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Jeigu tai skruzdės,
Stato skruzdėlyną.
O štai bitutės
Dūzgia po gėlyną.
Jeigu tai pelės?
Rausia jos urvelį.
O jei tai gandras –
Aukštai kojas kelia.
Jei tai ožka,
Tai krūmą graužia.
O jei apuokas?
Gudrią mintį audžia.

Jeigu tai žvirblis,
Strakalioja, čirškia.
Jei tai vikšrelis,
Virs į peteliškę.
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Jei tai katė,
Ji laka pieną.
Jeigu tai šuo?
Jis loja visą dieną.

Žaidimas

Jei briedis tai,
Ragus galingus kraipo.
Atsiprašau? Jūs
Nepamiršot... vaiko?

KNYGIUKAS

Jei vištos tai,
Jos paskui gaidį eina,
O tas nuo ryto gieda
Ir gieda savo dainą.

Norėčiau
Kalėdoms norėčiau saliutų
ir mėlyno kalbančio liūto.
Norėčiau maišelio saldainių
Ir rogių su keturiais elniais.

Norėčiau dviejų šimtų knygų,
Megztinio su išmegztais
grybais,
Pieštukų, daug popieriaus
balto,
Kepurės, kad būtų nešalta.

Jei žaidžia kas,
Tai, aišku, vaikas.
Kad augtum didelis,
Smagiai pažaisti reikia!
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Trys eilėraščiai
Evelina Daciūtė

Ne, nepamiršome!
Palikome desertui!

VšĮ Vaiko psichologijos centras
info@MesVaikystei.lt
www.MesVaikystei.lt
www.knygiukai.lt

Kad gyveno begemotas –
Didelis, gražus, spalvotas.
Kas galėtų pagalvoti,
Kas galėtų susapnuoti?
Kam fantazijos užtektų
Tokią pasakėlę sekti?

Norėčiau dar rudo šuniuko
Ir rogių nulėkt nuo kalniuko,
Namuko medinio prie miško
Su lapėm rudom, pilkais
kiškiais.
Dar burtų lazdelės norėčiau,
Bet kur mane nešančio skėčio Manęs nieks namie nematytų
Skraidyčiau per naktį, lig ryto.

Kai ji kyšo iš vandens,
Niekam net nesivaidens,
Kad kitoks čia begemotas,
Pilkas visas, nespalvotas.
Kojos juodos, ausys baltos.
Kas dėl viso šito kaltas?
Nugara raudona ryškiai,
Uodega pilka kaip kiškio.

O dar aš norėčiau ąsočio
Su džinu didžiuliu, besočiu,
Kuris vien manęs tik
klausytų,
Sakyčiau: „To noriu ir šito.“
Dar liko gal trisdešimt norų.
Deja, bet miegot labai noriu...
Per naktį šiek tiek pailsėsiu
Ir vėl daug norėti pradėsiu.
Spalvotas begemotas

Skraidyčiau per dieną saulėtą,
Nešiotų visur mane skėtis.
Į Kiniją, Kongą, Panamą,
Ameriką, Kubą... pas mamą...
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Buvo kartą begemotas:
Didelis, gražus, spalvotas.
Begemoto pilvas žalias,
Akys rožinės, apvalios.
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