
Toli toli šiaurėje ošė gūdi, užmiršta giria. 
Toje girioje gyveno Vilkas. 

Jo kailis buvo juodas kaip medžio  
kamienas po lietaus.  

Jo akys buvo auksinės kaip kylantis mėnuo. 
Jis buvo didžiausias iš visų kada  
nors gimusių vilkų ir visi girios 

 žvėrys jo bijojo.

 

Tačiau Vilkas turėjo 

...
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Toli toli šiaurėje 
                  ošė gūdi, 
                           užmiršta giria. 

Senos eglės vijosi viena aplink kitą saugodamos 

girios paslaptis. Tolumoje virš medžių viršūnių 

stūksojo kalnas, o iš susiraizgiusių šakų tankmės 

sklido nepaliaujamas kuždėjimas.



Toje girioje gyveno Vilkas.
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Jo kailis buvo juodas kaip medžio kamienas po lietaus.
Jo akys buvo auksinės kaip kylantis mėnuo. 
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Jis buvo didžiausias iš visų kada nors 
gimusių vilkų ir visi girios žvėrys jo bijojo.
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Girios viduryje, proskynoje, 

kur saulės spinduliai glosto paparčius 

ir laukinėmis gėlėmis nubertą žemę, 

stovėjo medinė trobelė,

o trobelėje gyveno mergina. 

Jos plaukai buvo tamsūs kaip pati giria

ir nežaboti kaip žolė.  

Gintarinių jos akių gelmėje Vilkas įžvelgė 

švelnumą, kuris jaudino jam širdį. 

Tačiau Vilkas turėjo paslaptį.
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Kiekvieną rytą mergina pereidavo proskyną 

ir patraukdavo prie slapto šulinio girioje. 

Semdama vandenį dainuodavo, o jos balsas 

buvo gaivesnis už ryto rasą, giedresnis už žvaigždžių žibėjimą.  
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Kiekvieną rytą Vilkas paslapčia atsliūkindavo 

prie pat proskynos pasiklausyti. 

Besiklausant laikas sustodavo ir į jo širdį 

skverbdavosi saulės spinduliai.
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