
Aš su Žemuoginiu, bei Mija palikome miestelį labai anksti ryte. Ji mus buvo ,,priglaudusi'' nakčiai 

savo namelyje. Taip pat pavaišino savo skaniaisiais, jos pačios firminiais sausainiais. Visas 

miestelis ryte atrodė tarsi negyvas. Tik kažkur tolumoje girdėjosi šlamantys miškai. Mes ėjome 

siauru keliuku iki tol, kol jis baigėsi ir mes turėjome bristi per pievą. Patekėjo saulė. Pieva nušvito 

sodriai žalia spalva, o iš aukštų smilgų išlindo gražios gėlės. 

-Tai fėjų draugės, melsvosios lelijos. Jos keliasi kartu su aušra ir padeda mažosioms draugėms 

nudirbti visus darbus. 

Staiga iš niekur nieko pradėjo aplink jas skraidyti mažos fėjos, kurios kaip pasakojo Mija pagirdo 

ištroškusias lelijas ir kimba į darbus. 

Pieva buvo labai didelė. Joje gyveno daugybė vabzdžių ir kitų mažų padarėlių. Pieva tiesiog 

pasakiškai kvepėjo melsvosiomis lelijomis. Jų kvapas buvo toks lengvas, toks švelnus ir toks 

gaivinantis. Primena vasarą. Viskas atrodė taip magiškai ir nepakartojamai. Atrodė, lyg gilus 

sapnas iš kurio neįmanoma nubusti, nes tiesiog... Tiesiog neįmanoma. Aš net pamiršau, kad vis 

dar einu, kol pajutau kaip koją įmerkiau į šaltą vandenį. 

-Štai priėjome, - tarė Mija. 

Ji parodė į kitoj pusėj esantį mišką. Kaip Mija pasakojo, kad praėję šį mišką mes atsidursime fėjų 

karalystėje, o ten dar turėsim susirasti fėją, kuri nuves mus prie juodojo slibino pilies vartų ir tada 

turėsime išgelbėti Keistąjį Katiną. Viskas atrodė gan lengva ir nebaisu iki tol, kol Mija papasakojo, 

kad miško pereiti niekam dar nepavyko. Aš jaučiau didžiulę įtampą, bet atsigręžusi savo draugų 

veiduose pamačiau taip pat didžiulį nerimą. Bet noras padėti buvo didesnis negu baimė, todėl 

perėjom upelį ir sustojome prie į mišką vedančio takelio. Miškas atrodė tankus ir neįžengiamas. 

Tolėliau matėsi apaugęs samanomis ženklas, įspėjantis apie pavojus tykojančius šiame miške. 

Jautėsi begalinė baimė, tačiau ryžomės žengti pirmą žingsnį. Miškas iškart nutilo, tartum jautė ir 

klausėsi mūsų žingsnių. Atrodė, kad tai tik paprastas miškas, kuris tik kviečia pasivaikščioti be 

jokių pavojų. Įtampa atslūgo. Miškas mums atrodė tarytum nesibaigiantis labirintas. Mes ėjome 

pro krūmynus, bridome per balas. Miškas buvo itin tylus. Nesigirdėjo nieko tik kažkur tolumoje 

kažkas lyg laužė medžių šakas. 

-Tai kur tie pavojai,-paklausė Žemuoginis. 

-Džiaukis, kad dar jų nepriėjai,-atkirto Mija. 

Tada lyg išgirdęs miškas pradėjo šlamėti, iš kažkur atsirado labai stiprus vėjas ir ten, miške 

pasigirdo labai garsus riksmas. Riksmas buvo toks garsus, kad net žemė sudrebėjo. 

-Kas čia,-paklausiau Mijos. 

 

Evelinos 7B 

 


