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Vieną karštą dieną 
aukštai padangėje 
atsirado smalsus atsirado smalsus 
vandens lašiukas. 



Sykį jis paklausė debesėlio:

- tėti, iš kur aš su broliukais 
atsiradau?

- Debesys gauna lašiukus iš - Debesys gauna lašiukus iš 
žemės, - atsakė tėtė.

- Kas yra žemė? Kur ji? –
norėjo viską žinoti lašiukas.

- Kai paaugsi, tu pats su - Kai paaugsi, tu pats su 
broliais galėsi nukeliauti į 
žemę.



Kasdien lašiukų vis daugėjo. 
Jie augo, sunkėjo ir vietos 
padangėje darėsi vis mažiau. 
Lašiukai ėmė stumdytis, Lašiukai ėmė stumdytis, 
ginčytis, kuris pirmasis 
keliaus į žemę. tėtė debesis 
juos subarė, bet lašiukai 
niekaip negalėjo nurimti –
vieni išdykavo ir juokėsi, kiti 
skundėsi, kad spaudžia šonus, 
vieni išdykavo ir juokėsi, kiti 
skundėsi, kad spaudžia šonus, 
treti zulinosi nugaromis. 



Tėtė debesis nebežinojo 
kaip sudrausminti 
išdykėlius. Jis paėmė 
žaibo diržą ir smarkiai žaibo diržą ir smarkiai 
sugriaudėjo. Lašiukai 
išsigando ir vienas paskui 
kitą spruko žemyn. 
Smalsusis lašiukas truputį 
baiminosi, bet irgi baiminosi, bet irgi 
krykšdamas dūmė į apačią.



Staiga lašiukas atsirėmė į kažkokį 
juodą kietą daiktą. O jis lašiuką 
švelniai apglėbė ir tarė:
-sveikas, lašiuk. Džiaugiuosi, kad 
atkeliavai pas mus. Kaip sekasi tėčiui atkeliavai pas mus. Kaip sekasi tėčiui 
debesėliui?
-Laaaabas, - sumikčiojo lašiukas. –
Šiandien tėtė truputį pyksta. O kas 
jūs? – pasidomėjo jis.
- Aš žemė, brangusis mažyli. Ir aš ir 
visi mano draugai labai tavęs laukėme.visi mano draugai labai tavęs laukėme.
Smalsusis lašiukas prisiglaudė prie 
žemės ir prasmego jos glėbyje. 

Pagirdė visa kas gyva. 



Džiaugėsi boružės ir Džiaugėsi boružės ir 
žiogai, vabaliukai ir 
varliukai, netgi 
šarkos su kiškučiais 
prausėsi. prausėsi. 



Lašelis su broliukais  
prisiglaudė prie 
lapelio ir užmigo. 
Pabudo jis labai 
sušalęs, bet jau aušo 
Pabudo jis labai 
sušalęs, bet jau aušo 
rytas ir patekėjo 
saulė. Pirmieji 
saulutės spinduliai 
lašelius sušildė ir jie 
vienas po kito 
lengvai lyg pienės 
vienas po kito 
lengvai lyg pienės 
pūkeliai pakilo nuo 
žemės.



Atsisveikindami 
šaukė:

- lik sveika, žeme, 
aš dar sugrįšiu.



Ir Jūs atsigerkite 
tyro vandenėlio. 

O dar, nepamiršote –
su manimi labai 

O dar, nepamiršote –
su manimi labai 

smagu pasitaškyti, 
žaisliukus išmaudyti. 
Likite sveiki. Iki kitų 

susitikimų. 


