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– Kas dabar mums bus? –
sudejavo mažoji sesė.
– Dingo elektra! – pareiškė visa
žinantis vyresnysis brolis.
Vieną vakarą namuose staiga
užgeso šviesos, nutilo kampe
burzgęs šaldytuvas.
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Et, juk nėra elektros, prisiminė
brolis ir apgraibomis ėmė ieškoti
žvakių dėžės – ji tikrai kažkur čia
turėjo būti.
Nuėjęs į sandėliuką žvakių,
brolis, žinoma, paspaudė šviesos
jungiklį. Iš papratimo. Šviesa,
žinoma, neužsidegė. Iš pašėlimo?
– Kai baigsi gąsdinti sesę, surask
žvakių ir degtukų, – iš kito
kambario šūktelėjo mama. – Ne
pirmas kartas, išgyvensim. Ilgai
netruks, – pridūrė.

Čia jau buvo susirinkusi visa
šeima. Į atneštą dėžę iš karto
sulindo gausybė rankų. Žvakės
tuoj buvo uždegtos („tokios
gausybės
tikrai
nereikia“,
pagalvojo brolis ir žvilgterėjo į
ištikimą gesintuvą kampe – jeigu
ką).
Virtuvė jaukiai nušvito žvakių
šviesoje („kaip gražu“, pagalvojo
mama).
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Nuvertęs kelias dėžes (lyg ir
niekas nesudužo, sprendžiant iš
garso), rado žvakių ir degtukų
dėžę
(ši
buvo
paslėpta
tolimiausiame spintos kampe) ir
kliuvinėdamas (kas čia tuos
batus paliko tiesiai ant tako???)
parsigavo į virtuvę.
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– Kas bus? Sušalsim, užtrokšim,
numirsim iš bado, – pagąsdino
vyresnysis.

– Išsivirkime arbatos!! – džiugiai
šūktelėjo sesė, bet tuoj nutilo,
kai visi sužiuro į ją. Na taip, be
elektros arbatos irgi neišsivirsi.
Liūdesys.
Šyptelėjusi mama atnešė šiltų
pledų, iš spintelės ištraukė
vakarykščio pyrago, sumaišė
naminio limonado.
Tėtis iš kažkur atsinešė stalo
žaidimą. „Seniai norėjau šitą
išbandyti, bet vis darbai, darbai.
Gal sužaidžiam?“, –
droviai
pasiūlė.
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– Suorganizuosim! – tyliai jai mirktelėjo brolis, su didele šypsena
valydamasis dantis.
Nešama į vonią sesutė mieguistai
sušnabždėjo: „Gal nejunk šviesos...
O kada kitą kartą dings elektra?“

Žaidimas, pyragas, limonadas,
pledai ir pati geriausia kompanija
visus taip sušildė, kad net
nepastebėjo,
kaip
kitame
kambaryje
įsižiebė
šviesa,
virtuvėje tyliai ėmė burgzti
šaldytuvas.
Tik kai sesutė beveik užmigo
mamai ant kelių, tėtis apsidairė:
– O, ir elektra atsirado! Jau galim
eiti ruoštis miegoti, – paskelbė.
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