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PETRULIJUS DEBESIS 

 

Ar kada nors galvojai, kaip iš tiesų atrodo debesis? Kokio jis dydžio? Ar turi kojas? Ką 

mėgsta?  

Jeigu ir taip, tai žinok, kad labai retai kas nors apie debesis galvoja. Na, išskyrus tuos 

atvejus, kai guli ant žolės ir žiūri į dangų. Kai bando atspėti, kokios formos tas ar anas 

debesis yra. Arba, dar skaniau - kai valgo cukraus vatą! Įsivaizduoja, kad tokie pat yra ir 

debesys viršuje. Bet… tai tik pora atvejų, kuriuos dabar atsiminiau. Pasirodo, tiesa yra kiek 

kitokia. Ir visa tai sužinojau iš Petrulijaus, kuris prisistatė esantis berniukas iš viršaus. 

Mano vardas – Antanas Liepa. Šiuo metu esu trečiokas, tačiau žinau ir moku daugiau nei 

ketvirtokas. Būtent todėl, kad žinau daug, mėgstu tyrinėti ir ieškoti atsakymų, lėmė tai, kad 

susidūriau su Petrulijumi. Ir tai, ką Jums dabar papasakosiu, pakeis Jūsų požiūrį į pasaulį. 

Keliaujam! 

 

Kartą, nusprendžiau po pamokų keliauti ne tiesiai į namus, o užsukti į parką ir pamėginti 

išspręsti mano klasioko Miko dingusių akinių paslaptį. Kuprinėje turėjau visko, ko tik gali 

prireikti tyrinėjimams: padidinamąjį stiklą, smėlio laikrodį, liniuotę, skriestuvą, siūlų, 

kramtomos gumos, popieriaus, pieštukų, vandens buteliuką, permatomų maišelių, diktofoną 

ir dar keletą smulkesnių daiktų. Niekada negali žinoti, ko gali prireikti.  

Taigi, išsitraukęs savo užrašų knygutę, dar kartą peržvelgiau Miko pasakojimą, ką jis veikė, 

kuriose parko vietose lankėsi ir kada pasigedo savo akinių. Kaip tikras detektyvas, bandžiau 

žingsnis po žingsnio atkurti Miko veiksmus ir parke apsilankiau ir veikiau tą patį, ką man 

pasakojo Mikas. Pirmiausia nuėjau pasisupti. Reikėjo išsisupti iki sūpynių vidurio ir 

supantis šaukti „Mikas Van Helsinkas!“ Antra Miko aplankyta žaidimų vieta buvo 

karstyklės. Ten, pagal mano užrašus, jis karstėsi dešimt minučių. Paskutinė vieta, kurioje jis 

praleido daugiausiai laiko buvo smėlio dėžė. Ten man reikėjo pasikapstyti kojas laikant ir 

nejudinant viename smėlio dėžės kampe. Mikas sakė, kad taip iškasinėjo tunelius visoje 

smėlio dėžėje, nepajudinęs kojų! Žinoma, man reikėjo tuo įsitikinti, ar toks meistriškas 

veiksmas yra įmanomas. Smėlio dėžėje užtrukau ilgiausiai, kapstytis nejudinant kojų buvo 

tikrai labai sunku. Bet, pasirodo, tai įmanoma. Vis dėlto, kol susilenkęs rankomis ropojau 

pirmyn ir atgal smėlio dėže, mano marškinėliai vis slydo nuo nugaros ant galvos, prakaitas 

varvėjo nosimi vis kutendamas odą, todėl smėlėta ranka valiausi kaktą tol, kol veidas 

pasidarė panašus į smėlio pabaisos. 

– Akiniai yra po smėliu! – išgirdau labai tylų balsą sau iš dešinės, ten kur stovi keli dideli 

medžiai. 

– Ką? – kreipiausi į tą balsą. Balsas sukikeno ir girdėjau, kaip kažkas sujuda medžio lapų 

tankumyne. 



– Akiniai. Tu ieškai akinių, tiesa? – dar kartą kreipėsi balsas. Šį sykį man pavyko pastebėti 

šviesiai mėlynus, į cukraus vatą panašius plaukus. 

– Taii–pp... – sumykiau. Tuomet gyliai įkvėpiau oro ir šoviau seriją klausimų. – Kas tu 

toks? Kodėl neišlendi iš medžių? Iš kur žinai, ko ieškau? Kodėl tavo plaukai šviesiai 

mėlyni? – kol nebeturėjau oro plaučiuose. Nuo medžių lapų vėl atsklido kikenimas. Galėjau 

girdėti, kaip mėlynplaukis peršoka iš vieno medžio į kitą, matyti kaip sužimba jo plaukai, 

bet paties vaiko negalėjau matyti. 

– Tu labai juokingas, – tarė berniukas medžiuose, – ir labai daug kalbi. 

– Taip, sutinku, – nusijuokiau ir nusibraukiau smėlį nuo veido. – Beje, mano vardas 

Antanas. – O kuo tu vardu? 

– Petrulijus. Mano vardas Petrulijus. 

– Tikrai? Nesu sutikęs vaiko tokiu vardu. 

– Tikriausiai todėl, kad čia visi vaikai turi žemiškus vardus. 

– Ką tai reiškia? Žemiškus? 

– Taip, – Petrulijus iškišo savo nosį ir dalį priekinių plaukų iš po lapų uždangos. – Aš nesu 

iš žemės, kaip tu. Aš gyvenu viršuje, – ir iškišęs visą galvą, pirštų parodė į dangų. 

– Tu nukritai iš dangaus? Kas buvo? Skridai lėktuvu? – bandžiau suprasti apie ką jis kalba. 

Tačiau išgirdęs mano svarstymus tik nusijuokė ir parodė dantis. 

– Sakau, tu labai juokingas, – pakartojo savo pirminę mintį. – Aš nenukritau iš dangaus, aš 

čia nusileidau. 

– Petrulijau, gal išlipsi iš medžio ir papasakosi savo nusileidimo iš dangaus istoriją akis į 

akį? – susierzinęs tariau nepažįstamam vaikui. 

– Žinoma, – tarė ir taip vikriai iššoko iš medžių tamsos, kad nespėjau nė sumirksėti. Prieš 

mane dabar stovėjo labai laibas, plonos, beveik permatomos odos berniukas, kurio plaukai iš 

tiesų atrodė tarsi cukraus vata. – Apie ką nori pasikalbėti? Turiu 20 minučių, po to reikės 

grįžti atgal į viršų, – vėl parodė pirštu į dangų. 

– Emm… Iš kur žinojai ko ieškau? – galiausiai paklausiau. 

– Nes perskaičiau tavo užrašus, – atsakė greitai ir paprastai. 

– Tu–u ką? Kaip? – pasimečiau. 

– Kol turėjai užrašus rankose, skaičiau iš va ten, – parodė į medžius, iš kur ką tik iššoko, – o 

po to atėjau jų pavartyti, kol žaidei smėlio dėžėje. 

– Emm... Pirmiausia aš smėlio dėžėje nežaidžiau, o vykdžiau tyrimą.  Antra – aš tavęs 

nemačiau ir negirdėjau! Ir žiūrėk, niekur nematyti tavo pėdsakų – apsidairiau aplinkui. 

– O dabar tu žiūrėk! – Petrulijus sušuko ir pašoko atgal. Toje vietoje, kur jis stovėjo taip pat 

nebuvo jokių pėdsakų. O pašokdamas į orą, jis sklendė lengvai ir lėtai it plunksna. 

– Kaip tai įmanoma? – paklausiau žiūrėdamas į žemę. 

– Įmanoma, nes esu berniukas iš viršaus, – atsakė lengvai. 

– Tu vis mini, kad esi iš viršaus, o ką reiškia tas „viršus“? 

– Viršus reiškia namus, – tarė ir apsisuko ratu laimingas. Tik staiga pasigirdo nestiprus 

griaustinis ir Petrulijus sustingo. – Na, ką gi, man laikas namo. Mane šaukia, – ir nieko 



nelaukęs pašoko ant sūpynių, ant medžių ir stipriai atsispyręs iššoko į viršų, kur jo beveik 

permatoma oda susiliejo su dangumi, o plaukai su debesimis. Pasitryniau akis kelis kartus, 

nes nesupratau, ką matau ir kas ką tik įvyko. Berniukas tiesiog dingo debesyse. 

Grįžęs namo, atsisukau šalto vandens čiaupą ir prisileidęs pilną saują vandens į delnus, gerai 

įsitryniau veidą. Niekaip negalėjau išmesti iš galvos to, ką mačiau: beveik permatomos odos 

berniuką, kurio plaukai kaip cukraus vata, jis lengvas ir nepalieka pėdsakų. Niekas 

nepatikėtų, jeigu apie tai papasakočiau! Bet, kad įsitikinčiau, paklausiu mamos. Man grįžus 

jau buvo vakarienės metas, todėl valgant garsiai uždaviau kelis klausimus: 

– Kas turi nutikti, kad turėtum permatomą odą? – dėdamasis bulvių košės šaukštą į burną, 

užklausiau. 

– Na, tiksliai pasakyti negaliu, bet tokia būsena tikrai nerodo, kad esi sveikas. Manau, kad 

tai ligos požymis, – ramiai, tarsi klausimas būtų apie jos mėgstamiausią knygą, atsakė 

mama. 

– O ar žmogus gali nepalikti pėdsakų? – toliau tęsiau savo klausimų tiradą. 

– Žinoma, juk vaikščiodami kietu paviršiumi, dažniausiai nepaliekame žymių, – įsiterpė 

tėtis, – bet tai taip pat priklauso nuo tokių dalykų, kaip paviršiaus rūšis, pavyzdžiui asfaltas, 

smėlis, nuo drėgmės ir sausumo. 

– O kaip dėl žmonių plaukų? Ar jie gali būti kaip pienės pūkas arba cukraus vata? 

– Manau, kad kai kurie žmonės gali turėti plaukus, kurie iš pirmo žvilgsnio primintų  pūką, 

bet iš tiesų tokie nėra, – įsiterpė mama. 

– Mhmm.. O ar gali žmonės gyventi ten aukštai? – parodžiau pirštu į lubas, turėdamas 

omenyje dangų. 

– Kosmose? – pasitikslino tėtis. 

– Ne, ne, danguje. Debesyse, – patikslinau. 

– Debesyse žmonės negyvena. Tačiau kosmose – virš dangaus – turime dirbančius 

astronautus. 

– Suprantu, bet... 

– Gana vyrukai, pirmiausia valgome. Diskusijoms bus laikas po vakarienės, – kalbas 

nutraukė mama. 

Greitai sukimšau vakarienę ir nulėkiau prie kompiuterio. Jeigu tėvai nežino apie žmones 

gyvenančius debesyse, internetas tikrai turės ką papasakoti. Tad naršyklėje suvedžiau 

Petrulijaus vardą ir peržiūrėjau atsakymus. O jų nulis! Visiškas nulis! Jokios informacijos 

apie Petrulijų: nė vienos nuotraukos, jokių galimų mokyklų. Nusivylęs sunėriau rankas ant 

krūtinės ir galva atsirėmiau į stalą. Po kokių gerų dviejų minučių išgirdau už lango nestiprų 

griaustinį. Atsistojęs nubėgau prie lango ir įdėmiai žiūrėjau į dangų, ten, kur atrodė girdėjau 

sugriaudint. Netrukus blykstelėjo žaibas. Spėjau suskaičiuoti iki šešių ir tuomet pasigirdo 

griaustinis. Kur kas arčiau, nei pirmą kartą. Vėl sublyksėjus žaibui, ėmiau skaičiuoti. 

Vienas, du, trys, ketur…, – nespėjau užbaigti skaičiaus, kai griaustinis sugriaudėjo taip arti 

namų, jog pašokau nuo žemės kelis centimetrus. Spėjau pamatyti, kaip kažkas labai dideliu 

greičiu nukrito į krūmus, tiesiai po mano langu. 



– Labukas, – pasisveikino Petrulijus, pirštais prisitraukęs prie mano lango. Kelias sekundes 

judinau burną neištardamas nė žodžio, nes buvau per daug nustebęs ir išsigandęs. 

– La–baa–s, – galiausiai pasakiau. – Ką tu–u čia veiki? 

– Atėjau pabaigti mūsų ankstesnio pokalbio, – kaip niekur nieko pasakė Petrulijus ir 

įsiropštė pro langą į mano kambarį. Pasirąžė į kairę, į dešinę ir nusižiovojo. 

– Petrulijau, elgiesi taip, tarsi nieko nebūtų nutikę. Tarsi lauke nebūtų griaustinio, žaibų ir 

kitų dalykų, dėl kurių tėvai vaikams neleidžia būti lauke tokiu metu, – pakomentavau 

sudėjęs rankas ant liemens ir nutaisęs susirūpinusį veidą. 

– Oi, tai visai netiesa! – mano tėvai mane stebi ir dabar, – šypsojosi rodydamas pirštu į 

dangų. 

– Vis rodai ir rodai į viršų, į dangų. Ar gali paaiškinti, ką tai reiškia? Ką reiškia tavo 

pasakymas, kad namai yra viršuje? 

– Man taip smagu, – Petrulijus nusijuokė. – Žemės vaikai iš tiesų yra labai smalsūs! – 

sušuko ir suplojo rankomis. – Taip, mano namai yra danguje. Tai, ką jūs žemėje vadinate 

griaustinių, iš tiesų yra mano šeimos, giminės ir visų gyvenančiųjų viršuje, vadas. Jo vardas 

yra Perkus, o senais laikais, žemės vaikai Perkų vadino Perkūnu.  

– Ohoho… tokio atsakymo tai tikrai nesitikėjau, – išbumbėjau sau po kaklu. Po to kiek 

įkvėpęs vėsaus oro į pilvą, garsiai prakalbau. – O kaip man žinoti, kad sakai tiesą? 

– O kam man meluoti? 

– Kas tuomet yra tavo tėvai? 

– Mano tėvai yra plunksniniai debesys. Aš taip pat esu plunksninis debesis, matai? – ir 

abiem rankomis parodė į savo šviesiai mėlynų plaukų kupstą ant galvos. 

– Tai nori pasakyti, kad ir pats esi debesis? Petrulijus Debesis? 

– Tiksliai taip, – plačiai nusišypsojo. 

– Bet tu atrodai visai kaip aš. Kaip žmogus, tik šiek tiek kitoks. 

– Mes, debesys, galime įgauti kokią tik norime formą. Kartais pasiverčiame kiškiais, kartais, 

gėlėmis, o tiems, kuriems sekasi geriausiai, gali įgauti ir žemės žmonių formą. Visai kaip 

aš! – išdidžiai pasakojo Petrulijus. 

– Nuo tavo istorijos man ima suktis galva, – kiek atsirėmiau į sieną. – Gal nori arbatos? 

– Žinoma! 

Nubėgau į virtuvę ir užkaičiau virdulį. Išgirdau tokią kvapą gniaužiančią istoriją, kad man 

prireikė pertraukėlės. Dirstelėjau į kambarį, kuriame sėdėjo mano tėvai: mama žiūrėjo 

vakaro žinias, o tėtis skaitė knygą – abu bus intensyviai užsiėmę bent 20–30 minučių. Nors 

Petrulijui siūliau arbatos, mano akys užkliuvo už kakavos indelio. Nusprendžiau savo svečią 

pavaišinti abiem gėrimais.  

Sugrįžus į savo kambarį, Petrulijų radau sėdintį prie mano stalo ir iš labai arti žiūrintį į 

kompiuterio ekraną. 

– Oho, kaip viskas čia raibuliuoja! – jo balse buvo galima girdėti džiaugsmą ir nuostabą. 



– Taip, kompiuterio, televizoriaus ekranai raibuliuoja, todėl sėdėti taip arti ekrano yra 

nesveika – kenkia tavo akims, – tai išgirdęs Pertrulijus atsitraukė ir pasitrynė savo skaisčiai 

mėlynas akis. 

– Čia žemėje reikia tiek daug visko saugotis: automobilių, ekranų, gyvūnų, nesveiko maisto. 

Nežinau, kaip žemės vaikams tai pavyksta, – kalbėjo nuoširdžiai. – Viršuje, mums užtenka 

maitintis saulės šviesa ir treniruoti savo gebėjimus keisti formas. 

– Nori pasakyti, kad viršuje yra visiškai saugu ir nereikia nieko bijoti? – pasitikslinau. 

– Na, taip sakyti būtų ne visai teisinga, – gerai pagalvojęs atsakė Petrulijus. – Iš tiesų, ten 

viršuje turime du reikšmingus pavojus. Pirmas tai – tarša. Čia, žemėje, žmonės gamina 

daugybę teršalų, kurie vėliau pasiekia mano namus. Dėl to keičiasi net mūsų oro sąlygos – 

vietomis dažnai pasirodo kamuoliniai lietaus debesys, o jie nėra labai draugiški, o kartais 

visai nepavyksta išspausti lietaus, nes debesys būna per daug išdžiūvę. O tai labai trukdo 

debesims dirbti savo darbą. Kitas nemalonumas – debesis, įgavusius žemės žmonių formas, 

gali matyti tik vaikai iki dešimties metų. Nežinau kodėl taip yra, bet vaikui sulaukus 

dešimties metų, mes jiems tampame nematomi. O mes nenorime būti užmiršti. 

Petrulijus pasakojo gyvai, viską bandydamas parodyti rankomis arba piešdamas ant 

sąsiuvinio lapo. Jis tikrai stengėsi, kad jį suprasčiau. Pasidarė įdomu, kiek kartų jam jau teko 

pasakoti šią istoriją. 

– Oi, atauš tavo arbata! – sušukau prisiminęs kakavos ir arbatos puodelius. – Prašom! 

Petrulijus dėkodamas linkčiojo galvą ir pirmiausia į rankas čiupo kakavos puodelį. Jam 

geriant šį šviesiai rudos spalvos karštą gėrimą, galėjau matyti, kaip šiek tiek keičiasi jo odos 

spalva ir kaip po truputį žemyn link skrandžio, teka jo išgerta kakava.  

– Petrulijau, žiūrėk, tu pakeitei spalvą! – pasukau Petrulijų į veidrodį, kad šis galėtų matyti, 

kaip pasikeitė. 

– Tokio triuko dar nebuvau matęs, – šypsodamasis komentavo debesis. 

Dar kurį laiką žaidėme mano kambaryje, parodžiau jam savo mėgstamiausias knygas, 

papasakojau apie gyvenimą mokykloje. Petrulijus minėjo, kad viršuje jie taip pat turi 

mokyklą, ir nors ten lankomumas nėra privalomas, visi vaikai noriai eina į mokyklą.  

 Išgirdus, kaip mama lengvu žingsniu kyla laiptais link mano kambario, pašokau ir 

ėmiau dairytis, kur Petrulijus galėtų pasislėpti, bet šis ramiai uždėjo man ranką ant peties ir 

priminė, kad suaugusieji negali jo matyti. 

– Petrulijau, o kodėl pasirodei tik dabar? Mielai su tavimi praleisčiau daugiau laiko. 

Stengiuosi aplankyti visus Lietuvos vaikus iki jiems pasiekiant dešimties metų ribą. 

Pavadinkime tai mano šeimos tradicija. 

– Ar aš tave dar kada nors sutiksiu? – nedrąsiai paklausiau. 

– Tikiuosi, kad taip, bet nežinau ar tuo metu vis dar galėsi mane matyti. Ačiū už kakavą! 

 Padėkojęs, Petrulijus atsisėdo ant palangės krašto, du kartus suplojo savo lengvais 

kulnais ir nušokęs ant žemės dingo krūmuose. Tai buvo paskutinis kartas kada mačiau 

Petrulijų. Na, bent jau taip galvojau tą akimirką, kai berniuko formos debesis dingo iš mano 

akiračio. Tačiau tiesa ta, jog po trijų savaičių, kai iš mano atminties jau buvo pradėjęs nykti 



Petrijaus vardas, aš vėl sutikau savo draugužį toje pačioje vietoje, kurioje ir susitikome 

pirmą kartą – parke, prie smėlio dėžės. Tądien keliavau prie sūpynių, nes norėjau išmatuoti 

sūpynių supimosi kampą. Man besirausiant savo kuprinėje, kurioje visuomet yra begalės 

ypač reikalingų mokslininko–detektyvo daiktų, vėl išgirdau šnabždėsį sklindantį iš už 

krūmų.  

– Pss, Antanai, – kreipėsi į mane prislopintas vaikiškas balsas. – Antanai, Liepa! 

Atsisukau atgal, nes balsas atsklido man iš už nugaros, ten kur buvo medžių tankumynas. 

Apsidairiau, tačiau nieko nepastebėjau. Pagalvojau, kad man tiesiog pasigirdo, todėl grįžau 

prie reikalų kuprinėje. 

– Antanai! – dar kartą išgirdau šaukiantį balsą. – Čia aš! 

Man ėmė darytis nejauku, nes girdžiu balsus nematydamas to, kuris kalba. Dar kartą 

atsisukau į tą pusę, iš kurios sklido balsas, primerkiau akis, kad galėčiau dar geriau įsižiūrėti 

ir, savo nuostabai, pastebėjau tą patį cukraus vatos plaukų kupstą, kuris man padėjo 

atpažinti Petrulijų. 

– Petrulijau! – sušukau ir nubėgau prie medžių, už kurių slėpėsi berniukas debesis. – Kokie 

vėjai tave čia atpūtė? Maniau, kad mes daugiau nebesusitiksime! – džiaugsmingai bėriau 

klausimus vieną po kito. Petrulijus lūpomis šypsojosi, tačiau galėjau matyti, kad jo akys 

visai nesišypso. 

– Nutiko neplanuoti veiksmai. Ten viršuje, – parodė pirštu aukštyn, – dedasi keisti dalykai. 

Manau, kad žemės vaikai tai vadina sukilimu. 

– Petrulijau, tu atrodai nusiminęs, – pasidalinau savo pastebėjimu. – Papasakok daugiau apie 

tai, kas vyksta viršuje. Noriu tave kuo geriau suprasti. 

– Ar atsimeni mano pasakojimą apie skirtingus debesis, oro sąlygas? Tai, žinok, kad dabar 

viršuje viskas maišosi ir verda. Būna dienų, kai debesys tampa tankūs ir stori, o po to labai 

ploni ir silpni. Toks tampymasis labai vargina ir kelia nerimą, – bandė paaiškinti Petrulijus. 

Galiu įsivaizduoti, kaip sunku yra būti kartu su piktais ir niurzgiančiais suaugusiaisiais. 

– Petrulijau, kaip galėčiau tau padėti? – paklausiau ryžtingai. 

– Nežinau, kuo žemės vaikas galėtų padėti šioje situacijoje. Nemanau, kad tai tavo jėgoms, 

Antanai. 

– Prašau manęs nenuvertinti! Aš mažas, bet išradingas! – šūktelėjau kiek garsiau. – Ar 

galėčiau savo akimis pamatyti, kas dedasi viršuje? 

– Būdamas žemės vaiku niekaip negalėtum pakilti į viršų, tu esi tiesiog per sunkus, – 

konstatavo Petrulijus. 

– Ir? – paraginau debesį. – Ką man siūlai? 

– Siūlau išgerti debesų sulčių. Jos tau padės pavirsti labai labai panašiu į mane. Tačiau 

svarbu atsiminti, kad debesų sulčių efektas išliks tik dvi valandas. Po dviejų valandų vėl 

virsi pilnasvoriu žemės vaiku. Ar aišku? – pasitikslino berniukas debesis. 

– Viskas aišku, duokš man tą debesų sulčių buteliuką, – padrąsinau.  

Buteliukas nebuvo labai didelis. Iš tiesų, buteliukas buvo panašesnis į dantų pastos tūtelę. 

Greitai užsiverčiau ir nurijau skysti. Burnoje jaučiau sūraus ir kartaus skonio mišinį. 



– Iš ko pagamintos debesų sultys? – paklausiau susiraukęs. – Jų skonis ne pats maloniausias. 

– Sultys gaminamos iš debesų prakaito ir ašarų, – atsakė Petrulijus lyg niekur nieko. 

– K–ą–ą? – išsižiojau ir ėmiau valyti liežuvį. – Kodėl to man anksčiau nepasakei? 

– Tai kad neklausei. 

Petrulijus buvo teisus, mano klausimas apie sulčių sudėtį iškilo tik jų jau paragavus. 

– Petrulijau, jaučiu, kaip kažkas vyksta, – pažiūrėjau žemyn į savo kojas. – Jaučiu kaip 

mano kojose bėgioja skruzdėlytės! 

– Nežinau, koks tai jausmas, bet galiu garantuoti, kad sultys jau ima veikti, – nusišypsojo 

debesis. – Netrukus tapsi mano broliu dvyniu! 

Ir iš tiesų, vos po kelių sekundžių net pasitryniau akis, nes atrodė, kad tai, ką matau, veikiau 

išsigalvojimas, nei teisybė. Mano kojos ir rankos tapo vis šviesesnės ir šviesesnės. Ėmiau 

darytis panašus į kreidutėmis nupieštą vaiką. Dar po dešimties sekundžių mano oda tapo it 

popierinė – permatoma ir vis labiau panašesnė į Petrulijaus.  

– Na, matau, kad virsmas į debesų vaiką yra beveik baigtas, – patvirtino mano liudininkas. – 

Dabar belieka patikrinti, ar gali daryti tą patį, ką ir aš. Pamėgink užšokti ant štai tos šakos, – 

Petrulijus parodė į už dešimties metrų augančio medžio šaką. 

– Tu turbūt juokauji! – sušukau, vos tik Petrulijus baigė sakyti savo sakinį. 

– Liepa, laikas bėga, – tarė debesis ir dramatiškai pažiūrėjo į savo laikrodį ant riešo. 

Daugiau nebesiginčydamas, nusprendžiau pabandyti ir kiek įsibėgėjęs, pašokau nuo žemės. 

Stengiausi kuo geriau atsispirti ir, kiek įmanoma, nusileisti arčiau Petrulijaus išrinkto 

medžio. Mano nuostabai, buvau toks lengvas, kad nurodytą šaką perskridau ir nusileidau 

geru metru toliau nei tikėjausi.  

– Ką gi, matau, kad jau esame pasiruošę, – suplojo rankomis Petrulijus. – Kylam į viršų! 

Berniukas be jokio įsibėgėjimo atsispyrė nuo žemės, nusileido greta manęs ant šakos, ir 

garsiai suskaičiavę iki trijų abu pakilome nuo šakos aukštyn. Kylant į viršų jaučiau, kaip 

mano veidu bėga vėjas, kaip oras tampa maloniai vėsesnis. Nors saulės šviesa darėsi vis 

ryškesnė, ji visai man netrukdė matyti, o kaip tik maloniai šildė. 

 Galėčiau garantuoti, kad į viršų kilome geras penkiolika minučių, tačiau Petrulijus 

patikslino, kad užtrukome tik trisdešimt sekundžių. O nusileidome ne kur kitur, bet ant 

debesies formos medžio. Iš tiesų, viskas ką galėjau įžiūrėti buvo iš skirtingų spalvų debesų. 

Žiūrint į dangų iš žemės, tokių spalvų niekuomet negalėjau matyti, tačiau dabar prieš mano 

akis išniro įvairiaspalviai debesys. 

– Mes esame pagrindiniuose rūmuose. Čia įvyksta svarbiausi pokalbiai. Vieną tokių ir 

nugirdau anądien, apie ką tau ir užsiminiau, – priminė Petrulijus. – Šiandien turėtų vykti 

susitikimas, kurio metu bus aptariama sukilimo eiga. 

– Supratau. Atrodo, kad pasirodėme pačiu laiku, matai? – parodžiau į link didžiulių salės 

durų judančius labai aukštus žmogaus formos debesis. Po jų, pasirodė kiti, kiek tamsesni, 

piktesnio veido debesys.  Pagal mano skaičiavimus, į salę sugūžėjo daugiau nei dvidešimt 

debesų. 



Jeigu norime viską gerai girdėti, mums reikia tyliai pakilti į balkoną. Visi debesys sėdės 

centrinėje salėje, prie apvalaus stalo. Tuo tarpu balkonai bus tušti, – sušnabždėjo Petrulijus. 

 Linktelėjau parodydamas, jog supratau ir tyliai sekiau Petrulijų iš už nugaros. Mūsų 

svarbiausias patekimo į balkoną tikslas buvo išvengti sargybos. Kadangi į salę susirinko 

patys pačiausi debesys, bene kiekvienas iš jų turėjo po savo asmens sargybinį. O visų 

debesų vadas Perkus, tikriausiai turėjo ne mažiau keturių. Tad rizika būti pastebėtiems 

keliasdešimties sargybinių buvo tikrai nemaža. Gerai tai, jog Petrulijus šiuos rūmus žinojo 

kaip savo penkis permatomus pirštus. Kol pasiekėme balkonus mums teko ir bėgti, ir 

prisiploti prie sienos, ir palysti po žemais stalais, ir įlysti į tarpus tarp sienų. Jaučiausi, kaip 

vienas iš šnipų ar detektyvų, apie kuriuos teko skaityti knygose.  

– Truputį pavėlavome, – tarė Petrulijus žvilgtelėjęs pro balkono turėklų tarpą į salės centrą. 

– Jie jau kalbasi, mes negirdėjome įžangos. 

– Ššš, klausykis, – nutildžiau savo draugą, nes jam kalbant, negalėjau girdėti kalbančiųjų 

salėje. 

Mačiau, jog debesys sėdėjo prie didžiulio apvalaus stalo, o tas, kuris norėdavo pasisakyti, 

turėdavo atsistoti: 

– Mes nesutinkame, kad mūsų debesų rinktinė keliautų į tokias tolimas vietas, ypač ten, kur 

taip sausą, – prabilo tamsesnių debesų atstovas. – Į šį klausimą jau buvau atsakęs ir 

nebenorėčiau daugiau kartotis. 

– Suprantu, kad neturi noro, bet čia jau nebenoro klausimas. Ar nematei ataskaitos, kurią 

pateikėme? Mano debesų rinktinė jau nebeturi kaip padėti tam kraštui, jie yra visiškai 

išsekę, – prakalbo aukštųjų debesų atstovas. 

– O kas dėl to kaltas? Juk ne aš atsakingas už tai, kaip žemėje keičiasi reikalai. Dėl to kalti 

žmonės. Sudarėme dvidešimties metų sutartį dėl regionų, todėl nieko negaliu padėti. Iki 

susikeitimo liko devyni metai, – po pasisakymo pilkasis debesis dar labiau patamsėjo. 

– Turėtume vadovautis protingumo principu, atsižvelgti į pokyčius. Tie pokyčiai vyksta 

dabar. Net ir šiame regione. Net ir Lietuvoje, – kiek garsiau ėmė kalbėti aukštasis debesis. – 

Vasaros darosi karštesnės, ilgesnės, net ir tavo debesų rinktinei  sunku kovoti su tokiomis 

karšto oro srovėmis, ir todėl išmetate per mažai lietaus. Pagalvok kaip sunku išgauti lietaus 

mano debesims tokiose vietose kaip Amerika, Meksika, Brazilija? 

– Ir ką tuomet siūlai? Nesakau, kad sutiksiu su pasiūlymu, bet galiu tave išklausyti. 

– Mano debesų rinktinei reikia pagalbos jau dabar, tad prašau nusiųsti kelis šimtus debesų į 

mūsų patruliuojamą regioną. 

– Absurdas! Kelis šimtus?! – sušuko tamsusis debesis. – Jokiais būdais! Trisdešimt debesų 

geriausiu atveju. 

– Tai nieko neišspręs, mums reikia pokyčių iš esmės, – šį kartą prabilo labai ilgos barzdos 

savininkas, kuris sėdėjo pačioje puošniausioje apvalaus stalo kėdėje. – Mums reikalingi 

pokyčiai žemėje. 

– Perkau, ką turite galvoje? – visi paklausė garsiai. 



 Vietoje atsakymo žodžiu, barzdotasis Perkūnas atsistojo ir stipriai sudavė delnais per 

stalą. Greitai virš apvalaus stalo sukilo plonytės debesų juostos, kurios judėjo, mirgėjo ir 

formavo vaizdinius. Galėjau matyti ir nesunkiai atpažinti, kad ten buvo vaizduojama žemė: 

laukai, gėlynai, sodai, miškai. Tuomet vaizdas iš žalios spalvos pasikeitė į pilką: miestai, 

asfaltas, keliai, kasyklos. Vaizdinys darėsi vis pilkesnis ir didesnis. 

– Ar visiems aišku, kokių pokyčių mums reikia? – dar kartą suplojęs delnais per stalą ir 

išvaikęs debesų vaizdinius paklausė barzdočius. 

– Taip, tačiau kaip mes galime pakeisti tai, kas vyksta apačioje? – paklausė tamsusis 

debesis, jau kiek ramesniu balsu. 

– Turėsime dirbti labai tikslingai – lyti tik ant medžių ir gėlių, vengti miestų, neužstoti 

saulės, kalbėtis su žemės vaikais. Tik gavę pamoką žmonės ko nors išmoksta. Todėl turime 

juos pamokyti saugoti gamtą ir nenaikinti mūsų draugų medžių. 

Salėje pasigirdo plojimai, visi sutiko su vadu Perkumi. Norėdamas atkreipti Petrulijaus 

dėmesį ir užduoti klausimą, ištiesiau ranką, kad pastuksenčiau jam į petį. Tačiau pastebėjau, 

kad mano delnas nebebuvo toks permatomas, kaip anksčiau. Iš tiesų, jis pasidarė šiek tiek 

ryškesnis.  

 Tarsi pajautęs, kad galvoju apie jį, Petrulijus atsigręžė į mane ir jo akys išsiplėtė. 

– Antanai, mes nebeturime laiko. Tu kur kas greičiau suvirškinai debesų sultis ir po truputį 

vėl virsti pilnasvoriu žemės vaiku. Mes turime paskubėti ir nusileisti žemyn. 

Išgirdęs šią diskusiją, negalėjau tiesiog dingti. Sukaupęs visą drąsą, nebesislėpiau už turėklų 

– atsistojau visu ūgiu ir garsiai sušukau: 

– Prašau taip nesielgti – kiek atsikrenkščiau ir toliau kalbėjau normaliu balsu. – Prašau 

nepalikti žmonių likimo valiai. Žinau, aš čia neturėčiau būti, bet labai džiaugiuosi, kad vis 

dėlto aš čia esu.  

– Ar ten žmonių vaikas? – murmėsyje girdėjau klausimą. 

– Kaip jis čia atsidū.... 

– Atsiprašau, kad nutraukiau Jūsų pokalbį, bet mano laikas čia senka, ir noriu išnaudoti savo 

buvimą teisingai, – žvilgtelėjau elektroninį laikrodį ir į jame vaizduojamas žemyn byrančias 

sekundes. – Jūs visi kalbate apie tai, kad žmones ir jų vaikus reikia palikti. Bet ar tai iš tiesų 

teisinga? Daugybę metu mus žmones saugojote, mums padėjote, netgi bendravote su žemės 

vaikais, o dabar viską norite pamiršti ir mus palikti? Man atrodo, kad aš daugiau tikiu Jumis, 

nei Jūs patys tikite savimi, – iškosėjau savo argumentus vienu įkvėpimu. 

– Nežinau, ar mums verta kalbėtis su žemės vaiku. Juk tai nėra jo reikalas, – prabilo 

kamuolinis. 

– Taip, tai nėra mano reikalas, tai mūsų visų reikalas, – atkirtau į neprašytą komentarą. – 

Kodėl reikia rinktis strategiją „jie arba mes“, o ne kitą būdą, kuris pagelbėtų Jums viršuje ir 

Mums apačioje? 

– Man baigus dėstyti savo mintį, Perkūnas trenkė savo lazda į grindinį taip sukeldamas 

nedidelį griaustinį ir mažytes žiežirbas virš savo galvos. 



– Vaiko žodžiuose yra tiesos, – prabilo Perkus. – Tačiau mes negalime diskutuoti su 

įsibrovėliu. Pirmiausia turime įsitinkinti, kad tavo ketinimai yra tyri, – tarė ir davė ženklą 

sargybai mane suimti. 

Mačiau, kad Petrulijus jau nebetikrino laiptų, nežiūrėjo kur tiksliai šiuo metu yra 

sargybiniai. Jis žengė prie balkone esančio lango, plačiai jį atidarė ir užtempė mane ant 

palangės. 

– Žinau, kad daugelis žmonių bijo aukščio. Nors prieš tai nebijojai kilti į viršų, tačiau leistis 

žemyn visuomet yra šiek tiek baisiau. Lipk man ant pečių. 

– Nežinau, tai neatrodo labai saugu, – suabejojau ir kiek atsitraukiau. 

– Antanai Liepa, mes neturime laiko bijoti! – griežtai tarė Petrulijus. – Mes turime būti 

apačioje prieš tau atvirstant žemės vaiku. 

Nenoromis, pusiau užsimerkęs, užsiropščiau Petrulijui ant pečių. Įsikybau rankomis jam į 

plaukus ir daviau ženklą, kad jau esu pasiruošęs. 

– Puiku, šokam! – sušuko berniukas debesis ir atsispyrė nuo palangės. 

 Skrydis žemyn buvo kur kas greitesnis nei kilimas aukštyn. Tuo metu labai norėjau 

segėti saugos diržą. Mes leidomės žemyn taip greitai, kad mano viršutinė lūpa atsikabino 

nuo apatinės ir siekė nosį. O akys visą laiką ašarojo tiek daug, jog jaučiausi, kad verkiu visu 

veidu. 

 Po truputį galėjau jausti, kaip artėjame prie žemės, nes oras darėsi vis šiltesnis ir aš 

pats galėjau jausti, jog darausi sunkesnis. Tuo tarpu Petrulijui darėsi vis sudėtingiau 

reguliuoti judėjimo kryptį, todėl šį kartą nusileidome ne medžio šakose, bet smėlio dėžėje. 

Nors nusileidimu tai pavadinti sunku. Toje vietoje, kurioje stovėjo Petrulijus, liko duobė, o 

smėlio dalelės pakilo į viršų virš mūsų galvų. 

– Oho, man niekada neteko matyti tokio efekto, – su nuostaba balse prabilo Petrulijus. – Juk 

aš toks lengvas, žemėje negali matyti mano pėdsakų, o štai dabar žiūrėk! – išlipęs iš duobės 

parodė į savo pėdos žymes smėlyje. Mano svoris jam ant pečių, padėjo paversti jo pėdsakus 

matomais! 

– Petrulijau, ar supratai apie kokius pokyčius žemėje kalbėjo debesys? – grįžau prie kur kas 

svarbesnės temos nei pėdos smėlyje. 

– Manau, kad taip. Jeigu gerai supratau, sukilimo viršuje buvo išvengta, – dėstė mintis. – 

Atsimenu, kad debesys planuoja lyti tik gamtai, bet ne žmonėms. Ir dar, jie planuoja nustoti 

slėpti saulę.  

– Ar tai pavojinga? – pasitikslinau. 

– Ir dar kaip! Saulė pasidarė labai kaitri, o debesys padeda prislopinti jos pavojingus 

spindulius, uždengdami ją savimi. Ir aš neįsivaizduoju, kaip negaudami lietaus galės augti 

žemės vaikai, – pažiūrėjo į mane kiek sunerimęs. 

– Petrulijau, kaip galėčiau tau padė… – nespėjau pabaigti sakinio, kai danguje pasigirdo 

labai smarkus griaustinis. Petrulijus net pašoko nuo žemės ir susigūžė. 

– Antanai, man laikas. Spėju, kad mūsų šuolis iš centrinės salės balkono buvo pastebėtas ir 

dabar turėsiu pasiaiškinti, – pasikasė galvą nervingai šypsodamasis. 



– Viskas gerai, nenusimink, – padrąsinau savo draugą. 

Petrulijus pastatė dešinę koją atgal ruošdamasis atsispirti, tačiau, prieš pakylant į viršų tarė: 

– Ačiū už pagalbą, Antanai Liepai ir sveikinu tave su artėjančiu gimtadieniu! 

Berniukas debesis atsispyrė nuo žemės ir greitai susiliejo su dangumi. Po šio karto, daugiau 

Petrulijaus jau nebesutikau. Tiek daug dar norėjau jo paklausti: ar turi brolių, seserų? Kokia 

jo mėgstamiausia spalva? Koks buvo jo įdomiausias sutiktas vaikas? Ar dažnai užsuka 

pažiūrėti, kaip dabar atrodo jau užaugę vaikai? Galbūt mes galėjome turėti sutartinį ženklą, 

kuris padėtų man atpažinti Petrulijų jo nematant? Galbūt yra koks nors būdas, kuris padėtų 

neužmiršti Petrulijaus? 

Nors mūsų keliai ir išsiskyrė, aš kurį laiką dar nepamiršau mūsų nuotykių. Iki mano 

gimtadienio dar buvo likusios 48 valandos, todėl žinojau, kad dar turiu šiek tiek laiko, kol 

prisiminimai apie Petruliju ims nykti. Kelias valandas skyriau galvodamas, su kokiais 

sunkumais tenka susidurti mano draugui ir kitiems debesims, kaip galėčiau jiems padėti. Ir 

po 3–4 valandų intensyvaus galvojimo, man toptelėjo šauni mintis – padėti debesims 

padedant jų draugams! Pakalbėjęs su savo pasaulio pažinimo mokytoja, nusprendžiau 

pasodinti kuo daugiau medžių. Pasirodo, būtent medžiai valo orą, mažina taršą ir išskiria 

deguonį, kuriuo kvėpuojame mes – žemės vaikai. Sekdami mano pavyzdžiu, mokykloje prie 

manęs prisijungė vis daugiau vaikų, ir dabar mano mokykla laikoma viena žaliausių 

mokyklų mieste. 

Praėjus mėnesiui jau nebegalėjau atsiminti kaip atrodo Petrulijus, kaip atrodė debesų rūmai 

viršuje, bet vis dar žinojau kas jis toks, kuo jis man svarbus. Svarbu ir tai, kad debesys 

nenustojo lyti žmonėms. Galbūt mano žodžiai turėjo svorio ir Perkus nusprendė atsižvelgti į 

mano prašymą? Kad ir kaip ten bebūtų, jeigu ne Petrulijus, nežinau ar būčiau taip greitai, 

tiek daug sužinojęs apie du pasaulius ir kaip mes galime padėti vieni kitiems. Dabar galiu 

tik įsivaizduoti, koks laimingas, ir su kokia plačia šypsena turėtų būti mano draugas 

Petrulijus Debesis. 

 


