
Pepe atsikrausto j V i l ^ Vilait^ 

azo miestelio pakrastyje buvo senas apleistas so-

JL V X d a s . Sode stovejo senas namas, o tame name gyve-
no Pepe Ilgakojine. Jai buvo devyneri metai, ir j i gyveno 
vienij viena. Neturejo j i nei mamos, nei tecio, bet ir labai 
gerai, juk nebuvo kas varo gulti, kai pats smagumas zais-
ti, ir niekas nevercia gerti zuvi j taukus, kai j i tuo tarpu 
nori karameliii-

Kitados, seniai, Pepe turejo ir tetj, kurj nezmoniskai 
mylejo, zinoma, turejo ir m a m ^ bet jau tiek laiko praejo, 
kad j i nevaliojo ne atsiminti. Mama numire, kai Pepe buvo 
dar visai mazyte, gulejo lopselyje ir taip baisiai reke, kad 
niekas nedrjsdavo artyn prieiti. Pepe buvo tikra, kad jos 
mama dabar sedi danguje ir pro siaur^ plysiuk^ ziuri ze-
myn j savo dukrel§, todel Pepe daznai jai pamojuodavo: 

- Nesirupink! Man labai gerai! 

Savo tecio Pepe neuzmirso. Jis buvo jurtj kapitonas ir 
plaukiojo po platiiji vandenyn^ kadaise ir Pepe keliavo 
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drauge su juo, kol vien^ kart^ pakilo audra, nupute tetj 
i j u r ^ ir jis dingo. Bet Pepe ne kiek neabejojo, kad vien^ 
grazi^ dien^ jis ims ir sugrjs. Anaiptol netikejo, kad tetis 
nuskendo. Ji mane, kad tetis isplauke | s a l ^ kur pilna ne-
grij, ten pasidare negrij karalius ir nuo to laiko kasdien 
vaiksto su aukso kariina ant galvos. 

- Mano mama angelas, o mano tetis - negrij karalius, 
kaip kazin k ^ ne vis i vaikai turi tokius nepaprastus te-
vus, - patenkinta sakydavo Pepe. - Ir kai tik mano tetis 
pasistatys l a i v ^ tuoj atplauks ir pasiims mane, ir tada as 
biisiu negrij princese. E i op, tai bus smagumelis! 

Si n a m ^ kuris stovejo sode, jos tetis buvo pirk^s se
niai, pries daugel metij. Mat ketino cia apsigyventi su 
Pepe, kai bus visai senas ir jau nebegales plaukioti. Bet 
stai atsitiko nelaime, jj nupiite j j i i r ^ ir Pepe, tikedama, 
kad jis sugrjs, parkeliavo tiesiai namo, j V i l ^ Vilait^. Taip 
namas vadinosi. Cia buvo viskas sutvarkyta, stovejo bal-
dai ir lauke jos. Vien^ grazq vasaros vakarq j i atsisveikino 
su visais matrosais savo tecio laive. Jie labai mylejo Pep§, 
ir Pepe labai juos mylejo. 

- Sudie, vaikinai, - pasake Pepe ir visiems is eiles pabu-
ciavo i kakt^. - Nesirupinkit del man^s. As neprapulsiu! 

D u daiktus j i pasieme is laivo. Bezdzionel^, vardu Po-
nas Nilsonas, - j ^ buvo gavusi dovanii is tecio - ir didelj 
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krepsj, pilnq auksiniii pinigil- Matrosai stovejo prie tureklq 
ir ziiirejo j Pep§, kol tik galejo matyti. Ji ejo dr^siai, neatsi-
gr^zdama, su Ponu Nilsonu ant peties ir krepsiu rankoje. 

- Nuostabus vaikas, - pasake vienas matrosas ir nusi-
sluoste asar^ kai Pepe visai dingo tolumoje. 

Teisyb? jis sake. Pepe is tiesij buvo nuostabus vaikas. 
O uzvis nuostabiausia, kad j i buvo be galo stipri. Tiesiog 
paselusiai stipri, visam pasaulyje nebiitum rad^s ne poli-
cininko tokio stipraus kaip j i . Galedavo net arklj pakelti, 
jei tik turedavo iipo. Kartais ir uzeidavo upas. Ji ir nuosa-
v ^ arklj laike, nusipirkusi uz dali auksiniij pinigii, kai tik 
parkeliavo i V i l ^ Vilait?. Ji visada svajojo tureti savo arklj. 
Dabar jis gyveno verandoje. O kai Pepe sumanydavo po 
pietii ten gerti k a v ^ j i paprasciausiai imdavo ir iskeldavo 
arklj i sod^. 

Greta Vilos Vilaites buvo kitas sodas ir stovejo kitas 
namas. Tame name gyveno tetis ir mama su savo dviem 
dailiais vaikuciais, berniuku ir mergaite. Berniukas buvo 
vardu Tomis, o mergaite Anika . Jie buvo labai meiluciai, 
graziai isaukleti ir klusnus vaikai. Tomis negrauze nagq 
ir visada padarydavo t ^ k^ mama liepdavo. Anika neim-
davo klykti , jei ko nors negaudavo, visada vaiksciodavo 
pasipuosusi, dailiai islyginta medvilnes suknyte ir labai 
saugodavosi, kad jos nesusiteptij. Tomis ir A n i k a abu 
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dailiai zaide savo sode, bet daznai pasigesdavo draugii, 
ir tuo metu, kai Pepe dar plaukiojo po vandenyn^ su te-
ciu, jie kartais, ziurek, ir stovi atsirem? j tvor^ ir sako 
vienas kitam: 

- Kaip kvaila, kad niekas neatsikrausto j sit^ nam^! 
Gerai hutxi, jei cia kas gyventij ir turetij vaiki j . 

T ^ grazii vasaros vakar^ kai Pepe pirm^ kart^ perzen-
ge Vilos Vilaites slenkstj, Tomio ir Anikos nebuvo namie. 
Jie buvo savaitei isvaziav^ pavieseti pas mociut^. Uztat 
ne nenutuoke, kad kazin kas atsikele j kaimyninj n a m ^ ir 
kai pirm^j^ dien^ sugrjz^ namo stovejo prie savo varteliii 
ir spoksojo j gatv^, vis dar nezinojo, kad cia pat netoli at-
sirado zaidimij draugas. Kaip tik jiems sitaip bestovint ir 
besukant galv^ k^ veikti, ar atsitiks siandienkoks |domus 
nuotykis, ar vel bus tokia pat nuobodi diena, kai nieko 
negali sugalvoti, kaip tik tada atsivere Vilos Vilaites var-
teliai ir isejo maza mergyte. Nepaprastai keista mergyte, 
tokios Tomis ir Anika nebuvo regej?, - tai Pepe Ilgakojine 
isdroze ryt^ pasivaikscioti. Stai kaip j i atrode: 

Plaukai visiskai morkij spalvos, supinti j dvi kietas 
kasytes, styrancias i salis. Nosis be galo panasi i bulvel?, 
visa nutaskuota strazdanij. Panoseje piipsojo storos lu-
pos, burna pilna sveiki^, baltq dantij. Suknele uzvis 
jdomiausia. Pepe pati j ^ buvo pasisiuvusi. Turejo iseiti 



melyna, bet melynos medziagos pritruko, ir Pepei teko 
sen bei ten jdurti raudon^ lop^. Savo isstypusias plonas 
kojas buvo apsiavusi ilgomis kojinemis, viena ruda, kita 
juoda. {sispyrusi i juodus batelius, lygiai dvigubai per di-
delius jos kojoms. Batelius jai buvo nupirk^s tetis Pietq 
Amerikoje, kad Pepe turetij kuo apsiauti, kai pauges, bet 
j i nenorejo kiti j aveti. 

O labiausiai Tomis ir Anika ispute akis pamat§ bez-
dzionel^, tupinci^ ant nepazjstamos mergaites peties. 
Bezdzionele buvo mazyte, apauta zydromis kelnemis, 
apvilkta geltonu ziponeliu ir su balta siaudine skrybele. 

Pepe nudroze tolyn. Ji zenge viena koja saligatviu, 
kita gatve. Tomis ir Anika ziiirejo j jq, kol tik galejo ma-
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tyti. Po kiek laiko j i grizo atgal. Dabar ejo atbula. K a d 
nereiketii apsigr^zti einant namo. Sulig Tomio ir Anikos 
varteliais sustojo. Vaikai tyledami suziuro j vienas kit^. 
Gal i i gale Tomis tare: 

- Kodel tu ejai atbula? 
- Kodel ejau atbula? - paklause Pepe. - Gal mes ne 

laisvoj saly gyvenam? Argi nevalia eiti kaip nori? Be to, 
as tau pasakysiu, kad Egipte vis i zmones vaiksto sitaip ir 
niekam ne kiek neatrodo keista. 

- Is kur tu zinai? - paklause Tomis. - Juk nebuvai 

Egipte? 

- As nebuvau Egipte! Lazinames, kad buvau. Visur 
buvau, tolimiausiam zemes kamputy, ir maciau kur kas 
jdomesniu dalyki j , ne tik zmones, vaiksciojancius atbu-
lomis. Kazin k ^ tu pasakytum, jei as buciau vaiksciojusi 
rankomis, kaip daro zmones Indokinijoje? 

- Meluoji v i s k ^ - pasake Tomis. 
Pepe truputj susim^ste. 
- Taip, tavo teisybe. Meluoju, - liiidnai tare j i . 

- Negrazu meluoti, - pasake Anika, pagaliau drjsusi 

issizioti. 
- Taip, l a b a i negrazu meluoti, - dar liudnesniu balsu 

atsake Pepe. - Bet supranti, retkarciais imu ir uzmirstu. 
Ir kaip tu gali reikalauti, kad toks mazas vaikas, kurio 
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