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Kam gandrui parašiutas? Juk paukštis  
ir be jo kuo puikiausiai skraido.  

O parašiutai iš maišelių ne tik trukdo 
gyvūnams, bet ir teršia aplinką. Eiliuota 

istorija apie į bėdą papuolusį gandrą 
kviečia pagalvoti, kaip galime padėti 

gyvūnams neįkliūti į plastiko  
spąstus. Tegul gamta būna švarūs  

ir saugūs žvėrių ir paukščių namai!
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Iš pat ryto
atsikėlus, 
nesiprausus,
susivėlus. 
Gur gur gur – girdžiu 
pilvelį. 
Noriu pusryčiams
bandelės! 

Parduotuvė 
už gatvelės,
eisiu pirkt 
šviežios bandelės. 
Nusiprausus, 
apsirengus, 
parduotuvėn
pasirengus! 



Blizga, tviska 
čia vitrinos, 
šviečia iš toli 
citrinos.
Pūpso tortai, 
šokoladas,
žaižaruoja
limonadas. 

Kvepia dar
šilta bandelė, 
aš dedu ją 
į maišelį.  
Plastikinis
ir toks plonas,
lengvutėlis
tartum oras. 
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Sumokėjau
prie kasos,
suskaičiavus
be grąžos. 
Ir su savo 
bandele
aš patraukiau
gatvele. 

Kvapas nuostabus 
vilioja, 
atsispirti
nevaliojau.
Daug netrukus –
kyšt rankelę
į maišelį, 
čiupt bandelę! 



Vienas kąsnis,
du ir trys,
kad apsalo
gomurys! 
Ir iš kvepiančios 
bandelės 
rankoj liko
tik maišelis... 

O staiga 
pakilęs vėjas, 
visus plaukus 
man suvėlęs 
ir papūtęs                               
kiek tik gali, –                          
šmaukšt! Ir išplėšė
maišelį... 
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Pūtė pūtė,
suko suko,
kol galva
jam apsisuko.
Lėkė lėkė, 
vėtė vėtė
ir aukštyn žemyn
jį mėtė. 

O maišelis,
pilnas oro, 
išsipūtęs
kaip balionas,
kilo, kol danguj
taškelis
liko iš skaidraus
maišelio...



Jis mažėjo, 
nyko nyko,
kol man iš akių
pranyko. 
Atsidusus
dar palaukiau
ir atgal namo
patraukiau. 

11





Štai praėjo
pusė metų, 
pasisuko
metų ratas. 
Pasipuošus 
suknele,
vasarėlė
štai jau čia. 
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Tai jautrus, tačiau žaismingas pasakojimas vaikams apie tai, kaip mūsų veiksmai gali tiesiogiai 

kenkti arba padėti gyvūnams. Mėgaudamasi šviežia bandele mergaitė nė nepagalvojo, kad į pavėjui 

nuskriejusį plastikinį maišelį įsipainios gandras. Eiliuota istorija vaikus ir jų tėvus skatina susimąstyti 

apie tai, kaip patys savo veiksmais galime padėti gamtai.

Autorė Edita Kazakevičienė labai mėgsta skaityti, ypač tas knygas, kuriose gausu paveikslėlių. Su 

vaikais dažnai kepa namines bandeles. Pačios skaniausios – su daug daug cinamono. Rašytoja pasa-

koja, kad šios istorijos herojus gandras iš tikrųjų buvo įsipainiojęs į plastikinį maišą. Dabar jis skraido 

laimingas ir sveikas. 

Knygos iliustruotoja Justina Česnauskaitė daug metų gyveno Belgijoje, kur mėgo važinėtis dvi-

račiu ir išmoko tausoti gamtą. Grįžusi į Lietuvą ir toliau stengiasi likti sąmoninga. Skaitydama šią 

istoriją ji įsivaizdavo ir užuodė nuostabiai kvepiančią, šiltą cinamoninę bandelę. Dailininkė tikisi, kad 

skaitytojams knyga patiks, suteiks naujų žinių ir įgūdžių rūpinantis gamta.
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