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Mažasis Krokas buvo pats triukšmingiausias, greičiausias 
ir drąsiausias krokodilas visose džiunglėse.

Jis pirmasis šokdavo į vandenį.

     Pūkšt! 

Pliumpt! Kiti krokodilai nudžiugdavo  
ir pasekdavo draugo pavyzdžiu.

Jis greitai nušliuoždavo pilvu per upės pakrantę.

Didysis krokodilo 
nuotykis
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Tačiau Mažasis Krokas 
paspruko. Atėjo laikas jo 

paties nuotykiams.

Mažasis Krokas, lūkuriuodamas, kol visi krokodilai sulauks 
savo eilės, įdėmiai žvelgdavo žemyn į ilgą upę.

— Kas dar laukia, — klausė jis savęs, — tokio drąsaus 
krokodilo kaip aš?

Mažasis Krokas kiekvieną dieną eidavo į tą pačią vietą prie upės. 
Jis kasdien žaisdavo su tais pačiais draugais.

Mažasis Krokas norėjo patirti nuotykių toli nuo draugų,  
nuo šeimos, nuo upės.

— Eim
e! — šaukė Mažojo Kroko draugai. — Šokime į vandenį d

ark
ar

t!
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Mažasis Krokas vaikščiojo, plaukiojo ir pliuškenosi.
Netrukus jis jau buvo toli nuo namų.

Jis pastebėjo begemotų, 
besivoliojančių purve, 

šeimą.

— Bjauru! Tik pažvelk 
į juos! — kikeno 
Mažasis Krokas.

Jis tyliai nustypseno pro 
liūtą, miegantį saulėkaitoje.
— Tššš! Neprižadinkim jo! — 
sušnibždėjo Mažasis Krokas.

Jis stabtelėjo pažiūrėti 
į danguje skraidančias 

papūgas.
— Oho! Kokios jos 
šaunios! — žavėjosi 
Mažasis Krokas.

Tačiau draugų čia nebuvo ir niekas negalėjo jam atsakyti.

Mažasis Krokas apsidairė aplink. Jis jautėsi vienišas.
Tada jis atrado šį tą nuostabaus...

Tai buvo pats puikiausias, giliausias ir labiausiai 
kunkulais purslojantis tvenkinys, kokį tik Mažasis Krokas 

kada buvo regėjęs!

– Valiooo!

Naujasis tvenkinys buvo tobulas... ir visas priklausė jam!
Tačiau Mažasis Krokas truputį nuliūdo.

— Ilgiuosi savo draugų, — pripažino jis. — 
Žaisti vienam nėra smagu.
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– Ei! Krokai!
Mažasis Krokas sumirksėjo.  

Tai buvo jo draugai!

— Kodėl tu išėjai? — klausė jie.

 Pliumpt!Valio!

Pūkšt!

Visi krokodilai čiuožinėjo 
nuo stataus upės kranto.

Jie žaibiškai sliuogė 
pilvukais.

Mažasis Krokas jautėsi laimingas ir saugus.
Viskas vėl tapo gerai sugrįžus pas savo šeimą 

ir draugus. Ten, kur jo vieta.

Jie 
nardė Mažojo Kroko tv

en

ki
ny

je
.


