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  Kaip gimsta eilėraštis? 

Iš  kur  ats i randa 

pasakos? Kodėl kai 

kuriems  žmonėms 

žodžiai ir mintys 

sklandžiai susideda į 

sakinius, o tie sakiniai 

vėliau susibėga į 

nepaprastą istoriją,  

kurią skaitai ir  negali 

atsitraukti? Niekas nežino tikslaus atsakymo į 

šiuos klausimus ir niekas nepabandęs negali 

pasakyti, pavyks sukurti kažką gražaus ar 

nepavyks. Štai todėl mes labai džiaugiamės, 

kad mūsų mokykloje yra tiek daug mėginančių  

kurti eilėraščius ar rašyti  pasakas vaikų. 

Keleto mūsų mokyklos mokinių darbai 

atspausdinti neseniai išleistame Prienų rajono 

mokinių kūrybos almanache „Prienų krašto 

vyturiai“. Šis laikraščio numeris skirtas 

ku r i an t i e ms  mo kin i a ms  i r  j ų 

kūrybiniams bandymams. Kai kurie iš 

šių kūrinėlių jau yra įvertinti ( tapo 

laureatais rajoniniame konkurse 

„Kuriame pasaką“), kiti pirmą kartą 

pateikiami skaitytojams, bet visi jie yra 

nuoširdūs, gimę įkvėpimo akimirką ir 

labai brangūs jų autoriams. Skaitykime, 

džiaukimės ir palinkėkime šiems 

kūrybingiems mokiniams didelės 

kūrybinės sėkmės Henriko Radausko 

eilėraščio posmu: 

O eilėraštis gimsta - kaip vėjas - iš 

nieko 

Ir skambėdamas bėga pusnim neramus, 

Bet negali daina prasimušti pro sniegą 

Ir sugrįžta - kaip vėjas - į savo namus. 

Vidutė Kuzmauskienė 

Redaktorės 

žodis 
1 

„Žiema“ 1 

„Žiema“ 

Gruodį, sausį ir vasarį 

Sako, turi būt pašalę, 

Sniego, ledo turi būti, 

Juk  smagu pusny padūkti, 

Su rogutėm važinėtis  

Ir balta žiema grožėtis. 

Bet  rogutės kampe guli, 

Šiemet darbo jos neturi. 

Štai ir vėl pradėjo lyti 

Kur žiema? – Kas gali pasakyti? 

Elvinas Jonyka, 4b klasė 

*** 

Kada tu ateisi, Kalėdų seneli? 

Sušalo pelytė mažyčiam urvely. 

Kada tu ateisi, Kalėdų seneli? 

Papuouošus eglutę ji laukia tavęs, 

Vis dairos ir žvilgčioja per dureles. 

Ji tiki- stebuklas Kalėdų įvyks 

Senelis be staigmenų jos nepaliks. 

Agnė Janušauskaitė,  1 klasė 

„Noriu“ 

Noriu, kad žiemą būtų sniego, 

Kad senelio liktų pėdos. 

Noriu, kad žiemą būtų snaigių 

 Ir kalėdinių sausainių. 

Juk ateis senelis naktį 

Po kelionės tolimos. 

Dovanėlę man palikęs, 

Jis sausainių užkramsnos. 

 

„Pasiilgau žiemos“ 

Nors jau gruodis, bet dar lyja, 

Pasiilgau aš žiemos. 

 Pernai buvo jau daug sniego, 

0 šiais metais -  nė žinios. 

 

Pasiilgau sniego, ledo, 

Slidžių, pačiūžų ir rogučių, 

Gniūžčių, mūšio, sniego kalno 

Ir kalėdinių eglučių. 

Julius Baranauskas, 1 klasė 

„Noriu“ 1 

„Pasiilgau 

žiemos“ 
1 

Mokinių kūryba 

„Nusilipdėm 

besmegenį“ 
2 

„Atėjo žiema“ 2 

„Pavasario 

draugai“ 
2 

„Kaip nykštukas 

Jonukas tapo 

rašytoju“ 

2 

„Pienės žiedelis“ 3 

„Smalsutė“ 3 

„Svajonės    

pildosi“ 
3 

„Medžio 

užduotis“ 
4 

„Slibinų      

karalienė“ 
4 

„Stebuklinga 

gėlelė“ 
5 

„Paršelis, Don 

Kichotas ir Pi-

nokis arba kas 

dėjosi anuo metu 

bibliotekoje“ 

5 

„Spalvota     

svajonė“ 
6 

„Nesijaudinkite, 

tai - meilė“ 
6 



 2 PUSLAPIS  2016-01-20  Nr.1 

„Nusilipdėm besmegenį“ 

Nusilipdėm sniego senį, 

 Sniego senį besmegenį. 

Davėm šluotą į rankas. 

Tegul saugo jeigu kas... 

Goda Juozapavičiūtė, 1 klasė 

*** 

„Atėjo žiema“ 

Jau žiema atėjo 

Krenta baltos snaigės. 

Jau žiema atėjo 

Visi laukiam šventės. 

Laukiame  senelio, 

Jis tikrai ateis. 

Atneš dovanėlių, 

Žais jis su vaikais... 

Guostė Balčiūnaitė 1 klasė  

*** 

„Pavasario draugai“ 

Medžiams varnos nusibodo 

Krankiančios kasdien iš tolo. 

Pasiilgo medžiai jau draugų, 

 grįžtančių iš tolimų kraštų. 

 

Nors pavasaris užtruko, 

Traukias ledas nuo keliukų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas ten čirpina aukštai? 

Juk dar miega net žiogai. 

 

Tai smagieji vyturiukai 

Su tamsiais rudais paltukais. 

Nepabūgę net šalnų 

Traukia giesmę virš laukų. 

 

Kirba virpa jų sparneliai, 

Skleidžia džiugesį širdelei. 

 Žeria sniego patalėlį,  

Kelia mažą šalpusnėlį: 

- Jau gana miegoti, vaike, 

Nes pavasarį sutikti reikia. 

 

Džiaugias medžiai čyruoliukais, 

Greitai puošis pumpuriukais. 

Nuo melodijų smagių 

Bunda šakos ąžuolų. 

 

Saulė šypteli nedrąsiai, 

Nesinori sėdėt klasėj... 

Kaip pavasarį smagu 

Pakvėpuot grynu oru. 

Iveta Šaviraitė, 6 kl. 

 „Kaip nykštukas Jonukas tapo 

rašytoju“ 

  Seniai, seniai pasakų šalyje gyveno 
nykštukas Jonukas. Jis labai norėjo tapti 
rašytoju, bet nemokėjo nei skaityti, nei 
rašyti ir netgi nepažino raidžių!  

  Vieną gražią saulėtą vasaros dieną 
nykštukas nusprendė eiti ieškoti 
mokytojo, kuris išmokys ir rašyti, ir 
s k a i t y t i .  J o n u k a s  s u s i d ė j o 
reikalingiausius daiktus ir išdūmė į 
mišką ieškoti mokytojo. Pirmą jis 
sutiko kiškį ir klausia jo: 

 - Kiški, kiški, ar galėtum išmokyti 
mane skaityti ir rašyti? 

- Norėčiau tau padėti, bet pats nemoku, 
- liūdnai atsakė kiškis. 

- Sudie, - nusivylęs pasakė nykštukas ir 
nukulniavo toliau. Antrąjį jis sutiko 
kurmį ir klausia jo: 

- Pone akiniuotasis kurmi, ar galėtumėte 
mane išmokyti skaityti ir rašyti? 

- Gaila, bet aš nieko nematau ir dėl to 
negaliu tavęs išmokyti,- atsakė kurmis. 

     Jonukas nuleido galvą, atsisveikino 
su kurmiu ir liūdnai nuėjo mišku. Kai 
jau viltys rasti mokytoją išblėso, 
atskrido linksmas paukštis. Išvydęs 
nuliūdusį nkštuką giesmininkas 
paklausė: 

- Ko tu liūdi? 

 - Aš nemoku nei skaityti, nei rašyti ir 
netgi nepažįstu raidžių, - verkdamas 
atsakė mažylis. 

  - Aš galiu tave išmokyti ir raides 
pažinti, ir skaityti, ir rašyti, nes skraidau 
po platųjį pasaulį, stebiu žmones, 
klausausi jų, giedu jiems ir daug ko iš jų 
išmokstu! - pasakė paukštelis. 

  Nykštukas Jonukas net pašoko iš 
džiaugsmo. Jie mokėsi tris mėnesius. 
Pirmą mėnesį jie išmoko atpažinti raides, 
antrą skaityti. Trečią mėnesį abu mokėsi 
rašyti, kol pagaliau Jonukas išmoko ir 
skaityti, ir rašyti. Nykštukas padėkojo 
savo mokytojui ir laimingas nukulniavo 
namo. Jis perskaitė daugybę knygų, 
žavėjosi jose papasakotomis istorijomis. 
Po ilgų mokymosi ir tobulėjimo metų 
nykštukas Jonukas parašė knygą „Pasakų 
šalies paukščiai“ ir tapo garsiu rašytoju 
vieno mažo paukštelio dėka! 

Edvinas Laukaitis, 5 kl. 



 3  PUSLAPIS  2016-01-20  Nr.1 

„Pienės žiedelis“ 

  Vieną gražų, saulėtą pavasarį žalioje 
pievoje gyveno jaunas skaisčiai geltonas 
pienės žiedelis. Jo svajonė buvo žydėti ir 

žiemą, ir vasarą.  

  Kai sutemdavo, pienės žiedelis 
žiūrėdamas į žvaigždes svajodavo vis apie 
tą patį - kad pamatytų baltą sniegą, 
krintančią snaigę. Devynis šimtus 

devyniasdešimt devynis kartus meldė, 
kad nenuvystų. Žiedelis tikėjo, kad 
tūkstantąjį kartą gali išsipildyti jo 

svajonė.  

   Bėgo dienos, savaitės ir mėnesiai, o 
žiedelis vis balo, kol pagaliau virto 
pūku. Jis labai nuliūdo, kad tūkstantasis 
kartas pamelavo. Pavirtęs pienės pūku, 
naktį, šviečiant milijonui žvaigždžių, 
žiedelis apmąstė savo likimą ir 

nusprendė, kad gerai jam ir taip. Jis 
suprato, kas pavirtęs pūku galės 
skristi kaip balta snaigė. „Vis tiek 
kitais metais pražysiu ir vėl būsiu 
gražus ir jaunas ir kartu su kitomis 
pienėmis paversime pievą geltona 
jūra“, tyliai sukuždėjo pūkelis ir 
bežiūrėdamas į žvaigždes laimingas 

užmigo. 

Brigita Skrinskaitė 8 kl. 

„Smalsutė“ 

  Kitą kartą gyveno karalius ir 
karalienė. Jie labai mylėjo vienas 
kitą. Netrukus jiems gimė 
mergaitė. Kadangi mergaitė 
smalsiai dairėsi aplink, ją pavadino 
Smalsute. 

  Kai paaugo karalaitė, nuolat viską 
ap l inkui  tyr inėdavo ,  v i sų 
klausinėdavo.  Smalsutė iš 
smalsumo buvo apkeliavusi visą 
karalystę, tik bijojo įžengti į gūdų, 
tamsų mišką. 

          Tame miške, namelyje ant 
vištos kojelės, gyveno dvi raganos 
Tindė ir Rindė. Jos tik galvojo, 
kaip prisivilioti Smalsutę į trobelę. 
Raganoms reikėjo mergaitės 
širdies tam, kad išspaustų iš jos 
karališkąjį kraują, jį išgertų ir taptų 
amžinai jaunos ir gražios. Kartais 
Tindė ir Rindė atsisėsdavo ant 
savo šluotų ir skrosdamos 
padanges išskrisdavo pasižvalgyti 
po karalystę. Vieną dieną po 
lietaus jos vėl išskrido į karalystę ir 

išgirdo karalaitės ir jos 
mamos pokalbį. Mergaitė, 
išvydusi nepaprasto grožio 
vaivorykštę, panoro sužinoti, 
iš kur ji atsirado. Mama 
nelabai mokėjo Smalsutei 
paaiškinti. 

  Smalsumas katę pražudė! 
Kitą dieną Smalsutė išbėgo į 
kiemą, kur pamatė dvi 
g r a ž i a s  m e r g a i t e s , 
žaidžiančias ant pievos. 
Smalsutė pasidomėjo, iš kur 
jos.  

  Kaip ji apsidžiaugė sužinojusi, kad jos iš tos 
šalies, iš kurios atkeliauja Vaivorykštė. 
Mergaitėmis pasivertusios raganos pakvietė 
Smalsutę į tą paslaptingą šalį, kurioje 
Vaivorykštė gvena. Mergaitei taip buvo 
smalsu, kad ji sutiko keliauti net pro gūdų 
mišką. 

  Tindė ir Rindė įsiviliojo Smalsutę į savo 
trobelę, atsivertė į raganas ir jau ruošėsi nudėti 
mergaitę. Smalsutė labai išsigando ir paprašė 
prieš mirtį papasakoti apie šalį, kur 
Vaivorykštė gyvena. Kadangi sesės nieko apie 

tą šalį nežinojo, pradėjo pasakoti 
išgalvotą istoriją. Smalsutei labai 
patiko jų istorija, todėl paprašė dar 
papasakoti. Tindė ir Rindė vis sekė ir 
sekė, pasakojo ir pasakojo įvairiausių 
istorijų. Kuo daugiau sekė, tuo labiau 
joms patiko. Seserys keitėsi - jos tapo 
gražesnės, linkmsesnės ir, žinoma, 
laimingesnės. Tindė ir  Rindė 
susidraugavo su Smalsute, vis jos 
laukdavo savo trobelėje ant vištos 
trobelės,  kad galėtų pasakoti 
įvairiausias istorijas. 

Karina Žilinskaitė, 5 kl. 

  „Svajonės pildosi“ 

  Tamsiam niūriam miške, mažame 
namelyje gyveno katinas, kuris turėjo 
didelių svajonių. Dienas jis leisdavo prie 
seno apdulkėjusio židinio: drybsodavo ten 
išsitiesęs ir svajodavo, kad gali skraidyti  

  Tas miškas, kuriame gyveno katinas, irgi 
buvo nepaprastas – jame tvyrojo magija. 
Naktimis medžiai šnabždėdavosi, samanos 
spindėdavo, o pelėdos dainuodavo. O 
kiekvieną vidurnaktį visas miškas 
nušvisdavo ir stebuklinga mėlyna pašvaistė 
nušviesdavo dangų. Kartą katinas per ilgai  

užsisvajojo ir, sulaukęs vidurnakčio, 
pamatė tą paslaptingąją pašvaistę. Pamatė 
ir užsigeidė sužinoti, kas gi ten dedasi. Visą 
dieną jis ruošėsi naktiniam žygiui: traukė iš 
židinio anglis ir dažė savo kailį juodai. 
Atėjus nakčiai jis visas buvo juodas kaip 
anglis ir nemačiom išspruko pro duris į 
mišką. Atsitūpė ant kelmo ir ėmė laukti 

vidurnakčio, kada pasirodys mėlyna 
pašvaistė ir prasidės stebuklai. 

   Pamatęs mėlynąją pašvaistę, katinas 
panoro sužinoti, kur ji baigiasi. Nieko 
nelaukęs, šoko nuo kelmo ir nubėgo 
ieškoti pašvaistės galo. Brido katinas per 
pelkes, kapanojosi per brūzgynus, bet 
išaušo rytas ir katinas nebežinojo, kur 
jam eiti. Sustojęs atsipūsti girdėjo, kaip 
medžiai iš jo juokiasi ir sako, kad jo 
planas surasti pašvaistės pabaigą tėra tik 
laiko švaistymas. Bet šitas katinas buvo 
užsispyręs. Jis nenuleido letenų ir kitą 
naktį nuskubėjo toliau. Ėjo ir ėjo, kol 
pagaliau pamatė mažą nameliuką, iš 
kurio kamino ir veržėsi mėlyni dūmai, 
bangavo pašvaistė. Užšoko katinas ant 
palangės ir žvilgtelėjo, kas namelio 
viduje dedasi. Ten pamatė moteriškutę, 
vidury trobelės puode kažką verdančią. 
Medžiai jam pašnibždėjo, kad tai ragana, 
galinti išpildyti net didžiausią svajonę. 
Nieko nelaukdamas katinas užėjo vidun 

ir išdėstė svajonę raganai. Senoji  
išklausė ir pasakė:  

- Išpildysiu tavo svajonę, jei tu liksi 
gyventi su manimi, nes man vienai 
darosi liūdna. 

  Katinas ilgai negalvojo – juk ta 
svajonė jam buvo tokia svarbi, o ir 
senoji šeimininkė jo nemylėjo. 
Pasėmė ragana iš katilo kelis lašus 
švytinčio mėlyno skysčio ir liepė 
katinukui lakti. Vos kelių lašų 
reikėjo, ir štai katinukas pakilo į orą. 
Koks jis buvo laimingas, sunku ir 
apsakyti. Dar ir dabar katinas 
gyvena pas raganą, naktimis 
bendrauja su medžiais ir skraido 
kaip paukštis virš debesų.  Ilgai jis 
puoselėjo savo svajonę, bet dabar 
gali bet kam pasakyti, kad net ir  

keisčiausios svajonės pildosi. 

Adrija Jonykaitė, 6 kl. 
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„Medžio užduotis“ 

  Kartą viename labai seno namo labai 
sename kieme augo labai senas medis. 
Seni žmonės pasakoja, kad švento Jono 
naktį ant jo užauga daugybė auksinių 
monetų. Nors daug žmonių bandė jas 
nuskinti,bet niekam nepavyko to 

padaryti. 

  Visai kitame mieste gyveno laiminga 
mergaitė. Augo ji su tėčiu, mama, bei 
močiute ir jiems nieko netrūko. Marija 
buvo labai protinga ir smalsi, galėjo 
lankyti  mokyklą ir buvo viena iš 

geriausių mokinių. 

  Bet kartą, kai mergaitė laiminga ėjo 
namo iš mokyklos, Marija pamatė 
kelyje vežimą, kuriame įkinkytas arklys 
buvo pasibaidęs. Jis lėkė tiesiai į ją!  
Mergaitė norėjo pasitraukti į šalį, bet 

jau buvo vėlu. 

  Atsibudusi Marija pamatė, kad šalia 

jos lovos kalbasi tėvai bei daktaras.  

  -Kas?... Kur?... Kaip?...-pirmieji 

žodžiai nuskambėjo jos lūpose.  

  -Kai į tave trenkėsi vežimas, tave 
iškart pargabeno namo,- švelniai atsakė 
jai mama,- tave daktaras apžiūrėjo ir, 
atrodo, tu, Marija, greitai galėsi vėl 

vaikščioti.  

  Kurį laiką visi manė, kad Marijos 
mamos pasakyti žodžiai bus tiesa. Bet 
netrukus daktaras turėjo pranešti liūdną 

žinią. 

  -Bijau, kad jai ne tik koja lūžusi, yra ir 
kitų problemų,- gydytojas paaiškino 
mergaitėms tėvams, kad ji turi retą ligą, 

kuriai pagydyti reikia labai daug pinigų.  

  Tėvai norėjo nuslėpti nuo mergaitės šią 
žinią, bet mergaitė matė tėvų nerimą ir 

jie vis tiek pasakė jai tiesą. 

  Kitą dieną į miestą atvyko cirkas. Tėvai 
nusprendė nusivežti Mariją, kad 

prasklaidytų slogią jos nuotaiką. 

  Cirkas buvo itin įdomus: daug gyvūnų, 
juokingi klounai, bet labiausiai mergaitei 
p a t i k o  n u m e r i s  p a v a d i n i m u 
„Pasakorius“. Jame linksmas klounas   
pasakojo daug įvairių istorijų, bet 
Marijai labiausiai įstrigo pasaka apie 
senąjį medį. Be to, pasakorius tvirtino, 

jog medis tikrai egzistuoja. 

  Marijos tėvai buvo girdėję apie medį, 
bet nemanė, kad jiems iš tikrųjų gali 
pavykti nuskinti medžio „vaisius“. Jie 
tai laikė gražia pasaka. Bet, norėdami 
padėti savo dukrai,  nepaisydami visų 
išankstinių įsitikinimų, jie iškeliavo  į 
senąjį miestą ieškoti pinigų mergaitės 

operacijai. 

  Mergaitės tėvai ilgai klaidžiojo miesto 
gatvėmis, kol pagaliau rado, tai ko 
ieškojo – senąjį namą. Vaizdas buvo 
apgailėtinas: apleistas namas, be langų, 
sienos aptrupėję. Kieme stovėjo medis. 
Daug kas būtų pasakęs, kad jis jau 

visiškai negyvas, bet medyje vis dar 

ruseno gyvybė. 

  Pradėjo temti. Tai buvo šventojo Jono 
naktis. Marijos  tėvai nuoširdžiai 
tikėjosi, kad jiems pavyks, jie gaus 

pinigų ir galės išgydyti savo mergaitę.  

  Atėjus nakčiai, medis staiga prakalbo 

žmogaus balsu: 

  -Aš žinau, kad jūs atėjote čia ne iš 
gobšumo, bet jums teks tai įrodyti. 
Matote, ant viršutinės mano šakos jau 
žvilga monetos. Jums reikės jas 
pasiekti, bet ne rankomis. Užsimerkite 
ir galvokite tik apie savo mergaitę. 
Jeigu jūsų noras padėti dukrelei tyras ir 
stiprus, jūs pajusite šilumą, o kai tai 

įvyks,  galėsite atsimerkti.  

  Marijos tėvai užsimerkė, o kai 
atsimerkė... Jie buvo tame pačiame 
kieme, bet jų krepšiai buvo pilni 
auksinių monetų! Mama bei tėtis norėjo 
medžiui padėkoti, bet šis  buvo jau 
sustingęs ir nerodė jokių gyvybės 

žymių. 

  Marija su džiaugsmu pasitiko savo 
mieluosius tėvelius.  Turėdami pinigų 
jie kreipėsi į geriausius gydytojus ir tuoj 
pat buvo paskirtas gydymas. Po kiek 
laiko mergaitė pasveiko ir vėl džiaugėsi 

kiekviena  minute.  

  Stebuklingojo medžio kamiene užgeso 

gyvybė. Jis įvykdė savo užduotį. 

Agnė Stravinskaitė, 6 kl. 

  „Slibinų karalienė“ 

  Vienuose vaikų namuose gyveno 
mergaitė, kuri neturėjo nei tėčio, nei 
mamos. Ji turėjo močiutę, kuri 
retkarčiais aplankydavo mergaitę, bet 
mergaitė vis tiek jautėsi labai vieniša. 
Vieną giedrą mėnesienos naktį mergaitė 
išėjo pasivaikščioti į mišką. Ji nė kiek 
nebijojo, nes jai viskas buvo nusibodę ir 
ji norėjo paklysti ir niekada negrįžti į 
vaikų namus. Beeidama mišku, ji 
išgirdo keistus garsus, sklindančius iš 
voratinkliais aplipusios olos. Mergaitei 
pasidarė smalsu ir ji priėjo arčiau, 
norėdama sužinoti, kas tai per garsai. 
Beeidama užkliuvo už medžio šaknies, 
pargriuvo ir nugarmėjo tiesiai į tą 
paslaptingą olą. Ji atsidūrė gilioje oloje, 
iš kurios niekaip negalėjo išlipti. 
Išsigandusi ėmė šauktis pagalbos, bet 

niekas jos neišgirdo. Tačiau jos šūksmai 
pažadino slibinus, kurie, pasirodo, 
gyveno toje oloje. Didžiuliai slibinai 
susirinko aplink ją ir žiūrėjo savo 
didžiulėmis apvaliomis akimis. Mergaitė 
pagalvojo, kad jie nori ją suėsti, tad iš 
baimės užsimerkė ir net nekvėpavo. Tuo 
tarpu vyriausias slibinas prisiartino ir 
pasakė: 

  -Nebijok, mergaite, mes esame geri 
slibinai ir tavęs nenuskriausime.  

  Mergaitė negalėjo patikėti, kad slibinas 
prabilo. Ji pagalvojo, kad tai tik 
beprotiškas sapnas. Vyriausias slibinas 
liepė jai sekti paskui ir nusivedė ilgu 
tamsiu tuneliu. Mergaitė ėjo nenorom, 
bet neturėjo kito pasirinkimo. Tunelio 
gale mergaitė išvydo įspūdingo grožio 
vaizdus, tekančius krioklius, saulės 
apšviestus medžius... Nepatikėjusi savo 

akimis ji paklausė slibino: 

  -Kodėl jūs mane čia atsivedėte? 

  -Tu esi mūsų išrinktoji. 

  -Ką? – nesuprato mergaitė. 

  -Tavo mama buvo mūsų karalienė. Tu 
esi paveldėtoja, todėl dabar atėjo tavo 
laikas tapti karaliene. 

  Mergaitė taip norėjo ką nors sužinoti 
apie savo mamą, kad patikėjo slibino 
žodžiais ir liko gyventi su slibinais. 
Greitai ji pamiršo savo buvusį gyvenimą, 
slibinų lizdas tapo jai namais, o slibinai – 
geriausiais draugais. Ten mergaitei  buvo 
smagu ir gera ir ji laimingai gyveno tame 
keistame pasaulyje. Liūdniausia, kad 
niekas ankstesniajame gyvenime 
mergaitės nepasigedo... 

Viktorija Kazlauskaitė, 6 kl. 


