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      Kažkada, seniai seniai, gūdžios girios viduryje stūksančioje trobelėje gyveno 

nepasiturintis girininkas Stunžė su savo žmona Stunžiene. Nors abiejų amželis jau įpusėjo, 

vaikučių jiedu taip ir nesusilaukė. Dienų dienas vyriškis leisdavo miške – žiemomis 

valydavo kemsynus nuo sausuolių ir rūpindavosi alkanais žvėreliais, pavasariais sodindavo 

medelius, vasarą rinkdavo vaistažoles ir uogas, rudeniop riešutaudavo ir grybaudavo, taip 

papildydamas atsargas žiemai. Pats savo rankomis gamindavo avilius, kuriuos, kartais 

nunešęs į miestelio turgų, parduodavo, taip prasimanydamas keletą skatikų, už juos 

nupirkdavo žibalo ir kokių nors lauktuvių žmonai. Šioji užsiimdavo namų ruoša – ką nors 

megzdavo arba siuvinėdavo, virdavo uogienes iš miško uogų, marinuodavo arba 

džiovindavo grybus. Bėdžių pora gyveno darniai, draugavo su visais miško bendruomenės 

nariais ir su niekuo nesipyko. 

      Kartą atsitiko neeilinis įvykis. Girininkas, grįždamas iš turgaus, dar nepriėjęs savo 

kiemo vartų, jau iš tolo išgirdo pirkioje kūdikio verksmą. Paspartinęs žingsnį, netrukus 

atsidūrė prie trobelės slenksčio. Įsiklausė. Taip ir yra! Viduje girdėjosi skardus mažo 

vaikelio balsas. Vyriškis pravėrė duris, jo žmona pasitiko jį visa šypsodamasi ir atsargiai 

laikydama kažką spurdantį savo glėbyje. 

      – Štai, vilkas Pilkis pintinėje atnešė. Sakė, radęs po nakties pamiškės griovyje. Spėja – 

kažkas norėjo atsikratyti šia spirge. Tai pamįslyjęs, kad žmonių reikalus tik patys žmonės 

gali sutvarkyt, griebė krepšį dantimis už rankenos ir – risčia čionai, – išporino vienu 

atsikvėpimu moterėlė. – Va, pažiūrėk, kokia gražuoliukė! – atidengusi skarą nuo spurdančio 

gumulėlio, parodė mergelikę vyrui. 

      Tas net pritūpė iš netikėtumo: 

       –  Ką jau ką, bet tokio šposo tai net sapnuot nesu sapnavęs! 

 

      Nė per vieną turgų nesklandė jokie gandai, kad kažkur kažkam dingo vaikas. Ir nė ant 

vieno pakelės stulpo nebuvo jokių skelbimų, kad kas nors ko nors ieškotų... 

      Taip ir augo mažė miško prižiūrėtojo šeimoje, apsupta abiejų neturtėlių rūpesčiu ir 

meile. Tiedu ją pavadino Rastute. Pilkis gi rado! Mergelikė stengdavosi padėti savo 

rūpintojėliams, kuriuos, vos tik išmoko rišliau tarti pirmuosius žodelius, meiliai vadindavo 

tėtuku ir mamute. Mažu kibirėliu nešdavo vandenį iš šaltinio, perrinkinėdavo uogas arba 

dideliu peiliu pjaustydavo grybus, pačios prisirinktus miške. Kai namie smalsuolė, 

belopydama samanomis stogą, netyčia įkrito į kaminą ir be niekieno pagalbos sugebėjo 

išsiropšti iš krosnies pati, jai šovė į galvą geniali mintis – išnaudoti tokį „meną“ taip, kad 

būtų iš to naudos ir kitiems namiškiams. 
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      Smagiausia būdavo su tėtuku nuvykti į miestą, kur jiedu atrado sau naują pragyvenimo 

šaltinį – valydavo kaminus miestelėnams. Rastutė buvo smulkutė, todėl, prilaikoma stiprių 

tėvuko rankų, apsirišusi virve prasibraudavo net į siauriausius plyšius, į kuriuos kiti 

kaminkrėčiai net galvos neprakišdavo. 

      Gandai apie darbštuolių porelę, kokybiškai atliekančią ir išmanančią savo amatą, 

netruko plačiai pasklisti. Visi mažąją Stunžinukę (taip miestelėnai praminė vikruolę) gyrė 

už išradingumą. Užsakymų kasdien vis daugėjo, tad pageidaujantys sutikdavo laukti net 

keletą savaičių ir užsirašydavo į eilę. Kartą net pats karalius atsiuntė savo pasiuntinuką su 

prašymu apsilankyti jo pusbrolio – kaimyninės karalystės karaliaus – pilyje ir išvalyti visus 

ten styrančius kaminus. 

     –  Tai bent turėsime darbo! – Džiaugėsi mažoji kaminkrėtė. – Visai vasarai! Taip ir 

knygoms sutaupysiu! Juk šį rudenį – jau į mokyklą! 

 

      Iš arti karališkieji rūmai pasirodė didžiuliai. Bokštai – aukšti aukšti. O kaminai – rodės, 

dangų siekia ir debesis raiko. Bet – darbas yra darbas. Gerai, kad bokštų viršūnėse buvo 

plokščios aikštelės, apsuptos dantyta mūro sienele. Jei tie bokštai būtų buvę smailūs, mažulė 

nė nežinotų – nuo ko pradėti? Dabar gi – įprastas reikalas: kopėčios, virvė, svambalas, 

šepetys, ir – stačia galva žemyn! 

     Visą mėnesį, diena iš dienos, virė darbas. Kaminų buvo tiek daug, kad Rastutei nepavyko 

nustatyti tikslaus jų skaičiaus, nes daugiau nei iki šimto tėtukas jos dar neišmokė skaičiuoti. 

     Besibaigiant vasarai, liko tik vienas neišvalytas kaminas,  stūksojęs ant centrinio pilies 

bokšto stogo. Jis buvo pats aukščiausias iš visų kaminų. Galima teigti, kad tai buvo pats 

aukščiausias statinys visoje karalystėje. Jo viršūnė buvo matoma tik giedromis dienomis, ir 

tai – tik per žiūronus. Sklido kalbos, kad tą kaminą statė prieštvaniniai mėnulio angelai, 

kurie iš prigimties neturėjo aukščio baimės. Gal ir tiesa. Nes eiliniam žmogui ten užsikarti – 

neįmanoma. Mažė, stovėdama šio milžino papėdėje, prisiminė viską, ko tėtukas ją buvo 

išmokęs, kai ji ropšdavosi į aukščiausias ir seniausias girios pušis, kad pasižvalgytų virš 

visų medžių – ar kur nors nekyla dūmelis ir nėra kokio nors žioplių sukelto gaisro. 

      Šis kaminas buvo kone trigubai storesnis už pačią storiausią pušį, kokią mergikė tik yra 

mačiusi savo gyvenime. Bet bala jų nematė! Būdas įsiropšti – tas pats. 
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      – Labiausiai apleistas kaminas iš visų kaminų, kokiuose tik man yra tekę pabuvoti, –  

toptelėjo Rastutei. 

     Suodžių, priskretusių prie vidinės kamino sienos pusės, sluoksnis buvo toks storas, kad 

mergelikė, sugūžusi savo liaunus petelius, vos vos sugebėjo prasisprausti į kiaurymę. 

     – Čia jau reikės kirtiklio ir kastuvėlio! – šūktelėjo tėtukui. – Manyk, kad šulinį kasiu. 

     Taip prabėgo savaitė. Darbštuoliai plušėjo nuo aušros iki sutemų, net nepietaudami. Nes 

tam, kad mergelikė išlįstų iš kamino ir vėl įlįstų atgal, reikėdavo geros valandos. Rodos, 

galo šiam vargui nebus, tačiau... 

     – Oi! – tespėjo riktelti darbštuoliukė. Ir prasmego netikėtai po kojomis atsivėrusion 

tuštumon. 



     Gerai, kad apačioje nuo kamino valymo buvo susikaupusi nemaža suodžių krūva. Į ją 

Rastutė ir šlumštelėjo, išvengdama didesnių susižalojimų. Atsipeikėjusi pabandė atsisėsti. 

Supratusi, kad tikriausiai jau pateko pačion krosnin, mergikė porą kartų stipriai nusičiaudėjo 

ir, primerkusi suodžiais aplipusias blakstienas, pradėjo dairytis aplink. Juodumai atlėgus, 

mažė kažkur tolumoje įžiūrėjo šviesesnės už foną neaiškios dėmės kontūrus ir palengva 

pradėjo keturpėsčia šliaužti į tą pusę. Aplink buvo tamsu – nors į akį durk. Nurėpliojus 

keletą žingsniukų, o gal tiksliau reikėtų sakyti – keletą rėpliukų, remiantis delnuku, kažkoks 

labai kietas ir kampuotas daiktas skaudžiai įsirėžė tarp mažojo ir bevardžio pirštukų. 

      – Ajai! – iš skausmo riktelėjo Rastutė ir žaibiškai kilstelėjo rankytę aukštyn. 

     Pamasažavusi skaudamą vietą, mergelikė, atsargiai vedžiodama sveikąja ranka, pradėjo 

tyrinėti krosnies vidaus pagrindą aplink save. Taip ir užčiuopė savo „skriaudiką“ – kažkokį 

riešuto dydžio kietą, briaunuotą daikčiuką. Kadangi nė velnio nebuvo galima įžiūrėti, mažė 

pamįslyjo, kad rado akmens anglies gabaliuką. Nerūpestingu judesiu įbrukusi radinį 

švarkelio kišenėn, Rastutė patraukė toliau – artyn savo tikslo – didėjančios šviesios dėmės 

link, jau pradėjusios įgauti aiškesnę formą. 

     Kambarys, į kurį ji pateko, buvo labiau panašus į didžiulę, prieblandoje skendinčią salę, 

kurios paveikslėlį mergelikė buvo mačiusi tik pasakų knygoje miesto knygyne. Tada juodu 

su tėtuku buvo nuvykę sužinoti vadovėlių kainų. Neišpasakytų raštų nėriniai driekėsi nuo 

pat lubų vidurio iki sienų, papuoštų daugybės didžiulių paveikslų paauksuotuose (o gal ir 

auksiniuose?) rėmuose, aibės margaspalviais ornamentais išmargintų kilimų ir kokio tuzino 

visokių įmantriai išraitytų žvakidžių. Tos salės palubę puošė prašmatni liustra iš kalnų 

krištolo gabaliukų. Ir nors visos langų užuolaidos buvo aklinai užtrauktos, Rastutė sugebėjo 

įvertinti to didingo stebuklo grožį. 

      – Va čia – tai bent! – Mįslingai nutęsė mergelikė, žvilgsniu rydama atsivėrusį vaizdelį. 

     Tada ir pastebėjo viename kampe stūksančią didelę, meniškais drožiniais papuoštą lovą 

su pusiau perregimu baldakimu. Smalsumo vedina, priėjo artyn. Vaje! Lovoje kažkas 

gulėjo! Ir nejudėjo! Gal koks numirėlis! Net šiurpas nukratė Rastutę. Tačiau smalsumas 

nugalėjo. Pasistiebusi mergikė praskleidė šydo kampelį ir žvilgtelėjo į pagalvę, ant kurios 

ilsėjosi gulinčiojo galva. Tai, ką pamatė smalsuolė, ją dar labiau nustebino. Ten bolavo tarsi 

iš šviesiai pilko akmes iškaltas miegančios (o gal ir mirusios?) pagyvenusios moters veidas 

atmerktomis akimis, nerodančiomis jokių gyvybės ženklų. Rastutė nedrąsiai pamojavo 

delniuku gulinčiajai. Mažu nepastebėjo mažosios įsibrovėlės? Bet  sustingusioji neparodė 

jokio susidomėjimo. Moters žvilgsnis buvo įsmeigtas į baldakimo viršų, tačiau atrodė, kad ji 

žiūri kiaurai pro jį, daug aukščiau – tiesiai į dangų. 

     Staiga kažkur suskimčiojo raktai ir pasigirdo rakinamos durų spynos tarškesys. 

Mergelikė lėtai atsisuko ir pamatė artėjantį jos link susijaudinusį rūmų liokajų, tik dabar jis 

buvo be peruko! Koks tas ilgšis juokingas, –toptelėjo Rastutei. Du ginkluoti kardais 

sargybiniai neatsiliko nuo šio plikio. 

   –  Tau čia negalima ! – Burbtelėjo liokajus ir, sugriebęs mažę už pažastų, kilstelėjo. – Tu 

čia nebuvai ir nieko nematei! Ar supratai? – Suraukęs antakius, skvarbiu žvilgsniu pervėrė 

kaminkrėtę išstypėlis. 

   –  Uhu, – išlemeno pasimetusi mažė, kurią ilgšis jau buvo spėjęs pasikišti po savo 

pažastimi ir užrakinėjo paslaptingojo kambario duris iš koridoriaus pusės.. 
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    Karalius pasirodė nešykštus, už atliktus darbus atsilygino su kaupu. Karališkoje iždinėje 

liokajus darbštuoliams atseikėjo po padorų maišelį didelių sidabrinių monetų su paties 

valdovo atvaizdu. Ir dar prie to davė po vieną nedidelį auksinį pinigėlį su pavaizduotais iš 

paukščio skrydžio aukščio rūmais. Ten matėsi ir visi kaminai, kuriuos Rastutė nusprendė 

suskaičiuoti, kai tik išmoks tai daryti. Kaip paskui Stunžė išsiaiškino, tas vienas auksinis 

pinigėlis buvo vertas tiek pat, kiek visas maišelis tų sidabrinių. Rūmus porelė paliko 

patenkinta atlygiu ir gera nuotaika jų neapleido visą kelionės iki namų laiką. 

     Girininko šeimynėlė jau įsivaizdavo, kaip aprengs Rastutę naujais drabužėliais, kaip iš 

Joškės krautuvėlės nupirks odinį portfelį knygoms. Ir, žinoma, kaip nušluos pusę miestelio 

knygyno lentynų, išvaduodami jas nuo sunkios ilgametės naštos. Vakarienės metu Stunžė, 

užmiršęs vėstančią žirnienę,  garsiai porino ketinąs nupirkti Stunžienei naują languotą 

sarafaną ir lakierkas. Ir dar septynerias šilkines skareles, kurias pirkliai iš Pskovo atveža! O 

sau – naujas kelnes galifė ir vokiškus kerzinius batus iki kelių, tokius – su kaustytais padais, 

kad einant kaukšėtų. 

    – Tu, tėvuk, geriau daržinės stogą sulopytum, o tai Cibei tiesiai ant galvos lyja. – 

Nepiktai užsiminė Stunžienė. 

    – Taip taip taip...  Žinoma! Kaipgi aš galėjau pamiršti mūsų Cibę! – Prisiminęs ožką, 

pliaukštelėjo sau per kaktą girininkas. – Būtinai nupirksim dvylika lapų šiferio ir pasikeisim 

tą stogą! Kaip aš čia taip dabar? Na, visai jau smegenis man perpūtė aukštyje. 

     Dar ilgai visi kikeno užstalėje, srėbdami Stunžienės žirnienę, kol žibalas lempoje 

baigėsi... 
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     Rastutei besimatuojant miestelio turguje pirktą naują suknelę, į kambarį įbėgo 

susijaudinusi mamutė, vienoje rankoje laikydama šlapią varvantį vaikišką švarkelį, kitoje – 

kažkokį blizgutį. 

     – Vaikeli! – šnabždėdama pradėjo Stunžienė. – Iš kur ištraukei šitą... Šitą... Na, šitą?! – Ir 

atkišo delną, kuriame spindėjo kažkoks blizgantis krištolinis pakabukas. 

     – Kas čia? – nustebo mergiotė. – Kur tu jį radai? 

     – Kaip tai kur? – dar labiau nustebo moterėlė. – Taigi, skalbiau tavo drabužėlius ir – va! 

Žiponėlio kišenėje, tik čiupt, o ten – kažkas kietas. Ištraukiau paveizėt ir vos aparpalis 

manęs nenukirto! Čia gi didikų daikčiukas! Va, matai – antroje pusėje kažkoks liūtas su 

karūna. Jetau, jetau, vaikeliuk, iš kur nufyrinai tą papuošalą? – jau ir ašaros Stunžienei 

pradėjo byrėt, įsivaizduojant, kaip žandarai visą jos šeimyną veda belangėn. 

      – Mamute! Aš nieko iš niekur nefyrinau! Čia turbūt tas daikčiukas, į kurį susižeidžiau 

pirštus, kai karaliaus kaminą valiau. Tamsu buvo, nieko negalėjau įžiūrėti. Maniau – 

paprastas anglies gabaliukas. Tai, kad netrukdytų, įsikišau kišenėn ir pamiršau. O tu jį dabar 

radai. – Vienu atsikvėpimu išdėstė visą detektyvą Rastutė. 

     Mamutė, išgirdusi tokį mergelikės pasiaiškinimą, susmuko ant žemės nuo palengvėjimo, 

kad jų augintinė – ne vagilė. 



     – Pareis tėtukas ir pasitarsim, kaip dabar iš tokios keblios padėties išsikapanoti, – tarsi 

sau sumurmėjo Stunžienė, – mažu patikės teisėjas, kad nesame ilgapirščių šaika... 

     Kad daiktą reikės grąžinti, niekam nė abejonių nekilo. Dar to betrūko, kad kas nors 

miško prižiūrėtoją razbainyku išvadintų! Buvo nuspręsta, kad Stunžė pats nuvyks į 

kaimyninę karalystę su tuo radiniu ir asmeniškai priduos daikčiuką karališkojon 

kanceliarijon. Jei jau kas nors sumįslys jį už tai nubausti, tai tegul kerta kramę jam vienam – 

apsiimsiąs kaltę, kad tik šeimynos niekas neliestų! 

     Su tokiomis mintimis šeimos galva ir išsiruošė gretimon karalystėn... 

 

      – Tik žiū, kad čiupo mane sargyba už pažastų! Ir nuvilko paskui liokajų tiesiai pas patį 

karalių! Tas tik žiūri į radinį, varto jį savo delne, nosinaite akis tik sausina, tik sausina, ir vis 

prašo pakartoti, kur tą pakabuką radome. Tai gal kokius šešis kartus pasakojau, kaip 

Rastutė, valydama kaminą, nieko pikto negalvodama, netyčia tą akmenėlį aptiko, – 

žiūrėdamas sustingusiu žvilgsniu priešais save, monotonišku balsu dėstė Stunžė savo 

nuotykius rūmuose. – Paskui paleido. Iki pat miesto vartų sargyba lydėjo. Liepė niekam 

nieko nepasakoti. Na, bet... Kaip aš jums nepapasakosiu? Va, savaime pliurpiu... – Pasuko 

galvą į šeimyną, tarsi atsipeikėjęs nuo kažkokių burtų. – Maniau, supūdys gyvą belangėje... 

Bet va, kaip matote – grįžau. 
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      Ruduo ant nosies. Uogų ir grybų metas. Stunžės, kaip ir kasdien, miškan iškiūtino – to 

gėrio rinkti. Be vakaro nepasirodys...  

     Apie pietus miško prižiūrėtojo kiemą sudrebino kanopų bildesys. 

     – Karaliaus vardu! – netikėtai užriko kažkas kieme taip stipriai, kad net vištos išsilakstė į 

visus pakampius, o Lapkius, nustojęs amsėti, nėrė būdon ir nė snukio nebeiškišo. – 

Karaliaus vardu! – vėl riktelėjo atvykėlis. – Ar čia Stunžė gyvena? 

     Namie buvo likusi tik Rastutė. Tėtukas su mamute juk nuo ryto miške uogauja. 

Mergiotė, išėjusi iš trobelės, kieme pamatė raitą karališkąjį šauklį, bandantį sutramdyti 

besimuistantį ristūną. Vyras rankoje laikė kažkokį susuktą popieriaus ritinį, perrištą mėlyna 

juostele, su mazgo vietoje uždėtu auksu žvilgančio vaško štampu. 

     – Čia! Čia Stunžės gyvena! – atsiliepė mergelikė, valydamasi rankas į kelnių klešnes ir 

leisdamasi priemenės laipteliais. – Tik namie nieko iš suaugusiųjų dabar nėr, aš viena 

prižiūriu ūkį. O kas nutiko? 

     – Ei, ar ne tu ta mažė, kuri kartu su savo tėvu pas mus rūmų kaminus valė? Pamenu tave, 

kaip karsteisi stogais tarsi katinas, – suraukęs antakius išpoškino šauklys, lipdamas nuo 

žirgo žemėn. 

     Priėjęs prie Rastutės, pritūpė ir, žiūrėdamas tiesiai mažei į akis, pradėjo dėstyti: 

     – Vadinasi, šiuo metu tu esi vienintelė čia esanti Stunžių giminės atstovė? Ir šią žinią 

perskaitysiu tau, nes daugiau nėr kam, – pamojavo ritiniu tarsi kardu. – Nesiruošiu čia laukti 

iki išnaktų, kol kiti taviškiai pareis. 

     Kadangi mažė pažinojo tik atskiras raides, o skaityti dar nemokėjo, tai tik tarstelėjo: 

     – Uhu. 



      Atsistojęs poza, kuri priminė kažkokį kažkokio atradėjo paminklą, nuplėšęs antspaudą ir 

nuvyniojęs mėlynąją juostelę nuo ritinio, karališkasis šauklys išvyniojo raštą, iškėlė jį 

priešais savo akis ir pradėjo garsiai skaityti: 

     – Jo didenybės – karaliaus Viktoro IV-ojo – įsakymu, kaimyninės karalystės girininkas 

Stunžė ir jo dukra yra kviečiami į karališkąjį pobūvį, rengiamą karaliaus rūmų didžiojoje 

seklyčioje jo didenybės karalienės Zofijos garbei! Svečiai laukiami kitą sabatą, prieš 

sambrėškį! – rėksnys pasuko akis į nustebusią mergikę. – Ar viskas aišku?! 

     – Um-hu, – išlemeno virpančiu balseliu Rastutė. 

     – Tada paimk kvietimą ir siuntinį, – vyriškis, įteikęs raštą, iš balnakrepšio ištraukė dar 

kažkokį supakuotą ryšulį ir ištiesė mergikei. – Čia nuo mūsų karališkojo kriaučiaus – 

drabužiai tau ir tėvui, kad prideramai atrodytumėte. Tai – privaloma! – Pridūrė. 

     Po to puošnusis karaliaus pasiuntinys dar kartą įdėmiai pažvelgė į Rastutę ir mįslingai 

tarė: 

     – O tu, kai nesuodina, man kažką labai primeni. Tiesiog – vos ne kaip du vandens lašai... 

Ir amžius panašus. Et, tiek to! Maža kas gali vaidentis! 

     Mažė vidury kiemo taip ir liko stovėti išsižiojusi su tuo įteiktu ryšuliu rankose, kai 

karališkasis šauklys užšoko ant žirgo ir, paraginęs jį pasidabruotais pentinais, kaip viesulas, 

palikdamas dulkių debesį, išrūko miško glūdumon vedančiu taku. 

      Vakare visa šeimyna, apžiūrinėdama prašmatnius kostiumus, dėliojo ateities planus dėl 

būsimojo baliaus pas karalių. Stunžė, apsivilkęs šiek tiek per didelius marškinius, 

pūkšdamas bandė prisiminti, kaip užrišamas kaklaraiščio mazgas, bet jam nelabai sekėsi. 

Mat, paskutinį kartą tokį „žygdarbį“ buvo atlikęs labai seniai, dar jaunystėje, per gimnazistų 

išleistuves. O Rastutė, apsirengusi žvilgančią pelenų spalvos su baltais žirneliais suknelę, 

staipėsi prieš vienintelį esantį namuose senovinį veidrodį. Nupraustas mergikės veidukas 

švytėjo plačia šypsena. O jau kaspino gražumas – vaje vaje! Mamutė, žiūrėdama į laimingą 

vaiką, rypavo, suglaudusi delnus, tarsi maldai: 

      – Kiek laimės, kiek laimės tai mūsų mažei! Dabar bent į žmogų panaši! Ne taip, kaip 

anksčiau – į kažkokį suodiną naminuką, – ir čia pat susgribusi, kad naminukas gali išgirsti, 

pridūrė. – Oi, atleisk, Kuzia, nenorėjau tavęs įžeisti. Tu juk ir taip visąlaik paišinas ir vis 

tiek – gražus. 

     Kažkas tyliai girgžtelėjo kampe, už spintos. Tikriausiai – patenkintas Kuzia, jau kelias 

kartas saugantis Stunžių giminės trobelę... Žvilgteldamas retkarčiais į šį pasaulėlį iš paties 

veidrodžio glūdumų. 
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     Stunžė ir Rastutė tokių prašmatnybių savo amželyje kaip gyvi dar nebuvo regėję! Gerai, 

kad rūmų kriaučius pasirūpino jų šventiniu apdaru ir iš bėdos tiedu dabar beveik neišsiskyrė 

iš bendro svečių kostiumų fono. Kokių tik išsipusčiusių „povų“ čia nebuvo! Porelė 

miškinių, iš prastuomenės luomo, neskubėdama vaikštinėjo po didžiulę salę jos pasieniais, 

nes didesniąja erdvės dalimi nerūpestingai skriejo šokančiųjų poros. Slampinėjantys žiopliai 

– puikūs taikiniai netyčiniam susidūrimui, kurio tėtukas apdairiai vengė, atsargiai paėmęs už 

rankelės mergelikę ir vesdamas paskui save. 



      – Net nežinau, kaip tie dalykai vadinami, jau nekalbant apie jų skonį, – priėjęs prie 

vieno iš įvairiais užkandžiais nukrautų savitarnos stalų, porino Stunžė, –  bet paskanauti 

norėtųsi. 

      – Tai ir užkertam truputėlį! – paantrino Rastutė. – Nes taip ir liksime išsižioję, bet nieko 

nevalgę. Žinai, kaip pasakose pasakojama – per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. Chi chi... 

     Skanavo jie tuos nematytų formų ir neaiškios kilmės užkandžius, vaikštinėdami nuo stalo 

prie stalo. Stebėjosi netikėtais skonio atradimais. Ir kaip kai kurie žmonės sugeba suderinti 

sūraus kumpio kubelius su saldžiomis, sultingomis uogomis (berods, kiti svečiai jas 

vynuogėmis vadino), visa tai užpildami grietinėle ir patiekdami tą marmalą kažkokiose 

geldelėse iš keptos tešlos? 

     Staiga per visą salę tarsi griausmas nuaidėjo: 

     – Jų didenybės – karalius Viiiiiktoras IV-asis ir karalienė Zoooofija! 

     Muzika akimirksniu nutilo, tarsi kas nors būtų vienu ypu visus muzikantus pro langą 

išgrūdęs. Šokėjai paskubėjo į pakraščius. Salė nuščiuvo, tik kur ne kur girdėjosi tylūs svečių 

batų čiužesiai į grindų parketą. Liokajai plačiau atvėrė didžiules paauksuotas dvivėres duris, 

pro kurias nesusilenkęs būtų praėjęs net trigubai už Stunžę didesnis milžinas. Du maži 

juokdariai įrideno susuktą į didžiulį ritinį, pervertą stora lazda purpuro spalvos kilimą ir, 

stumdami tą grėsmingą monstrą priešais save, suskubo per visą salę jį ištiesti. Kilimas 

baigėsi kitame salės gale – būtent ten, kur buvo nedidelė laiptuota pakyla, ant kurios 

pūpsojo du, ištaigingai inkrustuoti brangakmeniais, sostai. 

     Pro duris, lydimi liokajų ir visokių freilinų, išdižiai žengė karalius ir karalienė! Apie jų 

apdarus nėr ką ir bepridurt. Rastutė nė nežinojo tokių žodžių, kaip juos apibūdint. Karalius – 

nedidelio ūgio, šiek tiek pilnokos figūros, žingsniuodamas kilimu, tikru valdovo žvilgsniu 

apmetė susirinkusiuosius, kurie tą tik ir tedarė, kaip skubėjo pasivaržyti su aplinkiniais kuo 

įmantresniais reveransais. Karalienė, įsikibusi karaliui į parankę, atrodė šiek tiek 

aukštėlesnė už savo sutuoktinį. O gal tai buvo tik gudrybė su aukštakulniais bateliais, kurių 

nesimatė iš po žemę siekiančių apdarų. 

     Rastutė karalių tebuvo mačiusi tik ant monetų, tačiau jos žvilgsnį prikaustė karalienės 

veidas. 

     – Tai ji! – timptelėjo tėtuką už rankovės mergelikė. 

     – Ša! – sudrausmino nenuoramą girininkas. – Apie ką tu čia? – ir palinko virš jos. 

     – Na, ta moteris, apie kurią tau pasakojau! – pašnibždomis dėstė Rastutė tėtukui į 

plaukuotą ausį. – Ta, matyta tame kambaryje, kai paskutinį kaminą išvaliau. Ji – karalienė?! 

– mergikės akys pasidarė tokios didelės, kaip tos karaliaus už kaminų valymą duotos 

sidabrinės monetos, kurias juodu su tėtuku tada uždirbo. 

     Neskubiai praėjusi pro visus, valdovų porelė palypėjo ant pakylos ir solidžiai įsitaisė 

savo sostuose. Karalius, krenkštelėjęs sau į pirštinėtą kumštuką, prabilo į susirinkusiuosius: 

     – Kaip žinia, gerbiamieji, po ilgos ir nepaaiškinamos ligos, prieš keletą metų pakirtusios 

mano brangiosios karalienės sveikatą ir ilgam laikui paguldžiusios ją į patalą, išaušo ir 

šviesesnis rytas! – Karaliaus balsas buvo stebėtinai skardus ir siekė atokiausius salės 

kampelius. – Prieš savaitę jūsų mylima valdovė vėl atmerkė akis ir prakalbo. Tam įtakos 

turėjo vienas netikėtas atsitikimas, apie kurį bus pranešta atskirai, karališkajame metraštyje! 

O dabar – linksminkitės!  



     Valdovas atsainiai mostelėjo pirštine muzikantams, net nepažvelgęs ton pusėn ir tie 

kaipmat atkuto. Salėje vėl nuvilnijo svečių šurmulys, poros patraukė į šokių aikštelės vidurį. 

Pokylis tęsėsi... 

     – Jus norėtų matyti karalienė, – mandagiai krenkštelėjo iš už nugaros prie Stunžės 

priartėjęs liokajus. – Gal malonėtumėte paskui mane? – Ilgšis linktelėjo ir rankos gestu 

parodė kryptį. 

     – O kaipgi mano mergaitė? – Susirūpinęs išlemeno miškininkas, dairydamasis aplink. – 

Ji gali kartu su manimi? 

     – Žinoma, – liokajus saldžiai šyptelėjo, – ten yra puikus laukiamasis, kur jūsų duktė 

galės pažaisti, kol tęsis vizitas. Nesijaudinkite, jai nieko nenutiks. Mūsų freilinos moka 

užimti mažus vaikus, kad nenuobodžiautų. Galima jai surengti ir nedidelę ekskursiją po 

rūmus, – tęsė saldžialiežuvis, jau žingsniuojant iš salės... 
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     Stunžė jautėsi labai keistai. Pati karalienė pasikvietė jį pas save į savo apartamentus 

pokalbiui. Už ką tiek garbės? Štai sėdi valdovė priešais jį fotelyje, gurkšnoja kažkokį rudą, 

garuojantį keisto kvapo skystimą. O jis stovi prieš ją, kaip koks prasikaltęs mokinukas prieš 

gimnazijos direktorių. 

       – Prisėskite, – ramiai tarė karalienė. – Kojose tiesos nėra. 

      Girininkas pajuto, kaip kažkas iš tarnų, priėjęs iš už nugaros, stumtelėjo prabangų krėslą 

arčiau jo taip, kad krėslo priekis, stuktelėjęs ties pakinkliais, pakirto kojas, ir teko visai 

neelegantiškai žnektelt ant prikimštos minkštimu gobeleno sėdynės. 

      – Taigi, – tęsė karalienė, mįslingai vartydama tarp pirštų blizgantį pakabuką, kurį Stunžė 

iškart atpažino. – Ar žinote, kas tai per daiktas?  

      Miško sargą išpylė šaltas prakaitas. Lediniai panikos pirštai pradėjo kutenti gerklę prieš 

galutinai užsmaugiant. Vaje! Spąstai! – Karštligiškai šmėstelėjo galvoje. – Papuoliau! 

      – Na jau, tik nesijaudinkit taip, – pabandė taisyti padėtį karalienė, pastebėjusi akivaizdų 

Stunžės sutrikimą. – Jei ne šis daikčiukas, gulėčiau dabar kaip bejausmis rąstas ten pat, kur 

ir anksčiau. Galima sakyti, šitas dalykėlis mane pažadino iš nebūties. 

     Girininkui nuo tokių valdovės žodžių pasidarė nė kiek ne lengviau. Žmogelis tik dar 

labiau susipainiojo. 

     – Kai karalius atnešė šį pakabuką man į mano miegamąjį ir parodė jį mano bejausmėms 

akims, man tarsi kažkas šydą nuo veido nuplėšė! Tai juk mano naujagimės dukros, 

dingusios kitą naktį po jos gimimo, pakabukas su karališkuoju mūsų giminės herbu. Aš pati 

šitą papuošalą buvau padėjusi į lopšį, po mano mažylės pagalve. O po to... Po to... – Čia jau 

pati karalienė nebesusivaldė nuo užplūdusių ją emocijų bangos ir pravirko. 

     Netikėtai kažkur iš už ant sienų kabančių kilimų bei gobelenų, kambarin išniro ir pats 

karalius. Matyt, pro kažkokias slaptas dureles, – toptelėjo girininkui. Dar žingsniuodamas 

karalienės link, valdovas atsainiai spragtelėjo pirštais, ir visi tarnai kaipmat išspūdino 

laukan. Viktoras IV-asis švelniai apkabino kūkčiojančią pačią ir nukreipė žvilgsnį į 

pasimetusį Stunžę. 

     O tuo metu... 
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     Kažkur, aplinkiniuose karalienės apartamentų koridoriuose, Rastutė bėgiojo nuo ją 

besivejančių freilinų. Rūmų personalas nusprendė, kad su mažu vaiku būtų geriausia 

pažaisti gaudynių, kol jos tėvas užimtas valdovų dėmesiu. Tad pora mergiočių, 

pasidabinusių puošniais perukais, pakėlusios savo pūstų suknių padalkas, lakstė paskui 

mažę, kuri kvatodama narstė iš vienos menės į kitą ir erzino besivejančiąsias, vis 

mesteldama per petį vieną kitą kandesnį žodelį: 

      – Ei, neatsilikit! Ar jau visai sijonai kojas supainiojo, kad platesniais žingsniais žirglioti 

negalit? 

     Išdykėlė taip įsijautė į veiksmą, kad įsibėgėjusi visai pamiršo atsargumą ir, išskriejusi iš 

už eilinio posūkio, norėdama prasmukti pro puošniai paauksuotą tarpdurį, netikėtai 

kaktomuša atsitrenkė į kažką taip smarkiai, kad net žiežirbos iš akių pasipylė. Smūgis 

makaulėn tarsi kokiu kūju išmušė iš pusiausvyros, tad smarkuolė lakstūnė net klestelėjo ant 

užpakaliuko ir nučiuožė vaškuotu parketu keletą žingsnių atgal. Trindama sutrenktą vietą, 

mergelikė lėtai pramerkė vieną akį ir apsidairė. Čia pat, sustingusios iš išgąsčio, stoviniavo 

išsižiojusios freilinos ir išsprogintomis akimis žvilgčiojo tai į Rastutę, tai į kažką tarpduryje. 

Išdykėlė taip pat pažvelgė į tą pusę ir pagalvojo, kad atsitrenkė į didžiulį – nuo pat grindų 

iki lubų – sieninį veidrodį, kurį supainiojo su atviromis salės durimis. Mat tame veidrodyje 

pamatė save pačią, sėdinčią ant grindų, viena akimi žiūrinčią į šiąpus ir trinančią sumuštą 

kaktą ranka. Gerai, kad nesudaužiau, – apsidžiaugė Rastutė. Bet pala, pala! O kur dingo 

freilinos, kurios turėtų būti man už nugaros? – Toptelėjo miškinukei. Staigiai atsigręžusi, 

pasižiūrėjo – taip ir yra, čia jos stovi! O ten – vėl mestelėjo žvilgsnį veidrodin – jų nėra! Ir, 

vajetau! – mano suknelė ne tokios spalvos! 

     Mažė staigiai pašoko. Jos atvaizdas veidrodyje – taip pat! Rastutės nuostabai nebuvo 

galo! Mergikė žingtelėjo veidrodžio link. Atvaizdas – jos link! Visai pasimetusi Rastutė 

ištiesė dešinę rankytę, kad pačiupinėtų veidrodį. Jos atvaizdas taip pat ištiesė rankytę į ją! 

Tik irgi dešinę – priešingą, ne taip, kaip turėtų būti veidrodyje! 

      – Kaip keista! – Nusistebėjo mergelikė. – Kažkoks neteisingas daiktas! Rodo visai kaip 

ne veidrodis! 

      – Kur tu čia matai veidrodį? – Nustebęs Rastutės atvaizdas veidrodyje savo pirštukais 

sugriebė mažosios kaminkrėtės pirštelius. – Čia durys... 

     To jau buvo per daug vargšės mažės galvelei. Dar spėjusi pagalvoti, kad nuo smūgio jai 

jau pradėjo vaidentis, staigiu judesiu ištraukusi savo rankytę iš to apsimetančio ja 

vaiduoklio gniaužtų, Rastutė staigiai apsisuko ant kulno ir klykdama pasileido atgalios – 

karalienės apartamentų link, kur, galbūt, ras apsaugą nuo šių kerų savo tėtuko glėbyje. 

Įveikusi dvi sales, suktelėjusi galvą atgalios, akies krašteliu mergikė užmatė, kad – o, 

siaube! – vaiduoklis, ištiesęs savo ranką priekin, vijosi ją, neatsilikdamas nė per žingsnį! 

      – Aaaaaaaaaaaaa! – Klykdama Rastutė dar greičiau pradėjo mėtyti savo pėdutes ir jau 

nebesidairydama lėkė tiesiai į priešais matomas, paženklintas karalienės herbu, duris... 
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      – Matai, žmogau, – tęsė karalius, – kai liokajus tą pakabuką parodė man, aš jį iškart 

atpažinau. Kaip jau ir minėjau, tai mūsų dingusios dukrytės – vienos iš tądien gimusių 

karalienei dvynukių – princesės Elos pakabukas. Tokį pat turi ir jos sesuo dvynė – Elena.  

Vargšė Elutė, kitą naktį, po gimimo, dingo iš rūmų be pėdsako. Ir nė vienas karalystės 

aiškiaregys nesugebėjo rišliai paaiškinti, kaip tai galėjo nutikti. Ar tai buvo pagrobimas, ar 

dar kas nors – iki šiol mes nežinojome. Abi mažylės tąnakt miegojo viename kambaryje. 

Auklė pasakojo, kad snustelėjusi tik akimirkai, ir tai – tik viena akimi. Pabudusi, kai kamine 

kažkas subildėjo. Ir iškart pastebėjusi, kad Elutės lopšys tuščias! O Elenytė, kuri laimingo 

atsitiktinumo dėka niekur nedingo, saldžiai miegojo kitame lopšyje ir nieko neįtarė apie 

sesers dingimą. Mes jai apie tai iki šiol nesame prasitarę. Ir jos pačios niekam už šių rūmų 

sienų nerodome. 

      Stunžei tos karaliaus pasakojimo detalės vis dar nebuvo iki galo aiškios ir jis nesugebėjo 

jų visų sudėlioti į aiškų paveikslėlį, kuris bent kiek nušviestų padėtį. Tačiau kažkur giliai 

smegeninėje jau kirbėjo mintis, kad jo Rastutė... 

      – Taigi, – toliau porino karalius, – po tokios žinios mano brangiąją karalienę surakino 

kažkokio nervinio paralyžiaus rūšis, apie kurią nežinojo joks karalystės gydytojas. Viena 

tebuvo aišku, kad mano žmona nebegalėjo užmigti, nebegalėjo kalbėti, nebegalėjo girdėti ir, 

panašu, kad nieko nebematė, nors akys liko atmerktos. Atrodė, kad ji nė nekvėpavo ir buvo 

mirusi. Tačiau gydytojai užčiuopė vos juntamus retus širdies dūžius ir suteikė viltį, kad kada 

nors tai savaime praeis. 

     Viktoras IV-asis pabučiavo jau nurimusią karalienę į kaktą ir tęsė: 

     – Teko vaikų kambaryje pastatyti lovą ir ten paguldyti bejausmę vargšelę. Kad niekas 

netrukdytų, raktus nuo durų turėjome tik aš ir mano patikėtinis – vyriausiasis rūmų liokajus. 

Diena iš dienos, metai iš metų, ateidavau aplankyti savo brangiosios, tačiau padėtis 

nesikeitė. Aš pats valandėlei kambarin įleisdavau asmeninę karalienės slaugytoją, kuri 

rūpinosi savo ponia, kaip paprastai rūpinamasi visais neįgaliaisiais ligoniais. 

      Karalius vėl atsisuko į girininką. Tas tik mirksėjo ir nepratarė nė žodžio. 

      – Ir štai vieną dieną atsiradai tu su tuo pakabuku, –  Viktoras IV-asis švelniai paėmė iš 

žmonos rankų blizgutį ir kilstelėjo jį sau prieš akis. – Net negaliu apsakyti, kokios mintys 

tada mane aplankė. Juk praėjo ištisi šešeri metai nuo to įvykio ir mes jau buvome praradę 

bet kokią viltį, kad kada nors ką nors išgirsime ar sužinosime apie Elutės dingimą. O tuo 

labiau, kad pamatysime daiktą, priklausiusį mūsų dukrai, negalėjome net ir sapnuot. 

     Valdovas priėjo prie sustingusio Stunžės, uždėjo savo putlų delniuką jam ant peties ir, 

įdėmiai žiūrėdamas miškininkui į akis, tarė: 

     – Tikiuosi, mielasai, spėji paskui mano mintį? – Kilstelėjo iš pradžių vieną antakį, po to 

– ir kitą. 

     Varguoliui antakių nereikėjo kilstelėti – jie ir taip buvo pakelti, kad daugiau jau – 

niekaip. 

     – Supranti, žmogau, – tęsė karalius, – tu šiuo radiniu mus ir nudžiuginai, ir kartu 

nuliūdinai... 

     Vis dėlto Stunžės antakiai kažkokiu, tik jiems vieniems žinomu būdu sugebėjo palypėti 

kakta dar per porą raukšlių aukštyn. 

     Karalius grįžo prie karalienės, klestelėjo į šalia esantį fotelį ir, skėstelėjęs rankomis, 



pasakojo toliau: 

     – Aš, nieko nelaukęs, iškart nulėkiau pas karalienę ir parodžiau jai šitą pakabuką, –  

blizgutis iš valdovo delno nukeliavo į valdovės delną. 

      – Ir – o, dyvų dyvai! – Tęsė Viktoras IV-asis. – Tada ji sumirksėjo! Ištiesė savo ranką ir 

paėmė pakabuką! Po tiek metų ji atsibudo! Argi ne stebuklas?! – suplojo savo putliais 

delniukais. – Aš jau ir viltį buvau praradęs... – Šniurkštelėjo nosimi karalius. 

      – Man tąkart ta brangenybė sušvito tarsi kelrodė žvaigždė, – pagaliau į savo vyro 

monologą įsiterpė karalienė Zofija, – išplėšusi mane iš užmaršties ir nebūties tamsos 

gniaužtų. Tačiau aš iškart prisiminiau, kas tai, ir tą akimirką mane užplūdo visi liūdnieji 

prisiminimai apie dingusią mūsų dukrelę. 

     Minutėlei įsivyravo nejauki tyla. Suprasdamas, kad negalima laikyti paprasto žmogelio 

ilgesnėje nežinioje, karalius pasakojo toliau: 

     – Čia linksmoji dalis ir baigiasi. Po tavo paaiškinimų, kur tu ir tavo duktė tą pakabuką 

radote, mums tik paaiškėjo būdas, kaip maždaug galėjo būti pagrobta mūsų dukrytė. O 

būtent – kažkas išnešė Elutę per kaminą. Bet ši informacija nė kiek nepaaiškina – kas 

pagrobėjas ar pagrobėjai, jei jų buvo keletas. Todėl ir liūdna, kad niekas niekuo negali 

mums padėti bent sužinoti, ar dar gyva mūsų Elutė, kad ir kur ji dabar bebūtų. 

     Viktoras IV-asis tiesiog savo prašmatnaus munduro rankove nubraukė išdavikišką 

ašarėlę nuo savo papudruoto skruosto... 
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     Staiga koridoriuje pasigirdo garsėjantis klyksmas ir artėjantis trepsinčių kojų gausmas. 

Po sekundėlės durys į karalienės apartamentus su didžiausiu trenksmu atsilapojo ir 

pašokusio ant kojų Stunžės akims atsivėrė toks vaizdelis: į kambarį viesulu įlėkė klykianti 

persigandusi Rastutė, paskui ją pavymui, nė kiek ne mažiau klykdama, įlėkė... dar viena 

Rastutė(?!). O joms pavymui – visas tuntas jas besivijusių žviegiančių freilinų. Pirmoji 

Rastutė, užkliuvusi už kilimo krašto, kūlvirsčiais nusirideno per pusę kambario ir, 

atsitrenkusi į jau spėjusį atsistoti karalių, išvertė jį iš kojų. Abu iš inercijos užvirto ant 

nustebusios karalienės, parvertė fotelį, kuriame toji sėdėjo ir visi trys išsitiesė ant grindų 

palei židinį. Antroji Rastutė, nenorėdama pakartoti pirmosios triukų, dar šuolyje spėjo tvirtai 

įsikirsti šalimais stovinčio, žado netekusio girininko švarko rankovėn, kuri vos nenuplyšo 

(laimei, karališkasis kriaučius išmanė savo darbą ir nepagailėjo siūlų dvigubai sujungimo 

siūlei!). To pasekmėje Stunžė irgi neišsilaikė ant kojų ir, kita ranka spėjęs sučiupti ore 

beskriejančią antrąją smarkuolę, kartu su ja šlumštelėjo tiesiai po karališkuoju stalu, 

refleksiškai grybšteldamas staltiesės kraštą. Kas atsitiko su visais indais ir valgiais, 

buvusiais ant stalo, nebeverta nė pasakoti. 

     Freilinos, susigrūdusios tarpdury, tik cypčiojo plonais juokingais balseliais. Mat toks 

neeilinis įvykis dar niekad nebuvo pagyvinęs jų monotoniškos egzistencijos dvare. O čia per 

porą minutėlių – šitoks gyvenimiško scenarijaus posūkis! 

     Pirmasis amą atgavo Stunžė. Pabandęs staigiai atsistoti, skaudžiai stuktelėjo pakaušiu į 

stalo kampą. Tačiau, nekreipdamas į tai dėmesio, susigribo žiūrėti, ar spurdanti jo glėbyje 

mergiotė per visą tą sumaištį neužsigavo: 



     – Vaikeliuk, ar viskas gerai? – susijaudinęs girininkas išropojo iš pastalės. – Ar 

neužsigavai? 

    Tuo pat metu, kitoje stalo pusėje, kepurnėdamasi neapsakomo klosčių kiekio ir ilgio 

karalienės suknioje, valdovų porelė stengėsi išsivaduoti iš tų prabangių spąstų ir susivokti 

situacijoje, kurioje dabar atsidūrė. Karalius vis dar savo glėbyje spaudė įstrigusią Rastutę, 

kuri taip pat muistėsi toje medžiagos jūroje. Šiaip ne taip mergelikei pavyko išsivaduoti iš 

tos prabangos. Pašokusi ant kojų, karštligiškai apsidairė ir, pamačiusi Stunžę, šoktelėjo jo 

link: 

    – Tėtuk! Gelbėk, tėtuk! Mane vaiduoklis vejasi! – Ir pamačiusi, kad girininkas laiko 

apkabinęs tą ją besivijusį vaiduoklį, nėrė atgal po karalienės suknia, iš kur ką tik buvo 

išlindusi. 

    Stunžė pažvelgė į jo glėbyje besimuistančią mergiotę ir visai pasimetė. Paleidęs 

nenuoramą, klestelėjo užpakaliu ant grindų. Priešais jį stovėjo susiraukusi Rastutė. Ne, ne 

Rastutė! O gal – ir Rastutė! Arba jam jau akyse dvejinasi(?). Nes viena Rastutė, ką tik 

buvusi ant stalo, šaukėsi jo pagalbos, ir jos bateliai, ana va ten, dar kyšo iš po bandančios 

pakilti karalienės apdarų. O šita... Šita... Irgi Rastutė... O gal – ir ne Rastutė, stovi priešais jo 

nosį, įsirėmusi kumšteliais į klubus ir keistai į jį žiūri, mirksėdama žaliomis akimis. 

Žaliomis! Jetau! Tamsiai žaliomis! Juk Rastutės akys – žydros! Tai kas ta pyplė žaliomis 

akimis?! 

     – Elena! – riktelėjo karaliaus galva, išnirusi iš po karalienės suknios. – Dukrele, baik 

muistytis! Nustok, nes mes niekada neatsistosime, kol tu nenusiraminsi! – Karalius atsistojo 

ir tuoj pat, sugriebęs už vaikiškų Rastutės kojelių, pradėjo traukti pavargusią nuo kovų 

mergelikę iš medžiagos klosčių krūvos. 

     – Aš ir nesimuistau! – Piktokai šūktelėjo mažė, stovinti prie Stunžės. – Tai jūs ten, 

krūvon sukritę, muistotės ir nematote, kad aš – čia! – Treptelėjo koja žaliaakė. 

     – Paleisk! Sakau, paleisk mane! – Mažos Rastutės kojytės įnirtingais judesiukais stengėsi 

išsivaduoti iš karaliaus gniaužtų ir joms tai pavyko. Nustebusio valdovo rankose liko tik 

tamsiai pilki lakuoti bateliai. Jau ir pats nebesusigaudydamas, Viktoras IV-asis pasimetusiu 

žvilgsniu apžiūrinėjo tai tuos batelius, tai nenuoramas spurdančias kojytes, tai susiraukusią 

mergiotę, stovinčią šalia girininko.  

     Pagaliau Rastutė išsivadavo iš karališkosios prabangos glėbio ir, visa įraudusi bei 

uždususi, vėl stryktelėjo tiesiai ant tuščio stalo, pasiruošusi gintis nuo visų, kokie jie bebūtų, 

vaiduoklių. Karalienė šiaip taip, be niekieno pagalbos, sugebėjo atsisėsti, bet jau 

savarankiškai atsistoti – niekaip. Visi veiksmo dalyviai, sustingę tarsi inkliuzai gintare, 

nustebusiais žvilgsniais apžiūrinėjo vieni kitus. Be žodžių. Tarsi kas garsą būtų išjungęs ir... 

laiką sustabdęs. 
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     – Jergutėliau! Jos to-to-to-kios pan-pan-ašios! – Žiūrėdamas į šalia viena kitos sustatytas 

mergiotes, mikčiojo karalius. – Ir ūgis, ir plaukų spalva, ir nosys, ir antakiai! Ir net ap-ap-

ap-gamėliai ant skruostų – absoliučiai vienodi! Tik ak-ak-akių spalva truputį skiriasi! 

     Rastutė ir Elenutė taip pat įdėmiai apžiūrinėjo viena kitą. Ir iš tikro – lyg į veidrodį 



žvelgtum – iškart ir neatskirsi! Stunžė be žodžių sėdėjo fotelyje kambario kamputyje ir 

tyliai stebėjo veiksmą. Jam jau buvo aišku – kas yra kas. Ir jis maždaug  įsivaizdavo, kas 

bus. Tik nedavė ramybės vienintelis klausimas – ar kada nors jiedu su Stunžiene bepamatys 

savo Rastutę, tai yra Elutę (kaip neįprasta jo ausiai!), ar aplankys juos, gyvenančius tokiame 

užkaboryje, tarp miškų, jų numylėtinė mažė... Tačiau jo apmąstymus nutraukė pasigirdęs 

liokajaus balsas: 

     – Jos didenybė karalienė Zofija jau atsigavo po nuoalpio ir reikalauja tučtuojau visus, 

esančius čia, sukviesti į jos miegamąjį! 

     Karalius atsiduso ir tarė: 

     – Na, mielieji, paskubėkime! Mes ir taip jau ilgai laukėme šios akimirkos. Mergaitės, 

eime, – švelniai pastūmėjo abi dvynukes durų link. – Tu, žmogeli, taip pat esi kviečiamas, 

taigi, kelkis, ir – pirmyn! – Su šypsena pridūrė valdovas. 

      Stunžė neskubėdamas atsistojo ir, tarsi sapne, vatinėmis kojomis patraukė paskui 

negausų karališkosios šeimynėlės būrelį. Stebėdamas straksinčių priekyje susikibusių 

rankytėmis mergikių pakaušius, vyriškis suprato, kad artėja akimirka, kai jau galutinai 

paaiškės faktas, kuris neginčijamai bylos tiesą. O tiesa – tokia: jau niekada gyvenimas 

nebebus toks, koks buvo prieš tai… 
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     Žinia apie netikėtai atsiradusią karaliaus Viktoro IV-ojo ir karalienės Zofijos antrąją 

dukterį Elą netruko pasklisti po apylinkes. Tik apie tikrąsias to įvykio aplinkybes viešai 

niekas nekalbėjo. Buvo aptakiai nutylima – kas ir kaip. Šį Stunžės prašymą, idant ramiau 

gyventų be įkyruolių reporterių perdėto dėmesio, Viktoras IV-asis pasistengė ištesėti. Buvo 

ir dar vienas girininko prašymas – kad vasaromis bent vieną dienelę būtų leidžiama jam ir 

Stunžienei pasimatyti su jų Rastute. Nesvarbu kaip, nesvarbu kur, kad tik akys pasidžiaugti 

galėtų kaip auga jų numylėta mergelikė. Karalius ir šiam miškinių prašymui negalėjo 

neigiamai atsakyti, nes to paties prašė ir abi jo dukros. Zyzė, kaip susitarusios. Viena – kad 

be miško negali gyventi. Kita – kad jau įgriso rūmų kasdienybė ir norėtųsi pajusti truputėlį 

laukinės laisvės gamtoje. Kaip gi tokiems rimtiems argumentams nepaklusti... 

     Tad davė Viktoras IV-asis karališką pažadą prasčiokui Stunžei, kad galės matytis su 

abiem nebeišsiskiriančiomis mergikėmis kada tik beužsimanys, prieš tai perspėjęs karalių 

per karališkąjį šauklį, kuriam tuo tikslu valdovo paliepimu bus suręstas būstas miške, netoli 

Stunžių trobelės ir ten pat paskirta darbo vieta – aptarnauti miškininko poreikius, siunčiant 

žinias į gretimą karalystę. 

     Kaip nutarta, taip ir padaryta! Kiekvieną šeštadienį Stunžė ir Stunžienė jau nuo ryto 

sėdėdavo prie stalo. Miško sargas skaitydavo naujienas laikraštyje, kurį jam kasdien 

karališkasis pasiuntinys pristatydavo tiesiai į namus. O jo žmona siuvinėdavo vaikiškų 

suknelių kalnieriukus. Abu laukdavo jau įprasto, tačiau vis tiek labai mielų vaikiškų balselų 

šūksnio prie kiemo vartų: 

     – Tėtuk, mamute! Dėduk, tetute!  

     Keistas dalykas tas gyvenimas. Kartais nutinka taip, kad net paaiškinti sunku. Rodos, kad 

Stunžės, „netekę“ vienos augintinės, iš likimo gavo net dvi! Iš tikrųjų – karališka dovana! 



Nes tokią pat gavo ir karalius su karaliene... 
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