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SEK PASKUI NOSĮ



PIPIRAS
Au! Kol nepasisuko kalba  

apie dešrą, pristatysiu jums 
savo komandą: aš esu Pipiras, 

tikrų tikriausias tarnybinis poli-
cijos šuo! Na taip, aš vis dar mo-

kausi. Bet esu tikrai geras. Kai kas 
mane vadina  

komisaru Letena. Mano uoslė geriausia 
visoje klasėje. O nosis visada  
pasiruošusi, nes aš esu gan protingas.  
CHA CHA!

PAULIS
Tai mano partneris Paulis, labai  

geras ir malonus policininkas.  
Paulis dirba apsaugos policijoje ir 

mes esame aukščiausio lygio ko-
manda. Nuoširdžiai sakau, 

Pauliui atiduočiau paskutinį 
dešros kąsnelį. Ir jis man taip 

pat. Letenas aukštyn! AU!

VALTERIS
Vyriausiasis komisaras  

Valteris yra Paulio bosas. 
Kartais jis būna irzlus ir 
paniuręs. Dar jis sako, kad 
policijos nuovadoje aš keliu tik 

rūpesčius. Bet tai NETIESA!   
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NAZRINĖ
Nazrinė yra komisarė, kaip ir 

Paulis, tik ji dirba kriminalinėje po-
licijoje. Kriminalistai tiria nusikalt-
imus, o  
apsaugos policininkai rūpinasi  

saugumu. Paulis ir Nazrinė 
dažnai dirba vienoje komandoje. 

Jie puikiai jaučia vienas kitą, 
visai kaip aš ir Lulu. Bet dvi-
kojams tai GEROOOKAI 
sudėtingiau.

TIMAS
Policijos pareigūnas Timas 

yra Paulio bendradarbis, paslau-
gus ir visada GEROS NUOTAI-

KOS.

LULU
Niekas nekvepia taip skaniai kaip ji! 

Lulu taip pat ruošiasi tapti tarnybiniu 
šunimi ir yra  
slapta mano simpatija. Tačiau 
ŠŠŠ!
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NUOVADOJE 

– Sveiki, vaikinai! Viskas gerai? – kaip vi-
sada linksmai Paulis sveikinasi su policijos 
nuovados kolegomis. Registratorė Uršulė 
pasisveikina su mumis ir mesteli man 
skanėstą. GARDU! 

Vizgindamas uodegą trypinėju šalia Paulio, 
kol sulaukiu kasdienių jo mylimų kolegų 
Timo ir Nazrinės glamonių. MHH!

Vos tik Paulis pripildo mano vandens du-
benėlį, o sau įsipila kavos, pro duris galvą 
įkiša Timas: – PARDUOTUVĖS VAGYS-
TĖ HAINSO GATVĖJE 8, – praneša Pau-
lio kolega.

–Tai maža elektronikos prekių parduotuvė. 
Nepilnametis vagišius, matyt, sučiuptas nu-
sikaltimo vietoje. Gali tai ištirti? 
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Paulis padeda savo kavos puodelį. 
– Ar netoliese nėra kitų kolegų?
– Žinoma, yra! – linkteli Timas. – Bet 

kaltininkas – vaikas, devynerių 
ar dešimties metų, spėja 
pardavėjas. Berniukas nė 
necyptelėjo. Pamaniau, 
jeigu ten pasirodysi 
kartu su mūsų komisa-
ru Letena, gal viską iš-
spręsi daug paprasčiau.

Timas man mirkteli ir 
aš pasitrinu galva jam į koją. 

Policijos pareigūnas Timas žino, kaip 
įvertinti mano sugebėjimus. 

– Supratau! – sako Paulis. – Važiuojame 
ten tuojau pat! Eikš, Pipire! Operacija!

Operacija – mano mėgstamiausias žodis.
Žinoma, po „Ėsti“ ir „Skanėstas“! Kai 

Paulis pasako „Operacija“, prasideda tikras 
veiksmas. JĖGA!
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Susijaudinęs šuoliuoju koridoriumi lau-
kan. Oi, ką tik už manęs vos neužkliuvo 
Valteris. 

Gal jis galėtų būti atsargesnis?
– Po paraliais, ir vėl tas kiemsargis! – mur-

ma Valteris. 
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Aš tyliai urgzteliu. Kiemsargis? Manau, 
tai tikras įžeidimas.

Paulis atsiprašo ir įspėjamai mane nužvelgia. 
Jo žvilgsnis reiškia: „Susikaupk, drauguži, 
kitaip teks tave čia, biure, pririšti prie pava-
dėlio!“

Dėl Dievo meilės, tik ne tai! Pabrukęs 
uodegą risnoju paskui Paulį ir Valterį link 
policijos automobilio.
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Net į paprastas operacijas policininkai 
visada privalo vykti dviese. Dėl saugumo. 
Pradžioje atrodanti nepavojinga, operacija 
netikėtai gali tapti didelė ir rizikinga. Mes 
su Pauliu visai neseniai tai patyrėme. Vai-
ruotojas net išsižiojo, kai Paulis jį perspėjo 
neviršyti greičio. 

NEĮTIKĖTINA, AR NE? 
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KEISTA VAGYSTĖ 

Iki Hainso gatvės jau visai netoli. Po poros 
minučių Paulis pastato policijos automobilį 
tiesiai priešais elektronikos prekių parduo-
tuvę. Valteris kreipiasi į Paulį. 

– Imkis šio reikalo tu. Tau geriau sekasi 
bendrauti su vaikais.

TAIGI turiu pripažinti: kartais šefas būna 
stebėtinai įžvalgus. Vos mums įžengus į par-
duotuvę, tučtuojau prie Valterio ir Paulio 
pripuola pardavėjas. 

– O, pagaliau pasirodėte! Jau ėmiau ne-
rimauti, kad berniukas nuo manęs pabėgs. 
Šiais laikais net tokie mažvaikiai tampa va-
gimis, sunku patikėti, ar ne? 
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KOKS ĮŽŪLUMAS! 
Laimei, nuo pat pradžių 

akylai stebėjau berniūkštį ir 
kaipmat sučiupau nusikaltimo 
vietoje!

ŽMOGAU, argi šis tipelis 
gali kelti bangas? Apžiūrinėju 
berniuką: jis tikrai ne pavo-
jingas nusikaltėlis! Plaukai  
susivėlę, kailis panašus... mm... 
plaukų spalva kaip mano, o 
veidas nusėtas strazdanų.
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Jis labai stengiasi atrodyti kietas. Tačiau 
manęs, tiksliau, mano nosies niekas neap-
gaus! Uostau. Berniukas tikrai BIJO. Jis 
mielai prasmegtų skradžiai žemę. Nenuos-
tabu, nes pardavėjas elgiasi grynai taip, lyg 
berniukas būtų apiplėšęs banką. 

O kalbama tik apie porą paprastų ausinių. 
Nesupraskite manęs klaidingai: savaime su-
prantama, vagystė yra nusikaltimas! Turiu 
omenyje, ei, juk vis dėlto aš esu tarnybinis 
šuo! Bet aš save pažįstu. Tokio amžiaus vai-
kas negaus jokios rimtos bausmės.
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Matau , kad jam labai nemalonu. Kažkaip 
neatrodo, kad šis vyrukas vagiliautų savo 
malonumui, o paskui nukniauktas prekes 
pardavinėtų už kito gatvės kampo. Veikiau 
jis atrodo geras ir drovus. Regis, Paulis gal-
voja taip pat. Jis nutraukia nesibaigiančią 
pardavėjo tiradą ir kreipiasi tiesiai į berniuką.

– Labas, aš esu policijos komisaras Paulis, 
o štai čia – Pipiras!

Paulis atsitupia ir nusišypso. 
– Gal norėtum pasisveikinti su Pipiru?
Berniukas dvejoja, bet žengia žingsnį ar-

tyn. Užleidžiu vietą. Tai reiškia, kad atsigulu 
ant grindų, susidedu priekines letenas vieną 
ant kitos ir šiek tiek pakreipiu galvą. Nepa-
tikėsite, tai VISADA veikia! 
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– Ar norėtum jį paglostyti? – vilioja Paulis. 
– Geriausia paausius! Žiūrėk, štai taip!

Jūs tik pažiūrėkit! Berniukas atsiklaupia ir 
ima mane glostyti. Jam šiek tiek virpa rankos, 
bet netrukus kvėpavimas nurimsta. CHRRR... 
nuostabu! Aš mėgaujuosi ir stebiu, kaip ber-
niukas atsipalaiduoja. Paulis nekreipia dėme-
sio į nekantrų pardavėjo trypčiojimą ir tiesiog 
laukia.

– Ar pasakysi, koks tavo vardas? – tyliai tei-
raujasi Paulis. Berniukas linkteli.
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– Janikas, – sušnabžda, – Janikas Bejeris.
– Sugaišinai šitiek laiko! – pratrūks-

ta pardavėjas. – Pagaliau galėsime  
paskambinti tėvams, kad tave iš čia pa-
siimtų. Oi, aš jiems papasakosiu! Ja-
nikas staigiai atitraukia rankas. Stipriai  
sučiaupia lūpas ir gindamasis papurto galvą. 
Pardavėjas jau griebia savo išmanųjį telefo-
ną. 

– Tuoj pat sakyk tėvų telefono numerį, – 
užsipuola berniuką. 
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– Palaukit, palaukit! – Paulis ryžtingai pa-
kelia ranką ir griežtai nužvelgia pardavėją. – 
Taip nieko nebus, pone Kogleri. Mes už tai 


