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Jonukas ir DraKoNas

Vos sumerkęs akis Jonukas pabudo keistai jausdamasis – kažkas spaudė jį prie sienos. „Kas čia toks didelis šalia ma-
nęs?“– nusistebėjo ir pabandė nustumti tą kažką į šoną. Bet nepavyko – rankytės paniro į purų kailį, o lovytės grobikas 
nepajudėjo nė per milimetrą. 

–Uhuhuuu, – pasigirdo duslus juokas. – Baik kutentis!
Jonukas apstulbęs atsisėdo ir įsižiūrėjo į kailinį kalną, riogsantį šalia. Kalnas sujudėjo ir į vaiką pažvelgė dvi poros 

geltonų akių. Ne, ne dvi – trys poros! Šešios geltonos, beveik oranžinės, akys nemirksėdamos spoksojo į berniuką.
–Kas tu toks? – smalsiai ir be jokio baimės šešėlio paklausė vaikas, nes padaras, nors ir didžiulis, neatrodė pavojin-

gas.
–Kas aš toks? – įsižeidė kailiniuotis. – Tik nesakyk, kad manęs nepažįsti.
Jis išlipo iš lovos ir ėmė sukinėtis po kambarį rodydamasis Jonukui iš visų pusių. Svečias turėjo ilgą plačią uodegą  

ir... tris galvas, užsodintas ant ilgų kaklų. Visų trijų galvų akys stebeilijosi į Jonuką su viltimi, kad šis prisimins įsibrovėlį. 
Bet vaikas tik papurtė galvą ir suniurnėjo:

– Niekada, tikrai niekada tavęs nemačiau. Prisiminčiau. Juk turi tris galvas!
– O varge, varge... – sudejavo atvykėlis, – kokia trumpa tų vaikų atmintis. Juk skridai per jūrą, sėdėdamas man ant 

nugaros... Esu netgi ne žvynuotas kaip visi drakonai, o kailiniuotas, kad tau būtų patogu įsikabinti, kai sėdi ant manęs. 
Nagi! Turi mane prisiminti!

Jonukas suraukė antakius, prisimerkė ir ... lyg prisiminė skridęs, bet visa buvo neryšku kaip sapne, ir jau tikrai ne-
prisiminė, kad skrido ant drakono...

–Na, gal sapnavau tave, – abejodamas ištarė Jonukas, – gerai nepamenu... Bet kaip tu galėjai čia atsirast? Drakonai 
būna tik pasakose...

–Pasakose būna pasakų drakonai, – pasipiktino svečias. – O aš esu sapnų drakonas. Ne kokia žvynuota devyngalvė 
pabaisa, o mielas, simpatiškas, tiesiog žavus trigalvis tavo sapnų drakonas. Užsukau aplankyti. Nagi, eikš, apsikabinkim.

Drakonas išskėtė rankas (o gal reikėtų sakyti priekines kojas, bet jos buvo labai panašios į rankas), kviesdamas ber-
niuką į glėbį. Bet vaikas vis dar nepatikliai spoksojo į netikėtą svečią ir atsargiai paklausė:

–O kodėl visada kalba tik viena galva? Kam kitos? Ir koks tavo vardas?
– Kalbėjimui skirta viena galva, kitos dvi – mąstymui, bet jos irgi kalba. Tik rečiau. O vieno vardo neturiu, turiu 

tris – po vieną kiekvienai galvai.
–Aš esu Dra, – prisistatė iki šiol tylėjusi galva ir mirktelėjo Jonukui.
–Aš – Ko, – ištarė kita tylenė.
–O aš – Nas, – pasakė šnekioji galva. – Jei nori ir kad būtų paprasčiau gali mane vadinti tiesiog DraKoNu. Taip kal-

binsi mus visas tris iš karto.
„Neblogai turėti tris galvas, – dingtelėjo Jonukui, – dvi galvos galvoja, o trečia pasako, ką jos sumąsto...oho...“
–Tu turbūt labai protingas, – garsiai ištarė jis.
–Žinoma, – nepasikuklino DraKoNas, – ir alkanas. Gal eime užkąsti?
–Užkąsti? – nusistebėjo vaikas. – Juk naktis…
–Na ir kas? Argi virtuvėje nėra nieko valgomo?
–Kažko rasim… O ko norėtum?
–Ką duosi, tą ir valgysim, – santūriai atsakė Dra. – Aš viską valgau. Bet labiausiai mėgstu kiaušinius. Virtus, jeigu 

galima.
–Neeee, – sušuko Nas, – amžinai su tais kiaušiniais... Blynai daug skaniau! Su uogiene! 
–Ša. Nesipeškit, – įsikišo Ko, linguodama ant ilgo kaklo, ji piktai žiūrėjo į kitas galvas. – Nemandagu. Valgysim, ką 

duos.
–Bet juk paklausė, ko norim, – nesutiko Nas. – Tai ar blogai pasakyti? O pati juk labiausiai norėtum bandelės. Gal 

ne?
–Na taip, – nesiginčijo Ko. – Jeigu yra...
Jonukas nustebęs klausėsi ginčo. „Bet iš tiesų juk gali visos trys galvos norėti skirtingų dalykų. Tam jos ir trys, o ne 

viena,“ pagalvojo jis, o garsiai pasakė:
–Blynų neiškepsiu, nemoku... kiaušinių irgi nevirsiu, nes naktis. Turės tikti bandelės.
Jonukas klausiamai pasižiūrėjo į Nas. Juk tai ji dažniausiai kalba už visas tris. Galvos susižvalgė tarpusavyje, Ko ir 

Dra linktelėjo, o Nas atsakė:
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–Tiks.
–Bet yra tik trys bandelės... Ar nebus per mažai? – susirūpino Jonukas. – Juk tu toks didelis, tai tikriausiai daug 

valgai...
–Oi, ačiū už rūpestį, – Nas pasilenkė ir meiliai prigludo Jonukui prie peties, – tikrai užteks. Mes, galvos, esame trys, 

bet pilvas mūsų tai tik vienas!
Ir visos trys galvos pasileido kvatotis. Juokėsi visos garsiai ir smagiai, net DraKoNo gaurai kretėjo, o uodega plakėsi 

į grindis. Neiškentęs prajuko ir Jonukas.
Valgė draugiškai – kąsnis vienam, kąsnis kitam. Jonukas su džiaugsmu maitino visas galvas, tuo pačiu valgydamas 

ir pats. Tris bandeles suvalgyti neužtruko.
–O dabar kas? – berniukas viltingai žvelgė į DraKoNą laukdamas pasiūlymų.
Ir sulaukė.
–Skendam! Kur norėtum?
„Ispanija? Amerika? Gal Afrika?“– sukosi Jonuko galvoje girdėti pavadinimai.
–O galim „už jūrų marių“? – staiga paklausė.
–Už jūrų marių? Kur tai yra? – suraukusi antakius paklausė Dra, o kitos dvi galvos pasilenkė arčiau, laukdamos 

atsakymo.
–Pasakose juk taip sakoma „už jūrų marių gyveno...“ Noriu ten ir aš. 
–Nori į pasaką? – net prisimerkė Ko.
–Aha. Negalima? 
Visos galvos susižvalgė tarpusavy. Atrodė, kad jos nebyliai tariasi. „Jos tikriausiai skaito viena kitos mintis! Oho!“ – 

pagalvojo vaikas ir kantriai laukė sprendimo.
–Šiaip jau aš esu sapnų drakonas, – neryžtingai prabilo Nas. – Bet sapnai ir pasakos dažnai persipina, tai, manau, 

galima. O į kokią pasaką nori?
–Į „Pelenę“, – net nesusimąstydamas išpoškino Jonukas.
–Aha... – nutęsė Nas. – O nori į pradžią? Ar jau į vestuvinę puotą?
–Ne ne ne, – net sumosavo rankomis berniukas. – Noriu po pabaigos, po „jie ilgai ir laimingai gyveno“. Noriu žinot, 

kas toliau.
–Ohoho! – sušneko visos galvos kartu. – Neblogai tu čia... 
–Na, šok ant nugaros, – sukomandavo visos trys galvos. – Užsimerk ir tvirtai laikykis.
Viskas įvyko akimirksniu. Nespėjo Jonukas įsikibti į DraKoNo gaurus, o jau nosį ėmė kutenti gaivus pievų aromatas, 

skruostus glostė lengvas švelnus vėjelis, o ausis tiesiog užgulė įvairiabalsis paukščių čiulbesys. 
–Jau gali atsimerkti! – linksmai sušuko Dra. 
Kol kitos galvos žiūrėjo į priekį ir dairėsi aplinkui, Dra visą laiką buvo atsisukusi į Jonuką, kad atidžiai stebėtų, ar 

šis tvirtai laikosi, ar gerai jaučiasi. Berniukas atsimerkė ir apsidairė. Akinamai žydrame danguje plaukiojo lengvučiai 
pūkiniai debesėliai neužstodami skaisčiai šviečiančios saulės, apačioje mirguliavo smaragdinė pieva nutaškyta spalvo-
tomis žydinčių gėlių dėmėmis, dūzgė bitės, plazdeno drugeliai ir laumžirgiai, vinguriavo neįtikėtino skaidrumo upelis, 
kuriame šokinėjo vaivorykštinės žuvys, plaukiojo gulbės ir braidė gervės. O tolumoje švytėte švytėjo neapsakomo gro-
žio rūmai. 

–Kaip pasakoj, – sužavėtas atsiduso Jonukas.
–Ne „kaip“, o tikrai pasakoj, – nusijuokė Dra. – Atvykom.
DraKoNas pakreipė sparnus ir pamažu nusileido. Nutūpė prie liepto per upelį netoli rūmų. Jonukas atgniaužė ran-

kas ir lengvai žnegtelėjo į minkštą žolę.
–O kas dabar? – pasidomėjo Nas.– Pats matai, kaip čia po to „ilgai ir laimingai“... Ramu, gražu...
–Gal reiktų nueiti ee... pasikalbėti, – nedrąsiai numykė Jonukas.
–Žiūrėkit! – sušuko Ko.
Visos galvos ir Jonukas pažvelgė į rūmus. Takeliu link upelio leidosi mergina. Ji buvo pasipuošusi, bet basa. Tik 

rankose nešėsi krištolinius batelius.
–Pelenė! – nesuabejojo berniukas.
–Reiktų pasislėpti, – susirūpinusi suniurnėjo Dra. – Merginos, o ypač princesės, nelabai mėgsta drakonus...
Visos galvos ėmė dairytis, ieškodamos slėptuvės. Bet aplinkui nieko nebuvo – tik pieva pilna margaspalvių gėlių. 
–Va, va ten! – pašoko Jonukas rodydamas į nendrėmis apaugusį upelio krantą.



 3

Nas pasikrapštė pakaušį, dar kartą apsidairė, visos galvos nepatenkintos susiraukė, bet nieko geresnio neradęs  
DraKoNas nušliumpino link vandens ir šlumštelėjo į nendryną. O mergina nusileidusi nuo kalnelio, atsisėdo ant liepto, 
sumerkė kojas į upelį ir palaimingai atsiduso.

–Labas, – nedrąsiai pasisveikino Jonukas. – Ar tu Pelenė?
–Taip, – palingavo galvą mergina. – O tu... Jonukas?
–Iš kur žinai? – apstulbo vaikas.
–Nežinau. Atspėjau. Pasakose visada daug Jonų ir Jonukų. Ką čia veiki?
–Atėjau tavęs aplankyti. Ir paklaust, ar gera rūmuose gyvent? O princas geras?
–Geras geras, – nesusimąstydama atsakė Pelenė, bet tikro džiaugsmo jos balse nesigirdėjo.
–Kažkaip nelabai... – suabejojo berniukas. – Juk turi būti „ilgai ir laimingai“! Tu tokia graži, ir čia viskas...
–Ačiū, – nušvito Pelenė (visos merginos mėgsta komplimentus, net iš vaikų). – Viskas gerai. Tikrai gerai. Tik kelios 

smulkmenos...
Ji sumataravo kojomis, kiek paabejojusi ištraukė jas iš vandens ir parodė Jonukui iki kraujo nutrintus kulnus.
–Va, matai? Vis tos krištolinės kurpaitės... Princas nori, kad jas avėčiau kaip mūsų meilės simbolį. O jos siaubingai 

siaubingai nepatogios!
–Tai pasakyk jam! – suraukė antakius Jonukas. – Kodėl nepasakai?
–Ne taip viskas paprasta... Jam taip patinka, kai jas apsiaunu... Sako, kad nėra matęs nieko gražesnio... Nenoriu jo 

nuvilt.
–Kokia nesąmonė, – pasipiktino Jonukas. – Pamanyk, batai... Juk ne dėl batų tave vedė.
–Tai ne batai! Tai krištolinės kurpaitės! Tai nuostabaus grožio mano krikštamotės fėjos kūrinys! 
Pelenė pašoko net paraudusiais iš pykčio skruostais, pasičiupo numestas kurpaites ir nuskubėjo link rūmų.
–Vis tiek nesąmonė, – jai pavymui išrėkė Jonukas, – kruvinom kojom vaikščioti... Turi jam pasakyti! Arba aš pasa-

kysiu!
–Nedrįsk! – atsisukusi Pelenė sužaibavo akimis ir nuskubėjo tolyn. 
–Kokia graži! 
–Bet kokia kvaila... 
–Ne kvaila, tik nori princui patikti.
Jonukas buvo ir užmiršęs DraKoNą. Dabar šis išlindęs iš nendryno purtėsi kailį, o visos trys galvos gyvai šnekėjosi 

tarpusavy.
–Nagi, Jonuk, – sukomandavo Nas, – šok ant nugaros, skrisim princo ieškot. Reikia jam papasakot, kaip jo žmona 

kvailioja.
–Ne, ne, palauk, – prieštaravo Ko, – neskubėk taip. Kištis į kitų santykius neverta. Tegul patys aiškinasi...
–Prisėskim. Pagalvokim, – pasiūlė Dra.
Jonukas ir DraKoNas klestelėjo ant pievos, mąsliai parėmė galvas rankomis ir ėmė laukti, kol atskries kokia išganin-

ga mintis. Tik tos protingos mintys tarsi būtų kur išgaravusios... nė viena neskubėjo apsireikšti... 
–Nieko nesugalvoju..., – pasiskundė Jonukas. – Arba skrendam iš čia, arba ieškom princo.
–Koks tu nekantrus, – sudraudė Nas. 
Ji norėjo dar kažką pridurti, bet staiga pamatė grįžtančią Pelenę. Slėptis nebebuvo laiko. DraKoNas tik pasikišo Dra 

ir Nas po pažastimis, ir liko stirksoti viena galva. Bet Pelenė vis tiek sustojo atokiau.
–Nebijok, čia mano draugas, – padrąsino ją Jonukas ir nekantriai paklausė, – ar pasakei?
–Keistas draugas... labai jau panašus į drakoną...
–Na, koks jis drakonas... Matai – tik viena galva, ugnim nesispjaudo...
–Nesispjaudau, – patvirtino Ko.
Bet Pelenė artyn nėjo, iš tolo šūktelėjo:
–Atėjau pasakyt – nelįsk prie princo, pati viską išsprendžiau.
Jonukas dirstelėjo žemyn ir pamatė, kad ji apsiavus patogius minkštos odos batelius.
–Nejaugi pasakei? – nepatikėjo jis.
–Na..., – numykė Pelenė, – ne visai... Pasakiau, kad bijau kurpaites sudaužyti, juk jos tokios vertingos. Pasiūliau 

padėti jas po stikliniu gaubtu pilies muziejuje. Princui ši mintis visai patiko.
–Gudruolė..., – išsišiepė Ko.
–Iš tiesų moterys moka išspręsti problemas paprastai, jei tik imasi jas spręsti, – išlindo iš slėptuvės Dra.
–Bet juk nesąžininga! – neiškentė ir Nas.
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Pelenė apstulbusi žiūrėjo į netikėtai pasirodžiusias galvas. Atsipeikėjusi pasileido link rūmų visa gerkle šaukdama:
–Sargyba! Sargyba! Drakonas! Gelbėkit!
Dra mostelėjo Jonukui šokti ant nugaros ir nė minutei nepraėjus DraKoNas jau skriejo aukštai danguje.
–Viskas, kareiviai nespėjo atbėgti, – konstatavo Ko. 
–Bet kodėl jūs išlindot? – papriekaištavo ji kitoms galvoms. – Viskas taip gerai klojosi...
–Mes irgi norėjom dalyvaut, – gailiai numykė Dra.
–Taip nuobodu lindėti pažasty, – pritarė Nas.
Jonukas į pokalbį nesikišo. Jis labai stengėsi suprasti, kodėl Pelenė nepasakė princui teisybės. Nejaugi princas be 

kurpaičių jos nebemylėtų?
–Gal skrendam į dar vieną pasaką? – pasiūlė berniukas. – Čia taip kažkaip viskas neaišku...
Visos trys DraKoNo galvos atsisuko į Jonuką.
–Dar vieną? ! – sušuko visos kartu.
–O ką? Man visai patiko, – kiek patylėjusi pritarė Nas. – O į kokią dabar?
–Į „Miegančiąją Gražuolę“, – nedvejodamas pareiškė Jonukas.
–Oi, –nepatenkita susiraukė Dra. –Vėl princesė, vėl slėptis...
–Ne, – griežtai pareiškė Nas, – daugiau nesislėpsim. Bus kas bus. O tu užsimerk, – sukomandavo Jonukui.
–Kodėl? Noriu viską matyti! – pasipriešino šis.
–Negalima, – kantriai paaiškino Nas. – Juk mūsų kelionė stebuklinga. O tu visai ne stebuklingas. Jei žiūrėsi – suga-

dinsi burtus. Atsidursim nežinia kur.
„Nežinia kur“ skambėjo visai įdomiai ir Jonukas pagalvojo, kad šiaip jau tikrai neklausytų ir pažiūrėtų, kas bus. Bet 

dabar jam rūpėjo patekti pas Miegančiąją Gražuolę, todėl sutikdamas linktelėjo galvą ir užsimerkė. 
Pūstelėjo lengvas šiltas vėjelis. DraKoNas nėrė žemyn. Supratęs, kad jau galima, vaikas apsidairė. Apačioje auksu 

spindėjo rūmai, šalia jų šnarėjo neaprėpiamas senas miškas ir telkšojo nedidelis lengvom bangelėm raibuliuojantis eže-
rėlis. Virš miško kabojo didžiulė ryški vaivorykštė, nors niekur nė menkiausio lietaus nesimatė, saulė spindėjo visiškai 
giedram danguje. Aplink vaikštinėjo povai, maloniai ūbaudami lyg karveliai, o nedidelėje valtelėje visai prie kranto 
sėdėjo žvejas. Tik jis neatrodė labai susidomėjęs žuvimis – paleidęs meškerę iš rankų labiau svajojo ar šiaip apie kažką 
galvojo, įsmegęs žvilgsnį į tolį. DraKoNo sparnų plazdėjimo pažadintas iš svajų jis pašoko ir minutėlę atrodė, kad negali 
patikėti savo akimis. Tada staiga šoko iš valties ir žaibiškai puolė prie pievoje paliktų daiktų. Jonukas spėjo pamatyti 
puošnų diržą, apsiaustą ir ...karūną. Jaunasis žvejys atsisuko laikydamas rankoje kalaviją ir sušuko Jonukui:

–Na, vaike, eikš greičiau prie manęs! O tu, vaikų grobike, nesiartink! – piktai išrėkė DraKoNui. – Tik ženk žingsnį 
ir liksi be galvų!

–Oi oi oi... kokie mes drąsūs... – sulingavo visos trys galvos. – Tik niekam čia tos drąsos nereikia. Niekas nieko ne-
grobė, niekas nieko nepuola.

DraKoNas klestelėjo ant žolės ir atsiduso:
–Visada taip... Amžinai visiems atrodau pavojinga pabaisa...
–Ne visiems, ne visiems, – užginčijo Jonukas ir pabandė apkabinti draugą. Tai nelabai pavyko – rankytės buvo per 

trumpos.
Jaunuolis nuleido ginklą ir sutrikęs žiūrėjo į atvykėlius.
–Tai tas žvėris nepavojingas? – atidžiai spoksodamas į nepažįstamą padarą pasitikslino jis.
–Tai DraKoNas, – paaiškino Jonukas. – Jis geras. Pats geriausias!
–Jei taip sakai...
Vaikinas nepatenkintas nužvelgė savo drabužius, kuriuos sušlapo šokdamas iš valties, bet vis tiek prisisegė kalaviją 

prie diržo ir pakėlęs nuo žemės užsidėjo karūną.
–Tuomet gal paaiškinsit, kas judu tokie ir ką čia veikiat? – gan griežtai paklausė jis, nes jautėsi apsikvailinęs, kad taip 

puolė prie ginklo, nors, kaip paaiškėjo, pavojaus nebuvo.
–Mes tiesiog skridom pro šalį, – paaiškino Nas, – ir nusprendėm truputį pailsėti. Galima?
–Na, ne visai pro šalį, – bandė prieštarauti Jonukas, bet pamatęs griežtą Nas žvilgsnį nutilo.
–Tai jūs keliautojai? Tuomet sveiki atvykę į Miegančiosios Gražuolės karalystę. Aš esu jos vyras, dar vadinamas 

Jaunuoju Karaliumi.
Jis ceremoningai nusilenkė, vos nepamesdamas karūnos. DraKoNas irgi nulenkė visas tris galvas, o Jonukas neran-

giai trepsėjo, nežinodamas kaip elgtis, nes, kiek jam buvo žinoma, vyrai sveikinasi paduodami vienas kitam ranką, o 
šitas lankstymasis jam buvo visai ne prie širdies.
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–Atleiskite jam, Jūsų Didenybe, – atsiprašomai sukuždėjo Nas. – Dar jaunas, neišmokytas gerų manierų...
–O kodėl Jaunasis Karalius? – nelabai mandagiai įsiterpė Jonukas. – Ar yra ir senasis?
–Na taip, žinoma, yra – mano uošvis, Miegančiosios Gražuolės tėvas. Jis kaip buvo karaliumi, taip ir liko, o aš... tik 

vadinuosi karaliumi, o iš tiesų valdo jis, – Jaunojo Karaliaus balse girdėjosi nuoskauda. – Sako, galiu būti kariuomenės 
vadas. Bet kur gi ta kariuomenė? Ir su kuo mes kariausime? Va, pamačiau jus ir apsidžiaugiau, galvojau bus su kuo 
kautis, bet suklydau...

–O negalima pasidalinti? – stebėjosi Jonukas. – Vienas valdo, paskui išeina atostogų, valdo kitas, paskui vėl apsikei-
čia... Taigi atostogaut smagu, mano mamytė ir tėtis visada labai laukia atostogų.

–O ką veikiat per atostogas? – Jaunasis Karalius atrodė susidomėjęs.
–Keliaujam, vaikštom į svečius, važiuojam prie jūros ar į kaimą... Daug ką galima veikti...
–Bet gi tikrai! – apsidžiaugė Jaunasis Karalius. – Senasis Karalius vis dejuoja, kad neturi kada draugų aplankyti, kad 

norėtų už jūrų marių nulėkti, pasimatyt su Snieguolės tėvu... Aš jam pasiūlysiu paatostogaut, o pats valdysiu karalystę. 
Jei man seksis, gal jis norės atostogas pratęst... O paskui... paskui žiūrėsim...

–Gal jis paskui išeis į pensiją, – pritarė Jonukas. – Pas mus tai seni žmonės išeina į pensiją ir gali veikti, ką tik nori, 
jei tik pinigų užtenka. Bet karalius pinigų juk turi? Ar ne?

–Hmmm... – netvirtai numykė jaunasis valdovas, – nesam labai turtinga karalystė, labai senoviškai čia viskas pas 
mus. Visada sakiau, kad reikia daug ką modernizuot, norėjau vykti į universitetą mokytis vadybos, diplomatijos... juk 
reikia mokėti karalystę valdyt. Norėjau daryt viską naujoviškai, moksliškai, bet niekas nepritarė...

–Tai šok su manim ant DraKoNo ir skrendam pas mus! – draugiškai pasiūlė vaikas. – Pas mus universitetų pilna, 
visi mokosi...

–Ramiau ramiau, – puolė jį tramdyti Nas. – Karaliui ten negalima, jis negali pabėgti iš pasakos!
–O kas bus, jei pabėgs? – nenurimo Jonukas.
–Visa pasaka bus sugadinta! – pasibaisėjo Dra.
–Kas sugadinta?! – pyko vaikas. – Juk čia jau po pabaigos, „po ilgai ir laimingai“! Niekas nė nežinos, kad jis pabėgo!
–Stp stop stop! Aš visai nenoriu niekur bėgti! – įsikišo į Jonuko ir DraKoNo ginčą Jaunasis Karalius. – Čia mano 

karalystė, mano žmona. Kodėl turėčiau bėgti!
–O kaip tu čia mokysies? – Jonukas susirūpinęs žiūrėjo į karalių ir stengėsi prisiminti, ar kurioje nors pasakoje yra 

universitetas.
Jaunasis karalius suraukė antakius ir piktai dėbtelėjo į berniuką – jam labai nepatiko kreipinys „tu“. 
–Yra pas mus išminčių, burtininkų, raganų. Pasitarsiu su jais. Jie tikrai sugebės čia atgabenti bet kokio universiteto 

profesorių, – išdidžiai pareiškė jis. – O dabar prašau man atleisti. Turiu grįžti, kol manęs rūmuose nepasigedo.
Žiūrėdamas į tolstantį karalių, berniukas pajuto sunkiai nusakomą nusivylimą. „Atgabens profesorių..., – tyliai sau 

pagalvojo. – O jei profesorius nenorės? Niekas net nepaklaus? Kažin kas norėtų mokyti karalių... dar galvą nukirs, jei 
blogai išmokys...“

–Ei, vaikine! – pažadino jį iš susimąstymo Dra. – Šok ant nugaros, laikas namo.
–Namo??? Ne... Gal galima dar į vieną pasaką?
–Tau vis negana, – sudraudė vaiką Nas. – Kitą kartą.
–Bet..., – pradėjo Jonukas.
Tik DraKoNas daugiau nebesiginčijo, užsisodino jį ant nugaros, užspaudė akis ir pakilo į orą. Po akimirkos berniu-

kas pasijuto begulįs savo lovytėje. Šalia stovėjo mamytė ir taisė antklodę.
–Nusispardei, sušalsi, – sušnibždėjo ji, – miegok toliau.
Jonukas norėjo sušukti, kad nemiegojo, kad keliavo, bet staiga pajuto, kad neturi jėgų jokiam pokalbiui. „Tiek to, – 

pagalvojo, – rytoj papasakosiu“.
–Labanakt, – tyliai į ausį sukuždėjo DraKoNas. O gal mamytė? Berniukas nebesuprato... Jis jau sapnavo, kaip skren-

da pas Snieguolę, pas Jonuką ir Grytutę, pas Auksaplaukę, pas Ozo šalies burtininką... Jonukas buvo tvirtai pasiryžęs 
sužinoti visų pasakų paslaptis. O jei pasiryžo, tai ir sužinos! Žinoma, padedamas DraKoNo!

 


