
– Ryt važiuosim į kaimą! – džiugiai

pranešė Miko tėtis. Su ta mintimi

Mikas ir užmigo.

Rytas atrodė įprastai – išsibudinę,

pasistumdę prie vonios, visi

susirinko automobilyje. Išsukant iš

kiemo Mikas užmatė didelį katiną,

sėdintį ant tvoros ir tarsi tiesiai jam

į akis bežiūrintį. Bet atidžiau nespė-

jo įsižiūrėti. Nusistebėjo, nes tokio

katino kieme nebuvo matęs, o juk

visus gerai pažinojo.

Vos spėjo išsukti iš miesto, mažasis

broliukas paskelbė, kad nori į tua-

letą. Patikslino, kad medis netiks,

nes nori „ant rimto“. Ką darysi, teko

dairytis, kur sustoti.

– Sukam čia! – šūktelėjo tėtis ir jie

įsuko į nematytą įvažiavimą, kuris

vedė į aikštelę. Aikštelėje buvo

įprasta degalinė ir kavinė.

Prie pat įvažiavimo į aikštelę tupėjo

ir prausėsi ryte matytas didysis

katinas! Jiems pravažiuojant, jis

žvilgterėjo Mikui tiesiai į akis. Šis

net nusipurtė. „Turbūt reikėjo ryte

akis nusiplauti šaltu vandeniu –

keisti dalykai matosi“, pagalvojo

Mikas.

Automobiliui sustojus visi išsiskirstė.

Mikas patraukė pasidairyti. Už

kavinės kampo jis staiga atsidūrė

žmonių minioje. Dar spėjo pagal-

voti, iš kur jų čia tiek daug, kaip

pajuto, kad minia tempia jį kartu.

Priekyjepamatėdidelįlaivąirpo

keliųakimirkųjaustovėjojame,o

uniformuotasvyrasraginopaskubė-

ti.„Mamyte?!“–sušnabždėjoMi-

kasirįsitvėrėlaivoturėklų.„Kaip

mesplauksim?“–darspėjopaga-

lvoti.Vandensjuknėra.

Netrukuslaivasišskleidėburesir

ėmėkiltiįdangų!Kaipakilovirš

medžiųviršūnių,sustojo.Pasigirdo

metalinisbalsas:„Atsiprašome,

nenumatytitechniniainesklandu-

mai,kelionęteksatidėti.Avarinis

nusileidimas“.

Mikasatsipūtėirtiktvirčiauįsikiboį

turėklus,jeiguką.Tačiaunusilei-

dimasbuvovisaisklandus.

Išlipančiusišlaivožmoneskalbinoir
bandėpaguostitaspatsunifor-
muotasžmogus.Jiskiekvieną
vaišinospalvotaisledais.Mikas
dėkingasišsirinkoporcijąraudonų,
vyšniųskonioledų.

Suledaisžymiaismagiauieškoti
namiškių.Jieturbūtjaunerimauja,
kurMikasdingo.Pamatęssavo
šeimyną,kuridėlkažkoginčijosi,
Mikasapsidžiaugėirpribėgęsėmė
pasakoti,kasjamnutiko.

ĮsijautęsįpasakojimąMikasneiš
kartopastebėjo,kadnamiškiaiir
kitižmonėsvisainekreipiaįjįdė-
mesio,tarsijonematytų.Mikas
pasižiūrėjoįsaveirvosneatsisėdo!

Jistikraibuvonematomas!

Burnojedarparyškėjoledųskonis–

artiknejietokiąišdaigąiškrėtė?

Kądaryti?Kiekpašūkavęs,įsitikinęs,

kadtikraijoniekasneimato,nei

girdi,Mikasnubėgoatgalieškoti

laivo.

Pasukęsužtopatieskampo,laivo

vietojeMikasradotikdešrainių

kioskelį.

JįpamatęsMikaspajutosavotuščią

pilvą.Kaipšisgarsiaiužriaumojo!!

Betjukpinigųnėra,pats

nematomas–kaipjiskąnors

nusipirks?

Seilęvarvinožiūrėdamas,tikstaiga

jorankosčiupovienądešrainį!

Kojospasileidobėgtilinkautomo-

bilio!Darspėjopastebėti,kad

pardavėjaskažkaipkatiniškaijam

šypsosi,tarsikiauraijįmatytų.

KimšoMikasdešrainįįburną,

ašaromispalaistydamasbėgoprie

šeimosirgalvojo,kaipjisdabar

gyvensnematomas,kąvalgys,kasjį

paguos,kamjisapiesavonuotykius

papasakos?

Oprieautomobiliosesėjammoja–

„Kurtutaipilgaibuvai?Seniausiai

tavęslaukiam!“.Žiū,visičia

susirinkę,atrodoįprastai,šypsosijį

pamatę.Mato?„Manemato!!“–

apsidžiaugėMikasirįsispraudėį

savovietą.

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

www.knygiukai.lt

Monika S.K.

Kelionė į 
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– Na, dabar į kaimą be jokių 

stotelių, – pareiškė tėtis ir pajudėjo 

iš keistosios aikštelės. 

Mikas dar spėjo pamatyti jam akį 

merkiantį didįjį katiną ir atsipūtė iš 

palengvėjimo. 

Dar nežinia, ar apie savo nuotykį jis 

kam nors papasakos, gali būti, kad 

sunkiai kas nors juo patikės.


