
PASAKA „KAIP SRAIGĖ VĖL PRADĖJO DŽIAUGTIS“ 

 

Sraigė vis labiau liūdėjo. Jai atrodė, kad tokių nevykėlių kaip ji daugiau nėra visame miške. Ji 
dairėsi į kitus vabalus ir verkšlendama vis lygino save su jais: 

- Štai boružė. Ji tokia graži ir nuolat dėvi juodai taškuotą suknelę. Be to, šalia namų augina skanias 
žemuoges. Net iš kito miško vabalai atvyksta jų paragauti. O aš esu labai lėta, nemoku auginti 
žemuogių ir visuomet turiu nešiotis namuką, be kurio tikriausiai būčiau žavi kaip boružė... 

,,Bitės turi labai gražius balsus, - prisiminė sraigė. – Ir visos dainuoja chore. Kaip puiku 
dainuoti! Žymiai maloniau ir lengviau, negu būti ekskursijų vadove ir vaikščioti po mišką su nieko 
nesuprantančiais naujokais vabalais.“ 

Kai pro šalį prašokavo visada besišypsantis žiogas, sraigė vos nepravirko: 

  - Ir jo gyvenimas puikus. Žiogas nuostabiai groja gitara, daug keliauja... 

Gitara groti sraigė nemokėjo. Neturėjo ji ir gražaus balso, todėl nusprendė tapti panaši į boružę. 
,,Jeigu gyvensiu kaip boružė, tikriausiai tapsiu tokia pat graži ir laiminga“, – mąstė ji. Pamiršusi, 
kad seniai laikas į darbą, sraigė nuskubėjo pas boružę. 

 - Sveika, boruže. Aš norėčiau padėti tau auginti žemuoges, - tarė sraigė. Boružė truputį nustebo, 
bet kaip tik tuo metu ruošėsi aplankyti pusbrolį, todėl mielai sutiko, 

kad sraigė padėtų. 

  - Tik nepamiršk pavakary gerai palaistyti žemuogių, – priminė ji ir tuojau išskubėjo. 
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Sraigė buvo tokia patenkinta, jog nieko neišgirdo, todėl, užuot atsinešusi vandens, nusprendė 
snustelėti. O tuo metu grupė vabalų, susirinkusių ekskursijų biure, jau nerimavo. Labiausiai 
jaudinosi žiogas – pas jį svečiavosi giminaitis iš užsienio, kuris labai norėjo kuo greičiau susipažinti 
su miško įžymybėmis. Tačiau ekskursijų vadovės vis dar nebuvo. Neiškentęs žiogas nuskubėjo 
ieškoti sraigės. Surado ją miegančią prie boružės namo. Žemuogės buvo visai nuvytusios, šalia 
mėtėsi tuščias vandens kibirėlis. 

- Sraige! Pabusk greičiau! Tu vėluoji į darbą, – sušuko žiogas. 

Sraigė atsimerkė ir, pamačiusi žiogą, prisiminė, jog pamiršo palaistyti žemuoges ir nenuėjo į darbą. 

- Aš tik norėjau būti graži ir reikalinga, – pradėjo ji teisintis. Žiogas viską suprato. 

 - Sraige, tu niekada nebūsi tokia kaip boružė, nes Dievas tave sukūrė kitokią. Boružė 

negalėtų taip įdomiai papasakoti apie visas miško įžymybes, – kalbėjo žiogas. Be to tu mums labai 
patinki. 

  - Mes laukiame tavęs! Mes mylime tave! – vienas per kitą kartojo aplink susirinkę vabalai. 

Sraigė tylėdama klausėsi ir mąstė. Pagaliau ji nusišypsojo, nes suprato, kad ji tikrai yra mylima, 
graži ir reikalinga. 

Kaip ir kiekvienas iš mūsų. 

Pasakos autorė Vilma Varkulevičienė. 

 

 


