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- 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

- Sakai, užimtos?
- Juk šiandien pirmadienis.
Pirmadienį visi grįžta į darbą. O
ligoniai pirmadieniais grįžta į
ligonines.
- Tave tikriausiai užpuolė
tinginėlis?
Tėtis pagalvojo, kad aš esu
tinginė!
- Aš ne tinginė. Tik sakiau, kad
šiandien sergu.
- O kokia liga? - pasidomėjo tėtis.
- Kosulys iš vidaus,- kiek
pagalvojusi atsakiau.
- Kas kas? Neteko apie tokį
girdėti…
- Kai kosėji į kitą pusę. Į vidų. Ir
niekas tada nemato.

Tėtis pasikasė pakaušį ir pažvelgė į
laikrodį ant rankos.
- Gerai, tu lik namuose ir sveik,pasakė jis ir iš mano rankų paėmė
kuprinę.
Tėtis jau buvo atidaręs duris ir
žengė į laiptinę. Bet aš dar
paklausiau.
- O kam tau mano priešpiečiai?
- Nes einu į darželį vietoje tavęs.
- Tada ir aš noriu eiti! - sušukau ir
nubėgau paskui tėtį.
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Liepos tėtis eina
į darželį
Tomas Dirgėla

- 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.
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Darželio grupėje vaikai laidė su
mašinytėmis, kaladėlėmis ar vartė
knygutes.
- Kas tu toks? - paklausė prie mano
tėčio pribėgusi Agota.
- Aš būsiu naujas vaikas jūsų
grupėje, - rimtai atsakė tėtis.
- Ei, čia naujas vaikas mūsų grupėje!
- sušuko Agota visiems vaikams.
Netrukus aplink tėtį stovėjo visi šeši
grupės vaikai.
- O kaip tu tilpsi į lovą? - paklausė
Ievutė.
- Gal tau mama šiandien iš ryto
liepė valgyti labai daug košės? krapštė dešiniąją akytę Tomas.
- Ir todėl taip greitai užaugai? kairiąją akį pasikrapštė Tomo brolis
Domas.
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VšĮ Vaiko psichologijos centras
info@MesVaikystei.lt
www.MesVaikystei.lt
www.knygiukai.lt

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.

- Kur randi pirkti tokių didelių
batų? - paklausė Ievutė.
- Man atrodo, kad tave išmetė iš
mokyklos,- rankas ant krūtinės
susidėjo Ąžuolas.
- Tu ėjai į pirmą klasę ir tave
šiandien išmetė! - pasakė Ema.
- O todėl išmetė, kad nenorėjai
miegoti pietų miegelio, - ištarė
Domas.
- Jis sulaužys mūsų puoduką! staiga ėmė šaukti Tomas.
- Ir tada mes negalėsim daryti
sysių! - ašaroti pradėjo Agota.
- O aš noriu kaku! - verkė mažasis
Domas.
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