Kas ko pavydi?

Karališkojo sodo sargas Auvis
pavydi kiekvienam,
kurio šaldytuvas pilnas.
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.v
Visų reikalų ministro dukterččecčia
Anelė pavydi Karolinai
šaunaus draugo Tapio.

Karalaitė Karolina pavydi Anelei,
kad ją labiau myli
Visų reikalų ministras
ir Tapis.

Taksiukas Tapis pavydi
Visų reikalų ministrui
bumbulo
ant oranžinės kepurės.

Fi ir Fifi pavydi Sniegeliui,
kad darželinukai jį mėgsta labiau nei jiedvi.

Slaptasis agentas Boleslovas
(draugai vadina Baliuku) nepasakė,
ko pavydi, nes tai paslaptis!

Lokio pavaldinys Guzas
pavydi turintiems gerą viršininką,
nes jo šefas yra tikras baisūnas.
v
Tačciau ir jis pats
ne ką geresnis...
Visų reikalų ministras neatsakė,
ar ko nors pavydi,
nes buvo labai užsiėmęs.
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Dovanų siena,
arba Kaip viskas prasidėjo

Visų reikalų ministras į didžiąją menę įrideno karutį ir tarė
karalaitei Karolinai:
– Rytinis paštas ir Jūsų Didenybės gimtadienio dovanos.
Karalaitės geriausias draugas taksiukas Tapis paklausė:
– Pažaisite su mumis šaškėmis? Jau baigiame partiją su Fi ir
Fifi, nors jos ir sukčiauja.
– Sukčiaujame? – sulojo Fi. – Kur įrodymai?
– Tapis pavydi, kad mudviem sekasi, – ramino ją Fifi, letena
po pagalve stumdama šaškę, kurią ką tik nugvelbė nuo lentos.
– Dabar neturiu laiko. Gal po savaitės, kai praeis gimtadienis ir baigsis dovanų paštas, – pasakė Visų reikalų ministras.
– Jūs niekada neturite laiko, – atsiduso karalaitė Karolina, –
niekada...
Tapis susirūpino – jo draugė liūdi. Kaip Visų reikalų ministras to nemato? Ji nori tiek nedaug – bent kartelį pažaisti
šaškėmis. Kaip suaugusieji nesupranta tokių svarbių dalykų,
kurie net jam, šuniui, aiškūs?
Visų reikalų ministras iš tiesų buvo labai užsiėmęs. Kasmet prieš karalaitės Karolinos gimtadienį atkeliaudavo kalnas
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dovanų. Kai prieš dvejus metus betraukiant vieną dėžutę
pusė kalno nuvirto ant gimtadienio torto, buvo nutarta, kad
jas reikia dėlioti saugiau. Nuo tol dovanos buvo rūšiuojamos
pagal dydį, o dėžutės viena ant kitos kraunamos kaip plytos.
Rūmuose nuo žemės iki palubių kilo margos dovanų sienos.
– Jūsų Didenybe, – tarė Visų reikalų ministras, – būtinai
pažaisime. Vos tik baigsis gimtadienio šventė.
– Nepažaisime... – liūdnai sumurmėjo Karolina, – nes tada
reikės išpakuoti dovanas. Karališkųjų dovanų muziejus pilnas.
Naujo pastatyti nespėsime, todėl visi daiktai liks čia. Mano rūmai
taps sandėliu. Kur su Tapiu žaisiu kamuoliuku, kai lauke lis?
Visų reikalų ministras pakrapštė pakaušį.
– Mhm... Dalį dovanų išnešime į Geltonąjį namelį. Dabar ten
šimtas Fi ir Fifi lagaminų su jų drabužiais, papuošalais ir kitais
gražinimosi dalykėliais. Jei daiktus iš lagaminų sudėsime į
spintas, namelyje liks vietos dovanoms sukrauti.
– Esate Visų reikalų ministras, o kalbate kaip pakelės
plėšikas, kuriam parūpo mūsų lagaminai, – niršo Fi.
Visų reikalų ministras kiek įsižeidė – dar niekas jo nevadino plėšiku.
– Nepykite, bet reikia vietos karalaitės dovanoms. Jų tiek
daug, kad net per daug.
– Sugalvojau. Dovanas perdovanosime! – staiga suriko Fi.
– Kam perdovanosime? – nesuprato Tapis.
– Kam? Kiekvienam! Pavyzdžiui, man ar Fifi.
– Karalaitės dovanų įsigeidėte? Begėdės, – supyko taksas. –
Juk gimtadienis ne jūsų!
– Neišklausei iki galo, o jau prasivardžiuoji, – atkirto Fi. –
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Karolinos gimtadienį švęsime karališkai! Per paprastą gimtadienį dovanos teikiamos, o kai gimtadienis karališkas – dovanų gaunama. Gautas dovanas perdovanosime!
Visų reikalų ministras susiraukė.
– Nemandagu gautą dovaną dovanoti kitam, net jeigu ji ir
nepatinka.
– O ar mandagu teikti dovanas, kurios gavėjo nedžiugina? –
nesutiko Fifi.
– Teisingai sakai, – pritariamai sulojo Fi, – bet mes perdovanosime ne tai, kas nepatinka, o visas dovanas! Tai bus kaip
loterija.
– Supratau! Net neišpakuotas dėžutes išsiųsime kitiems siuntėjams, – tarė Karolina.
– Būtent. Vietoj padėkos atviruko siuntėjas gaus dovaną! Tai
juk net labai mandagu, ar ne? – Fi įsmeigė akis į Visų reikalų
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ministrą, ir tas sutikdamas palinksėjo galva.
– O dovana Karolinai? – paklausė Tapis, kuris nenorėjo,
kad jo draugė per savo gimtadienį liktų nuskriausta.
– Ji išsirinks vieną dovaną, nežinodama, kas yra dėžutėje, –
aiškino Fi. – Tai bus staigmena. Pagaliau gimtadienis, o ne
varginantis dovanų išpakavimo maratonas!
– Sprendimas gana radikalus, jis turi minusų, bet ir pliusų, –
svarstė Visų reikalų ministras.
Karalaitė tylėjo. Visų akys žvelgė į ją. Tapis sušnibždėjo:
– Gimtadienis tavo, todėl tau spręsti.
Pamąsčiusi Karolina tarė:
– Aš išsirinksiu vieną dovaną. Noriu žaisti, o ne rūpintis,
kaip sutvarkyti tiek žaislų.
– Valio! Niekas nelįs prie mūsų lagaminų, – stryktelėjo Fifi
ir netyčia stumtelėjo savo raudonąją šilko pagalvę, o iš po jos
išriedėjo paslėpta šaškė.
– Merginos, sukčiavot... – kvatojo Tapis, laimingas, kad
rūmuose atsiras daug vietos, kur galės lakstyti paskui kamuoliuką. Tai buvo mėgstamiausias jo žaidimas.
– Jeigu laimite apgaudinėdamos, vadinasi, pralošėte, –
juokėsi Visų reikalų ministras.
– Kad mes nelabai mokame žaisti... Karalaitė su Tapiu visada laimi, – sumurmėjo Fi.
– Pabūsiu jūsų komandoje, – pasisiūlė Visų reikalų ministras. – Žaidžiam!
Karalaitė Karolina negalėjo patikėti savo laime – Visų
reikalų ministras žais kartu. Pastarąjį kartą tai buvo taip seniai,
kad atrodo, jog gal ir visai nebuvo.
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Kaip karalaitė Karolina
dovanų

galvosūkį sprendė

Išsirinkti vienintelę gimtadienio dovaną – rimtas galvosūkis.
Karolina vaikščiojo iš vieno kambario į kitą, nužiūrinėdama
dovanų dėžučių sienas, o Tapis, Fi ir Fifi sekiojo iš paskos. Fi
siūlė:
– Čiupk kuo didesnę dėžę.
Fifi prieštaravo:
– Geriau su gražesniu kaspinu.
	O karalaitė? Jos žvilgsnis klaidžiojo, kol akyse ėmė mirguliuoti. Kalytėms paieškos greitai nusibodo. Sumurmėjusios,
kad turi susitvarkyti lagaminus, jos dingo. Tapis irgi būtų
mieliau ėjęs į sodą pasivaikščioti. Kam tiek kankintis dėl dovanos? Juk Karališkajame dovanų muziejuje jų tiek prikrauta,
kad durys neužsidaro.

Gimtadienio rytą Tapis, vos sulaukęs, kol Karolina pramerks
akis, suamsėjo „Sveikinu!“ Va tai tau! Šiandien gimtadienis, o
ji vis dar neapsisprendusi dėl dovanos...
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Po pusryčių prisistatė Visų reikalų ministras. Pasveikinęs
gimtadienio proga, jis padėjo ant stalo paštą – atvirukus ir
dėžutę, o kitą, užsikabarojęs kopėčiomis į palubę, iš visų jėgų
bandė įsprausti tarp kitų dovanų.
Ant stalo gulinti dėžutė iškart patraukė karalaitės dėmesį.
Perrišta siaura oranžine virvele. Suvyniota į baltą popierių,
ant kurio pieštukais nupiešta mergaitė, įsikibusi į ranką
kažkokiam dėdulei. Iš šukuosenos Karolina tuoj atpažino Visų
reikalų ministrą. Čia tai bent dovana! Kažkas nupiešė Visų
reikalų ministrą, o šalia esanti mergaitė, ko gero, yra ji pati –
Karolina. „Oho, kaip pasistengė“, – įvertino karalaitė. Štai ji ir
rado sau dovaną! Nesvarbu, kas yra viduje. Vien piešinys ko
vertas!
– Atrodo, baigėm. Svečiai gali ateiti! – patenkintas tarė Visų
reikalų ministras, nulipęs nuo kopėčių. Tada jis paėmė iš Karolinos baltą dėžutę ir padėjo atgal ant stalo.
– Atleiskite, čia ne Jums, Jūsų Didenybe.
Karalaitė kone išsižiojo. Galvoje sukosi mintys: „Ne man?
Tai dovana, kurią išsirinkau. Gal tai pokštas? Tik visai nejuokingas.“ Visų reikalų ministras išsitraukė žirkles ir... čekšt
perkirpo oranžinę virvelę.
– Negalima! – sušuko Karolina. – Negalima praplėšti svetimų siuntinių!
Visų reikalų ministras kiek sutriko, bet nusišypsojęs tarė:
– Tai ne svetimas siuntinys. Jis man. – Pirštu parodė užrašą
„Mylimam dėdei“. Pradėjęs skaityti dėžutėje rastą laišką,
nusišypsojo: – Sveikina gimtadienio proga.
– Šiandien jūsų gimtadienis? – nustebo Karolina.
– Ne, buvo vakar.
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– Pamiršau... – nuoširdžiai susikrimto ji.
– Nieko tokio, – švelniai tarė Visų reikalų ministras, – sulaukus mano amžiaus, gimtadienis nėra toks svarbus kaip vaikystėje. Kartais net pats jį pamirštu. – Ir ištraukė iš dėžutės
ryškiai oranžinę kepurę su milžinišku bumbulu. – Pažiūrėkite,
ką dukterėčia Anelė man numezgė. Pati!
– Nežinojau, kad turite dukterėčią, – išlemeno karalaitė.
– Labai ją myliu. Ji kiek vyresnė nei Jūs, – atsakė ministras. –
Anksčiau dažnai ją lankydavau. Bet paskui darbo daugėjo, ir
laiko viešnagėms nebeliko.
„Ko gero, nupiešta mergaitė ir yra ta Anelė“, – mąstė Karolina.
Visų reikalų ministras užsimaukšlino kepurę.
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„Spalva – tikras košmaras... Tiktų sniego seniui prie
morkos“, – nespėjo pasakyti Karolina, nes Visų reikalų ministras
prisipažino:
– Mano mėgstamiausia spalva... Tai bent nudžiugino ir
nustebino. O kaip gražiai siuntinys išpieštas!
Karolina norėjo Tapio paklausti, ar jam spalva neprimena
šiukšliavežių liemenės, bet taksiukas kaip pakerėtas žiūrėjo į
kepurės bumbulą. Galų gale suvapėjo:
– Koks kamuoliukas... Kad man tokį...
Staiga pro duris triukšmingai įlėkė kalytės Fi ir Fifi.
– Svečiai ateina! – viena per kitą šaukė jos.
Visų reikalų ministras įdėjo kepurę į dėžutę ir pastūmė po
ilga staltiese užtiestu stalu, ant kurio stovėjo gimtadienio tortas.
– Bus saugiau nei banke, – tvirtai tarė.
„Kaip gaila, kad rūmuose nėra pelių, – spėjo pagalvoti
karalaitė, – sugraužtų ir dėžutę, ir tai, kas viduje.“
Jai kepurė baisiai nepatiko. Apskritai nuotaika sugedo.
Iš po žemių išdygsta kažkokia mergiotė, kuri savinasi jos
mylimą Visų reikalų ministrą. Taksiukas juto, kad šeimininkės
galvoje siaučia niaurios mintys, ir lyžtelėjo jai ranką. Karolina jį paglostė ir, mintyse save guosdama: „Tikiuosi, bent Tapio niekas nenori pasisavinti“, apkabino jo kaklą. Tapis laižė
karalaitės skruostus taip uoliai, kad toji netrukus nusijuokė ir
pasaulis atrodė šviesesnis.
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Vakare Karolina ir Tapis dar ilgai šnekėjosi apie gimtadienio šventę. Buvo tikrai smagu. Net ta vienintelė dovana, kurią
ji gavo, tiksliau, pasiėmė pirmą po ranka pasitaikiusią dėžutę,
buvo puiki. Šachmatai! Ji kaip tik svajojo išmokti jais žaisti!
Visų reikalų ministras pasisiūlė pamokyti. Dabar turės daugiau laiko.
Staiga karalaitė Tapio paklausė:
– Kaip manai, Visų reikalų ministras labiau myli mane ar tą
savo dukterėčią?
– Nežinau. Kodėl pati jo nepaklausi?
Karolina neatsakė, kodėl. Gal todėl, kad buvo labai baisu
išgirsti atsakymą.
– Man atrodo, kad jis labiau myli ją. Ji ir jo gimtadienį prisiminė, ir dovanų atsiuntė. O aš? – mergaitė atsiduso taip sunkiai, kad Tapis pajuto, jog jos širdį slegiantis akmuo yra didelis
kaip sunkvežimis.
– Meilės dovanomis neišmatuosi ir į dėžutę nesupakuosi.
Svarbu ne tik tai, ką dovanoji, bet ir kaip elgiesi kasdien.
	O kaip elgiasi ji? Nors Visų reikalų ministrą pažįsta visą
gyvenimą, apie jį žino nedaug. Jis nebuvo slapukas. Priešingai – mėgdavo pasakoti, tik karalaitė jį visada nutraukdavo,
nes vis būdavo kas nors svarbesnio. Tad jiedu kalbėdavosi apie karalystės reikalus. Apie karalaitę. Tapį. Fortepijoną.
Apie viską, tik ne apie Visų reikalų ministrą. Vaje... Kuo dau-
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giau Karolina galvojo, tuo liūdnesnė darėsi. Per gimtadienį
jam niekada nieko nedovanodavo, o ir jos išrinktos Kalėdų
dovanos būdavo, švelniai tariant, nuobodžios – kasmet pora
juodų kojinių. Nieko įdomesnio nesugalvodavo. Taip... Ji gal
ir labai myli Visų reikalų ministrą, bet abejotina, ar jis tai žino
ir jaučia.
– Padaryk ką nors, kas jį nudžiugintų, – pasiūlė taksas. Kas
nudžiugintų Visų reikalų ministrą, jis nežinojo. Gal dar viena
ryškiai oranžinė kepurė?
Karolina susimąstė. Patylėjęs Tapis tarė:
– Žinau, kas tave labiausiai myli.
– Kas?
– Aš, – pasakė taksiukas ir prisiglaudė.
Kokia ji laiminga, kad turi tokį draugą!

Kitą rytą per pusryčius karalaitė pažvelgė į Visų reikalų
ministrą ir paklausė:
– Kaip miegojote?
– Ačiū, gerai. O Jūs, Jūsų Didenybe?
Karolina jau buvo bepasakojanti, bet susiturėjo. Ji juk nori
Visų reikalų ministrui parodyti, koks jis jai svarbus.
– Ką sapnavote?
– Jau pamiršau. O Jūs, Jūsų Didenybe?
– Aš irgi pamiršau, – pamelavo Karolina, galvodama, kaip
sunku rodyti meilę ir dėmesį.
Kai Visų reikalų ministras jau buvo beeinąs dirbti, ji pašoko.
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– Norite pamatyti savo dukterėčią Anelę?
– Norėčiau... Bet tiek darbo. Gal kada nors vėliau nuvyksiu
porai dienelių.
– Jums būtinai reikia atostogų. Dirbate per daug.
– Atstogų? Nepamenu, kada jų turėjau. Tik dabar tikrai
negaliu.
– Sugalvojau, – tarė karalaitė, – pakviesime jūsų giminaitę į
svečius. Dirbsite kas antrą dieną, o kitu metu atostogausite.
– Man būtų labai malonu, bet... – lemeno Visų reikalų ministras.
– Įsakau eiti atostogų. Tai bus pavėluota dovana gimtadienio proga, – pareiškė Karolina.
Tapis švytėjo tarsi klausdamas: „Ar matote, kokia mylinti
ir rūpestinga mano karalaitė?“ Fi ir Fifi ėmė tarškėti besitardamos, kada jos eis atostogų, ar atostogaus kartu, ar atskirai.
Visų reikalų ministras priėjo prie Karolinos ir ją stipriai apkabino.
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Kaip į rūmus

nelaimė atsikraustė

Rūmų gyventojai džiaugėsi, kad po karalaitės gimtadienio
visos dovanos iškeliavo iš rūmų, net iš Karališkųjų dovanų
muziejaus keli prikrauti sunkvežimiai išvažiavo. Tapis su Karolina žaidė „Rask numestą kamuoliuką“, Fifi mokėsi važinėti riedlente, o Fi lakstė iš paskos su pagalve, kad kristi būtų
minkščiau. Visų Reikalų ministras, kaip žadėjo, sulošė kelias šaškių partijas ir net pradėjo karalaitę mokyti žaisti šachmatais. Tik po kelių savaičių tas gerumas baigėsi. Tai atsitiko,
kai Visų reikalų ministras, Tapis, Fi ir Fifi su Karolina sode
žaidė slėpynes. Buvo karalaitės eilė ieškoti.
– Laba diena, – pasakė kažkas jai už nugaros. Nors vėliau
atgamindama įvykius Karolina buvo įsitikinusi, kad tuos
žodžius ištarė atėjusi nelaimė, iš tiesų tai buvo mergaitė žalsva
suknele.
– Jeigu jūs dėl darbo, tai tarnaičių dovanoms išpakuoti
mums jau nereikia. Ačiū.
– Aš čia ne dirbti, o gyventi atvykau.
– Bet aš čia gyvenu. Tai mano rūmai, – tarė karalaitė. Kas
vyksta? Dovanas ji jau atidavė. Dabar rūmus reikės perleisti?
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Kas ko pavydi?

Cirko direktoriaus Lokio
apie pavydą paklausti
neįmanoma dėl
aršaus būdo.

Knygos autorė Jolita Zykutė
pavydi sapnavusiems,
kad moka skraidyti.

Sniegelis pavydi Fi ir Fifi,
kad jiedvi tokios ypatingos.

Nupiešk save ir parašyk,
ko tu pavydi.
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Auksadantės parankinės
pavydi šefei auksinio danties.

Knygos dailininkas Vytis Snarskis
pavydi savo sesei,
nes ji turi vyresnį brolį.

Juodis pavydi šunims,
turintiems šeimininką.

Auksadantė pavydi kitoms žiurkėms
dviejų kaplinių dantų.
Jeigu pavalgiusi saldumynų būtų juos valiusi
dantų šepetuku, pavydėti nereikėtų.

Raudonskarė pavydi gulbei,
kad ši tyli,
o ne kudakuoja.
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