
- Šiandien aš į darželį neisiu,-
tryptelėjau kojytėmis.
Buvau su guminiais batais ir jau
stovėjau prie lauko durų. Šalia
manęs stovėjo tėtis. Rankoje jis
laikė savo darbo portfelį ir
mašinos raktelį.
- Ir kodėl gi tu šiandien neisi į
darželį? - šyptelėjo tėtis.
Aš nuleidau akis ir šiek tiek
pagalvojusi atsakiau:
- Nes aš... sergu. O kai sergi, tada
į darželį eiti nereikia.
- Vaje, tai skubėkim į ligoninę! -
tėtis ne juokais išsigando.
- Ne ne. Šiandien visos ligoninės 
užimtos

- Kelkis, miegale! - įėjęs į mano
kambarį nusišypsojo tėtis.
- Aš dabar sapnuoju,- apsiverčiau
ant kito šono.
- Ir ką gi tu sapnuoji?
- Kad tu neatėjai manęs žadinti. Ir
kad aš su tavimi dabar visai visai
nesikalbu.
- O kaip blynai, kurių iškepiau?
Sapnuoji, kad jų nėra? - nusijuokė
tėtis.
Blynai – rimtas reikalas! Tuojau pat
įšokau į šlepetes. Prazvimbiau pro
tėtį ir atsidūriau virtuvėje.
- Vietoje žadintuvų galėtų 
pardavinėti blynus, - tėtis pasikasė 
pakaušį.

-Sakai,užimtos?
-Jukšiandienpirmadienis.
Pirmadienįvisigrįžtaįdarbą.O
ligoniaipirmadieniaisgrįžtaį
ligonines.
-Tavetikriausiaiužpuolė
tinginėlis?
Tėtispagalvojo,kadašesu
tinginė!
-Ašnetinginė.Tiksakiau,kad
šiandiensergu.
-Okokialiga?-pasidomėjotėtis.
-Kosulysišvidaus,-kiek
pagalvojusiatsakiau.
-Kaskas?Netekoapietokį
girdėti…
-Kaikosėjiįkitąpusę.Įvidų.Ir
niekastadanemato.

Tėtispasikasėpakaušįirpažvelgėį
laikrodįantrankos.
-Gerai,tuliknamuoseirsveik,-
pasakėjisirišmanorankųpaėmė
kuprinę.
Tėtisjaubuvoatidaręsdurisir
žengėįlaiptinę.Betašdar
paklausiau.
-Okamtaumanopriešpiečiai?
-Neseinuįdarželįvietojetavęs.
-Tadairašnoriueiti!-sušukauir
nubėgaupaskuitėtį.

Darželiogrupėjevaikailaidėsu
mašinytėmis,kaladėlėmisarvartė
knygutes.
-Kastutoks?-paklausėpriemano
tėčiopribėgusiAgota.
-Ašbūsiunaujasvaikasjūsų
grupėje,-rimtaiatsakėtėtis.
-Ei,čianaujasvaikasmūsųgrupėje!
-sušukoAgotavisiemsvaikams.
Netrukusaplinktėtįstovėjovisišeši
grupėsvaikai.
-Okaiptutilpsiįlovą?-paklausė
Ievutė.
-Galtaumamašiandienišryto
liepėvalgytilabaidaugkošės?-
krapštėdešiniąjąakytęTomas.
-Irtodėltaipgreitaiužaugai?-
kairiąjąakįpasikrapštėTomobrolis
Domas.

-Kurrandipirktitokiųdidelių
batų?-paklausėIevutė.
-Manatrodo,kadtaveišmetėiš
mokyklos,-rankasantkrūtinės
susidėjoĄžuolas.
-Tuėjaiįpirmąklasęirtave
šiandienišmetė!-pasakėEma.
-Otodėlišmetė,kadnenorėjai
miegotipietųmiegelio,-ištarė
Domas.
-Jissulaužysmūsųpuoduką!-
staigaėmėšauktiTomas.
-Irtadamesnegalėsimdaryti
sysių!-ašarotipradėjoAgota.
-Oašnoriukaku!-verkėmažasis
Domas.
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Iš kito kambario atėjo mūsų
auklėtoja Vaida. Ji išgirdo vaikų
verksmą. Mano tėtis auklėtojai
kažką tyliai pasakė, o tada Vaida
tarė.
- Vaikai, šiandien pas mus dirbs
Liepos tėvelis.
- O ką jis darys? - pasiteiravo
Ąžuolas.
- Sutaisys mūsų puoduką, kai
sulaužys? - pasidomėjo Tomas.
- Jis šiandien dirbs… vaiku,-
šyptelėjo auklėtoja ir mes su tėčiu
įžengėme į grupę.


