
Naktį atsibundu –

mane kažkas už peties purto! 

Kaip aš išsigandau!!!

Galvojau, kas nors iš namiškių.        

Bet ne – siluetas visai 

nematytas. Sako: čia aš, tavo 

knygos veikėjas. 

Dar prideda: kaip tu gali 

miegoti, juk net vardo man 

nesugalvojai!

Po diskusijų, atmetus Šmukį ir 

Lipotapą, mintyse prasklendė 

vardas – Minčius. Mano 

veikėjas nušvito ir klausydama 

jo lopšinės, aš vėl užmigau.

Vieną tamsią naktį mane 

užgriuvo labai svarbi mintis. 

Aš supratau, kad dabar yra 

pats geriausias metas parašyti 

knygą! 

Kol radau, kaip nakties 

tamsoje užsirašyti mintis, šios 

ėmė ir išsilakstė, kaip tie 

tarakonai šviesoje. 

Tyloje atradau tik vieną 

krebždančią mintį: mano 

knygoje bus du veikėjai. 

Su šia mintimi ir užmigau...

Atsibundu, nes kažkas yra šalia 

manęs: Minčiau, tu? 

Drebantis balsas sako: vajėvajė, 

nežinau, kas tas Minčius, net 

nežinau, kas aš toks! Man 

baisu... 

–Tai gal tu –antrasis mano 

knygos veikėjas? –spėju 

paklausti, o jis: vajėvajė. 

Pati nesuprantu, kaip tai įvyksta, 

bet aš išsižioju ir sakau –Vaičius. 

–Kas per vardas? –plykstelitas, 

bet tuoj tarsi nušvinta visas, –tai 

tikrai aš, tai mano vardas!

Vaičiui šūkčiojant atsiveria 

durys, ir įsliūkinaMinčius. 

–Ko šūkaliojat? –klausia. –

Koksplanas? –pasitikslina.

Vaičius džiaugsmingai puola į

glėbįMinčiui. Bet šis tik ranką 

Vaičiui tiesia ir abejoja, ar jie 

kada taps draugais, nes atrodo, 

kad labai abu skirtingi. 

O man miegas lipina akis. Šiedu 

mosteli –tu miegok, mes 

virtuvėje pasėdėsim, arbatos 

išgersim, –ir dingsta, tyliai 

uždarę duris.

Pabudusi rytekeliauju į virtuvę.  

Ir tik ten aplanko prisiminimas 

apie naktinius svečius ir jų 

keistus pokalbius. 

Įdomiausia, kad viską puikiai 

prisimenu. Bet kur gi Minčiusir 

Vaičius? 

Jaukiai susiglaudę ant stalo stovi 

du puodeliai. Atrodo, kad 

mano veikėjams vis tik pavyko 

arbatos pasidaryti ir gal net šiek 

tiek susidraugauti. 

Pakėliau puodelius, o ant grindų 

nuplasnojo mažas popieriaus 

lapelis. Jame radau raštelį:

„Ačiūuž vardus. Keliaujame 

pažindintissu pasauliu. Gal ir 

susidraugausim. Gal net kada 

nors ir sugrįšim. Minčiusir 

Vaičius." 

Net palengvėjo. Taip gera, 

kad parašė. 

Palinkėjau mintyse jiems 

sėkmės ir užsikaičiau sau 

arbatos. 

Labai tikiuosi, kad jie dar sugrįš. 

Nes kaip gi mano knyga be 

mano šauniųjų veikėjų?? 

Juk net pavadinimo jai dar 

nespėjausugalvoti...
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Knyga 

be pavadinimo, 

bet su dviem 

veikėjais
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Man visgi pavyko parašyti 
knygą! Nors ji ir be pavadinimo, 
ir tik su dviem veikėjais, kurie 
knygos gale kažkur dingsta.

Todėl aš žinau, kad ir tu, mielas 
mano skaitytojau, gali parašyti 
savo knygą! 

Tavo galvoje tikrai krebžda viena 
kita gera istorija. 

Labai lauksiu tavo sukurtų 
istorijų. Siųsk jas el.paštu:

info@MesVaikystei.lt

Monika S.K.


