
Indrė Stralkutė 

GŪDŽIOJE GIRIOJE STOVI TROBELĖ... 

 

Gal seniai, gal vakar gūdžiame miške grybavo Jonukas ir Grytutė. Vaikai toli nugrybavo, 

jau nebeatminė, kaip grįžti atgal. Tik štai abu pripuolę prie didžiulio baravyko po juo išvydo 

kai ką... Tai buvo planšetė. Vaikai paėmė įrenginį, kuriame išsyk įsijungė navigacijos 

programėlė. Tai buvo džiaugsmo! Brolis ir sesuo nutarė sekti programėle ir keliauti, kol 

prieis žmonių gyvenamą vietovę.  

Pasitikėdami navigacija vaikai žengė per brūzgynus, šabakštynus, kol priėjo trobelę. O ta 

trobelė buvo nepaprasta – sienos švytėjo nuo išmaniųjų telefonų ekranų, vietoj langų 

televizoriai, stogas – iš daugybės ausinukų. Vaikai net išsižioję apžiūrinėjo nepaprastą 

namelį, kol pamatė visiškai įprastas medines duris, ant kurių buvo prisegtas lapelis: „Manęs 

nėra namie, nes išvykau pas plastikos chirurgą. Grįšiu po valandėlės. R.“ Kas ta R.? Jonukas 

ir Grytutė ilgai nesvarstė, pravėrė duris... 

O už tiesiog paprastų durų išvydo daug nepaprastų įrenginių: dar daugiau kompiuterių, 

ekranų, žaidimų pultelių, mygtukų, laidelių... Jiedu taip susidomėjo išmaniaisiais prietaisais, 

kad net nepajuto, kaip prabėgo valanda, kita... Nė  nepastebėjo, kaip namo ant išmaniosios 

šluotos, varomos saulės baterijomis, sugrįžo trobelės šeimininkė. Vaikai net nustėro iš 

netikėtumo – priešais juos stovėjo Ragana: nors ir grįžusi iš plastinės chirurgijos klinikos, 

nors ir labai didelėmis pūstomis lūpomis, ta būtybė vis tiek buvo Ragana. Šeimininkė 

pasisveikino su netikėtais svečiais: 

– Sveiki, mažučiai. Graži mano trobelė? Patinka jums čia? 

Jonukas atsakė: 

– Taip, jūsų namas pats kiečiausias, tokio dar nematėme! 

Ragana (nors ir pasidailinusi kūno formas, ji vis tiek buvo tikra Ragana) gražbyliavo toliau: 

– O jūs čia būkite, žaiskite, kiek norite. Judu visiškai man netrukdote. Man mažučiai 

vaikučiai labai patinka. 

Grytutė, įtardama kažką negero, suskubo paaiškinti: 

– Mes tuoj keliausime, čia tik atsipūtėme mažumėlę, tėveliams grybų pririnkome – jie 

laukia mūsų, ruoš vakarienę. 

– Vakarienė labai svarbus dalykas, - pritarė Ragana. – Štai netrukus ir pavakarieniausim. 

Jai taip bekalbant, kažkas paskambino Skype programėle. Ragana atsiliepė. Ekrane vaikai 

išvydo  tikrų tikriausią velnią. Ragana vaikams pristatė jį kaip savo sužadėtinį. Pasirodo, 

velnias skambino, norėdamas patikrinti, ar Ragana sąžiningai laikosi vegetariškos dietos – 

juk netrukus bus vestuvės, ji turi nepriekaištingai atrodyti. Pamatęs Jonuką su Grytute, 

raguotasis labai supyko ant sužadėtinės ir liepė jai vaikus kuo greičiau išleisti namo. Ragana 



labai nusiminusi, paklausė būsimo vyro, nors nepatiko jai ta vegetariška dieta, oi kaip 

nepatiko...  

Jonukas ir Grytutė čiupo savo pintinę su grybais ir, net neatsigręždami į taip sužavėjusią 

išmaniąją trobelę, įsiklausydami tik į širdies balsą, kuo greičiau patraukė namų link. 

Skubėdami namo, nusprendė daugiau vieni į mišką ir į svetimas trobeles nosies nekišti.  


