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Šveikaš, šveikaš. Neužštok man šaulėš, neš mano virškinimaš šutrikš. Ir kalbėk garšiau ir 
raiškiaušš, neššš aušų juk neturiu. Girdžiu per burną, aišku. O man girdėt ir nereik daug, aš 
judešį iš tolo jaučiu. Žinai, pagavau praeitą naktį čia pelę (taip, aš mėgštu medžioti šutemuš), 
tai dabar keliaš dienaš gulėšiu šau pašlika. Na, šiaip šekasi gerai, nešiškundžiu. Varlių, driežų, 
pelių ir net paukštukų į valiaš. Piktų žvėrių ir paukščių nematyti. Nors buvo vienaš čia prieš 
metuš paširodęš, tokš į erelį panašuš (gyvatėdiš), keturiaš mano draugeš nušinešė. Tieša, per-
nai buvo poilšio metai, buvau išėjuši į dekretą, nereikėjo gimdyt vaikų. Meš dekretan einam, 
kai negimdom. Šiemet jau mano kūne vyštoši dešimt kiaušinių ir vašarai baigiantiš į pašaulį 
paleišiu mažučiuš, gražučiuš, margučiuš, į šššliekiukuš panašiuš gyvačiukuš. Ir jie iškart nuo-
dų turėš ir medžiot jau galėš (pradžioje tik visokiuš vabaluš ir škėriukuš). Nėr čia pelkėj per 
daug pramogų. Štai pavašarį patinai turnyrą buvo šurengę, mušėši dėl manęš. Šmulkmena, 
bet šmagu... Ai, būna, kad ateina kokš švetimaš dvikojiš ir kai puola bėgti, voš mane pamato, 
net nešpėju pašišlėpti. Ar tu gali jiemš pašakyt, kad nepultų viši panikon iš karto, meš juk 
nepuolam jų vaikytiš po pelkę (norš šmagu, kai tavęs bijo toks gremėzdaš). Jūš nešat mūšų 
grobiš, juk nuodai mumš baišiai brangūš. Šiaiš laikaiš žinai, kaip viškaš pabrango. Taupom ir 
ne bet kam eikvojam. Aišku, jei jau buš aklaš chamaš ir lipš man ant kuproš – kąšiu. Škaudžiai.  

Jie nėra štiprūš, tie nuodai, pelė ir varlė kaipmat užšilenkia. O jūš pakarščiuošit, šutinę pa-
vaikščiošit ir pagyšit. Girdėjau, kad višokių turit priešnuodžių, tai išviš nieko bijot nereik. Na, 
ir jei jau taip bijot, nemuškit mūšų! Prašššauu. Ai, dar papašakokit, kaip mane atškirt nuo šito 
nuškriaušto ir nuodaiš neapdovanoto žalčio. Aš gražešnė, žinoma, neturiu tų šlykščių geltonų 
dėmių ant galvoš, ir mano akyš nuoštabiaušioš. Šìta, pas juš kitadoš rodė tokį filmą apie gėlių, 
ne, žiedų valdovą, tai ten buvo tokia Mordoro akiš. Žinok, maniškė tokia pat graži. Na va, šaulė 
jau per kaitri, lendu į pavėšį toliau virškint. Ikiššš.

9 psl.

Nėra šlykščių geltonų dėmių.

Nuostabios akys.
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Sutinku, vadink mane šiknaragiu ar auslinda, vadink kaip nori, bet vieną naktį, kai ramiai 
miegosi ir sapnuosi vaivorykštę, aš prasikasiu iki tavo ausies, pragraušiu būgnelį, prasiskinsiu 
kelią iki smegenų, ten sudėsiu kiaušinius, o išsiritę mano vaikučiai tau būriu per nosį, burną, 
ausis ir akis išbėgs. Juokauju. O gal ir ne. Ne, pašnekam rimtai. Užtenka vienam iš mūsų kam 
nors į ausį įlįsti ir viskas – auslinda visam gyvenimui. Ir bijo visi, kratosi. Ir pasakoja, kaip žiau-
riai kandu. Na, pažiūrėk į mano mažyčius žandus. Kaip aš tavo dramblio odą suimsiu? Galiu 
gal kurioj jautrioj vietoj savo žnyplėmis įdurti, ir viskas. Neįdomūs jūs man ir ausys jūsų neį-
domios. Vienąkart įlindau, nes slėptis bandžiau. Nemėgstu šviesos – kur drėgna ir tamsu, man 
geriausia. Todėl į visokius plyšius braunuos, dažnai jūsų skuduruose slepiuosi ar į batus įlendu. 
 Aišku, batuose tai savižudybė, daug mano sesių taip buvo sutrėkštos. Žodžiu, išsiaiškinom, kad 
aš ausų būgnelių ir smegenų negraužiu. O ką mėgstu? Aš neišranki – valgau visokį augalinį 

maistą, mėgstu žiedus, žiedadulkes, pūvančias augalų dalis, grybus. Kartais medžioju visokią 
smulkmę. Bet užtat mes vieni iš nedaugelio vabzdžių, kurie labai rūpinasi savo palikuonimis: 
saugom lizdą su kiaušiniais, valom juos nuo pelėsių, gainiojam plėšrūnus. Sparnai? Aha, tu-
riu. Tik nemėgstu skraidyti, o vėliau juos ir susilankstyti sunku. Kam man tada šitos žnyplės? 
Tai – pakitusios ataugos. Jūs jas cerkais vadinat. Naudoju jas, kai reikia grobį prilaikyti, kad 
patelė nepabėgtų per poravimąsi, sparnus jomis susilankstau, kad anie man netrukdytų lan-
džioti, ir, žinoma, pasinaudoju gynybai. Net ir jūs – tokie dideli, o manęs taip bijot. Tiesa, jūs 
visų bijot, kas užpakaliu gali įgelti. Aš tuo ir naudojuosi: užriečiu pilvą, pagąsdinu žnyplėmis 
ir, žiūrėkit, paleidžiat mane sekundei, tik to ir tereikia, kad spėčiau pasislėpti. Ne visiems tai 
veikia. Paukščiai ir visokie vabzdžiaėdžiai žvėrys vis tiek suryja. Todėl dieną ir nesirodau, 
naktį smagiau ir paprasčiau, o ir į jūsų ausis tada lengviau patekti. Juokauju. O gal...

11 psl.
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