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Kai buvau lietaus lašelis,
gyvenau aš debesy.

Bet griaustinis gars ia i  tarė,  
kad NUKRISIME visi:

– Ei, maži
lietaus lašeliai,

laikas šokti jums žemyn,
žemėje atlikti darbus

ir pasaulį apkabint.
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– VISO GERO,  – ir padangę žaibas  

                       perskrodė  ūmai. 

– Ooo! – visi lašeliai verkė.
Debesis jiems – kaip namai.

– Sėkmės! –
mums tarė debesis.

– Norėčiau aš kartu!

Su manim į žemę nukrito 
daug l

ašų.
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Galėjome pasauliui vaivorykštę išsklei
st.

Tada išvydom žemę su saulės spinduliais.

Gerai lietaus lašeliams, kai tampa vėl laisvi!

Žemyn pradėjom kristi ir ėmėm šaukti:  „Chiiiii
!“
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PAPT!

Staiga ėmiau
į žemę krist

ir nusileidau –
Į dirvą

aš
skverbiausi
po žemėmis

giliai...

...kur
kruta

įsirausę
ir raitosi  
sliekai.

Ant katinėlio uodegos, 
tad teko

 jam sušlapt.


