
Švelniuko pasaka 

 Vieną dieną, kuri buvo lygiai tokia pat kaip ši, pro langą 

į kiemą žiūrėjo mergaitė. Jos plaukuose pūpsojo didžiulis žalias 

kaspinas, kuris derėjo prie mėlynomis gėlytėmis išmargintos 

suknelės. Kiekvieną rytą, mergaitė prabusdavo, pasipuošdavo, 

įsitaisydavo prie lango ir stebėdavo kieme žaidžiančius vaikus. 

Kol kieme žaisdavo vaikai, mergaitė pamiršdavo visus žaislus, 

savo tingų juodą katiną ir net nekreipdavo dėmesio į saldainius, 

kuriuos siūlydavo močiutė. 

 Mergaitė matydavo, kaip vaikai supdavosi ant sūpynių, 

vienas kitą gaudydavo ir užsiimdavo kitais labai rimtais 

vaikiškais reikalais. Ji prisiminė, kaip kažkada, sukaupusi visą 

drąsą, mažais žingsneliais ištipeno į kiemą pas vaikus. Tačiau nė vienas iš jų nepasakė jai „Labas“, o mergaitė turėjusi 

gražiausias lėles nepasiūlė pažaisti drauge... Jai pasidarė taip liūdna, kad nusprendė daugiau viena niekada neiti į 

kiemą. Taip ir žiūrėdavo mažoji mergytė pro langą kiekvieną dieną, tikėdamasi, kad kuris nors vaikas pamos ranka ir 

pakvies ją kartu pažaisti. Nesulaukus draugiško kvietimo pažaisti, ji, atėjus vakarui apsirengdavo šiltą pižamą, 

išgerdavo arbatėlės su visais savo žaisliukais, pamyluodavo katinėlį ir atsigulus į minkštus patalus galvodavo: 

– Rytoj mane kas nors pakvies į kiemą! Ten manęs lauks daug draugų ir mes galėsime kartu dūkti. 

 Išaušus rytui, mergaitė apsirengdavo gražiausią savo suknytę, mama jai įpindavo kaspiną į plaukus ir ji 

laukdavo... Taip buvo ir tą ypatingą rytą. 

 – Din dilin – prabilo durų skambutis. Atsidarė durys ir mergaitė išgirdo kažką labai keistai kalbant. 

 – Laba diena, ik, teta... Aš sėdėjau įsiropštęs į medį, bandžiau apsimesti paukščiu, ik, bet pamačiau savo naują 

draugę. Kita teta sakė, ik, kad ji gyvena čia. 

 Mergaitė taip išsigando (o gal apsidžiaugė?), kad nežinojo, kur dėtis, todėl pasislėpė spintoj ir paprašė, kad 

nė vienas jos žaisliukas neišduotų, kur ji dingo. Kai močiutė į jos kambarį atvedė žagsulio kamuojamą berniuką, 

mergaitei nepavyko nugalėti smalsumo ir teko išlysti iš saugios spintos. 

 – Kodėl tu atėjai? – paklausė mergaitė. 

 – Ik, aš įlipau į medį, nes ik, norėjau apsimesti varna, bet pamačiau ik, kad tu žiūri pro langą. Todėl atėjau pas 

tave, galvojau gal ir tu norėsi ik pabūt varna, arba galėsim abu pažiūrėt ik pro langą. – atsakė berniukas. Jis buvo 

pametęs vieną pirštinę, iš vienos striukės kišenės kyšojo sudžiuvusių lapų sauja, o kitoje – kažkoks keistas ir nematytas 

padarėlis. 

 Berniukas kiekvieną dieną ateidavo pas mergaitę, ji supažindino jį su visais savo žaislais ir su tingiuoju katinus, 

kuris tingėjo net pasisveikint. Galų gale jiedu kartu išėjo į kiemą pas kitus vaikus. Nors kiemo vaikai ir nelabai kreipė į 

juos dėmesį, tačiau du draugai turėjo ką veikti – iš pirmųjų snaigių pastatė aukštyn kojomis stovintį senį besmegenį, 

o paukščiukus pavaišino skaniausiais trupinėliais. Mergaitė liūdnai nebežiūrėjo pro langą į kitus žaidžiančius vaikus, 

nes dabar turėjo tikrų tikriausią draugą! 

 Vieną dieną, vaikams susitikus, berniukas iš savo kišenės mergaitei padavė mažą, bet keistai švelnų daiktą. 

 – Kas čia? – paklausė mergaitė apžiūrinėdama švelniojo padarėlio rankytes. 

 – Čia Švelniukas. Aš tau jį dovanoju ik, kad kiekvieną kartą, kai mes kartu nežaisim ik ar kai tau bus liūdna, jis 

būtų tavo draugas. Su juo ik, taip pat smagu! – vis dar žagsėdamas atsakė berniukas. 

 Mergaitė priglaudė Švelniuką prie širdelės ir žinojo, kad jai niekada nebebus liūdna ir visada turės su kuo 

žaisti. Net mergaitei užaugus, Švelniukas visada gyveno jos širdelėje, ir padėdavo jai daryti gerus darbus! Jis 

primindavo, kad su kitais reikia elgtis švelniai ir visada padėti bėdoje bei dovanoti šypseną tam, kurio akyse matomi 

ašarų krisleliai. 
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