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                                  KAIP TOMAS GELBĖJO MIŠKINIUS 

Buvo miestas, kuriame gyveno daugybė žmonių. Ten buvo labai gerai išvystyta pramonė, 

lengvas susisiekimas, tiesūs keliai, aukšti daugiabučiai ir dangoraižiai. Žodžiu gyvenimas 

virte virė.  

Tačiau tokiame mieste vis tiek atsiranda šokių tokių problemų. Didelė tarša, kuri labai 

kenkia gamtai, gyvūnams, augalams ir, aišku, žmonėms. Nors jie patys to nenori 

pripažinti. 

Tame mieste gyveno berniukas vardu Tomas. Jis visus skatino būti labiau draugiškiems 

aplinkai. Tomas nuolat visiems įrodinėjo kaip gali tai baigtis. Bet dauguma nenorėjo 

tikėti realybe, ypač jo bendraklasiai. Daug kas iš jo dėl to tyčiojosi ir panašiai, bet jam tai 

buvo nė motais.  

Berniukas turėjo senelį, kuris, atvirkščiai nei jis, gyveno net ne kaime, o girios 

glūdumoje. Daug kas pagalvotų, kad jis gyvena vienui vienas, bet ne. Jis turėjo paslaptį, 

kurią žinojo tik jis vienas. Jis pažinojo labai įdomius ir protingus gyvūnus, kurie vadinosi 

miškiniais.  

Jie buvo metro aukščio, gyveno miške, šalia pelkės pasistatę rąstinius nedidelius 

namukus, dengtus šiaudiniais stogais. Miškiniai buvo labai susiję su gamta. Jie rinkdavo 

įvairias žoleles ir iš jų darydavo viralus, kuriuos gerdavo. Dar jie laistydavo spanguoles, 

kurios buvo vienas iš pagrindinių jų maisto šaltinių. Miškiniai joms suteikdavo gydančių 

savybių. Ir dar jie turėjo viso kaimelio širdį, kuri buvo jiems lyg motinėlė. Tai buvo 

didelė, vešli, nuostabiai kvepianti gėlė, kuri sergančius išgydydavo, o gimstantiems 

suteikdavo stiprybės. Be jos kaimelio net nebūtų. 

Deja, mieste prasidėjo baisi audra. Per ją kilo baisus uraganinis vėjas, kai kur net praūžė 

viesulas. Ant stambios gamyklos užgriuvo elektros stulpas ir visa gamykla užsidegė. Nuo 

jos sklido baisūs dūmai, kurie uždusino visą miestą. Mieste būti tapo pavojinga, tad tėvai 

Tomą išsiuntė pas senelį.  

Tomas atvyko pas senelį ir viską jam papasakojo, kas vyksta mieste. 

- Kur nusirito pasaulis... - gailiai tarė senelis, - bet aš turiu tau parodyti vieną paslaptį. 

Matai, kažkada, kai aš dar buvau mažas vaikiūkštis, sugalvojau paslampinėti po mišką.  

Jis pradėjo berniuką vesti į mišką ir pasakojo toliau: 

- Aš ėjau į girios tankumynus ir mane užpuolė vilkas, bet staiga iš už krūmo išniro keistas 

ir nematytas padaras, kuris nuvijo tą vilką. Aš jo išsigandau labiau nei vilko, - nusijuokė 

senelis, - tas padarėlis pradėjo kalbėti su manim. Sako: ,,Kodėl tu vienas vaikščioji po 

mišką?“ Aš suglumau, bet neatsakiau. Jis prisistatė esąs miškiniu ir nusivedė mane toliau 

į mišką.  



Senelis priėjo apgriuvusią, vijokliais apsivijusią akmeninę sieną  ir tarė: ,,Spanguolė“. 

Atsiskyrė keletas akmenų, už kurių matėsi dar niekur neregėta vieta. Jie pralindo pro 

skylę ir iš karto prie senelio pribėgo nedidelis padarėlis: 

- Gėlė.. Ji… ji nuvyto! – sudejavo jis. 

Senelis pažiūrėjo į nuleipusią gėlę. Aplink ją buvo susispietę ratu tie patys padarėliai. 

Matyt jie ir yra senelio paslaptis, apie kurią jis pasakojo. 

- Mes nesuprantam kas atsitiko, - toliau tęsė miškinis. 

- Bet manau, kad aš žinau...  

Ir senelis su Tomu vienas kitą papildydami pradėjo pasakoti kas įvyko mieste. 

- Žinau ką galime padaryti. 

Ir miškinis visiems kitiems liepė virti viralus ir vienais laistyti gėlę, o kitus pilti į 

buteliukus, kuriuos vėliau neš miesto gyventojams, kad bent kažkiek jiems padėtų. 

Tomas, senelis ir miškinis, nešinas gėle vazone, išėjo link katastrofos vietos. Miškinis 

iškėlė aukštai gėlę ir sušuko burtažodį. Gėlė akinamai nušvito ir užgesino visus dūmus, 

tačiau pati visai sunyko. 

Po geros minutės vietoje jos išdygo nauja, jauna gėlelė. 

Nuo to laiko miškiniai ir toliau laimingai gyveno, o miestiečiai labiau rūpinosi gamta, 

stengėsi pasikeisti į aplinkai draugiškesnę pusę. 

  

 


