali-
kus tik iškištą nosį kvėpuoti, susiriesti į kamuoliuką. arba apsimuturiuoti 
šaliku.

Tačiau ši knyga ne tiek apie žiemą, kiek apie baltą spalvą.
Kai kas gali ir suabejoti – kokia gi čia spalva? Gal tai iš viso net ne 

spalva?
Bet ar patikti gali tik tai, kas ryšku ir spalvinga? ar debesys, pienas, 

gulbės arba baltos rožės mažiau gražios vien dėl to, kad yra baltos?
juk koks gražus yra baltas švarus popieriaus lapas. Kai ant jo ką nors 

užrašai arba nupieši, jis ne visada tampa gražesnis.
ir vis dėlto. Kodėl, vos tik pamačius prieš save baltą lapą, tučtuojau 

norisi čiupti pirmą pasitaikiusį po ranka pieštuką arba kreidelę ir nieko 
nelaukiant ką nors ten nupiešti ar parašyti?

Gal dėl to, kad tuščias lapas mums primena baltą ir šaltą žiemą, nuo 
kurios norisi tuojau pat pasprukti? Todėl ir skubame tą baltumą kuo 
greičiau paslėpti.

Galų gale ši knyga ne tik balta, bet ir šviesi, todėl ją skaitant ar vartant 
neturėtų būti labai šalta.

        jūsų K. K.
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Mažoji žieMa
Sode šalia namo, prie pat medinės tvoros, augo senas jazmino krūmas.
Buvo pats vidurvasaris, ir stojo šilti, gražūs orai. Visur buvo taip 

maloniai svaigu, kad norėjosi kur nors imti ir nulėkti. Tik niekas nie-
kur nelėkė, veikiau priešingai. iš kažkur atlėkė keli Varnėnai juodomis 
žvilgančiomis plunksnomis, geltonais snapais ir plonomis raudonomis 
kojelėmis. ir įsitaisė savo mėgstamoje vietelėje ant tvoros šalia jazmino.

jie labai džiaugėsi, kad dabar vasara ir gali veikti, ką nori.
anksti rytą gyvu čiulbesiu jie žadino visus sodo medžius, krūmus, 

gėles ir net amžinai tinginčius keltis neskraidančius dvikojus to namo 
gyventojus.

Dienomis kartais svilindavo toks karštis, kad Varnėnams nuo saulės 
tekdavo slėptis tarp tankiai apaugusių lapais jazmino šakų. Vakare karš-
čiui atlėgus, paukščiai vėl sutūpdavo ant tvoros.

jazminas buvo didelis ir labai gražus. Ypač dabar, kai pradėjo žydėti. 
iš pradžių prasiskleidė vos du balti žiedeliai, ir atrodė, lyg žalias jazmino 
krūmas viską, kas dedasi aplinkui, stebi mažomis baltomis akutėmis. 
Vėliau žiedų vis daugėjo ir daugėjo. Galiausiai visas krūmas apsipylė ne-
suskaičiuojama gausybe puošnių baltų žiedų. ore pasklido nuostabus 
jų kvapas, kurį, vos kartą užuodęs, prisiminsi visą gyvenimą.

Varnėnams labai patiko jazminas. jie tupėjo šalia puošniojo krūmo ant 
tvoros, grožėjosi baltų žiedų kupolu, kraipė galveles ir gyvai reiškė susi-
žavėjimą.
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– jis toks panašus į štai tą debesėlį danguje, – pasakė vienas, – tik šis 
ramiai stovi vietoje ir nenuskrenda tolyn, vos tik pradedi juo gėrėtis.

– o man jis – tarsi baltas pūkuotas triušis, – pridūrė antras, ir kiti 
paukščiai pritariamai palinksėjo galvomis.

– jo žiedų kvapas primena tą, kuris sklinda pro vonios kambario 
langelį antrame namo aukšte, – paslaptingai sukuždėjo trečias ir paaiš-
kino: – Ypač kai ten maudosi namo šeimininkė.

– o man jis panašus į sniegu užklotą kalnelį, – svajingai pratarė 
seniausias, šilto ir šalto matęs Varnėnas, tupintis kiek atokiau.

– eik jau, eik, radai su kuo lyginti, – sutartinai nusistebėjo jo gen-
tainiai.

Vis dėlto tas palyginimas nebuvo toks jau nevykęs.
Greitai prabėgo savaitė. jazminas peržydėjo ir pradėjo mesti žiedla-

pius. Tarsi baltos snaigės iš dangaus, jie iš lėto plevendami leidosi žemyn.
– žiūrėkite, ar tik ne sninga? – šūktelėjo nustebęs vienas Varnėnas.
– Nejau žiema bus atėjusi? – sunerimo antrasis.
– ar tik nebūsime pražiopsoję išskristi į šiltuosius kraštus? – išsigando 

trečiasis.
– Nurimkite, tai tik Mažoji žiema, – nutildė visus senasis Varnėnas.
ir iš tikrųjų aplink jazmino krūmą prikrito tiek baltų žiedlapių, tarsi 

būtų pasnigę. atrodė, lyg į tą vietą būtų atėjusi tokia mažutėlė žiemužė.
– eime paslidinėti, – nė kiek nesutrikęs pasiūlė senasis Varnėnas 

nustebusiems savo draugams. ir tie iškart šiam sumanymui pritarė, nes 
ano Varnėno autoritetas visų akyse paskutiniu metu buvo smarkiai išaugęs.
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