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Mažas berniukas nekantriai laukia pamokų pabaigos,  

nes nori pasidalinti savo ypatingu dienos atradimu.  

Tačiau jo tėvai darbe, o kiti jį supantys yra per daug  

užsiėmę savais reikalais. Net parko paukščiai,  

vabzdžiai ir šunys neturi  jam laiko. Nors visi,  

kaip susitarę,  mini  aukščiausią parko medį. 

 Tai, ko apie šį medį nežino nei vienas žmogus, žino  

visi gyvūnai. Medžio kamieno viduryje yra ausis. Ausis, kuri išklauso kiekvieną...  

Knygos autorės pasakojimas sujaudins mažuosius ir suaugusius. Jame kalbama ne tik apie 

vaiko fizinio augimo reikšmę, bet ir apie būtiną dėmesį jam. Juk kiekvienam suaugusiam ir  

vaikui, pasirodo, net ir vabalui, reikalinga išklausanti ausis. 

„Tai nuostabi knyga.“  Anot laikraščio Trouw  



„Perskaičius paskutinįjį „Meždio su ausimi“ puslapį, savaime seka gilus atodūsis.  

Tai nepakartojama istorija.“ Anot Noordhollands Dagblad ( Šiaurinės Olandijos dienraštis) 
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laikraščius ir mokyklines knygas.  
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Knygos vertimas 

 

Medis su ausimi 

 

Aukščiausio parko medžio viršūnė, iškilusi virš kitų lyg švytūrys, aiškiai matoma iš tolo. 

Jo šakos rema dangų ir neužtektų penkių vyrų, jei panorėtum apglėbti jo kamieną. 

Belieka užvertus galvą aukštyn juo stebėtis. Tai medis- milžinas! 

 

Ko nežino žmonės, visi žvėrys ir gyvūnai žino jau seniai. Medžio-milžino kamiene, maždaug  

jo viduryje, yra ausis. 

Ausis, kuri viską girdi. 

Ji girdi, kaip auga žolė, lapus šiurena vėjas ir pats mažiausias paukštelis skundžiansi dėl  

kirmėlaitės. 

Ištempęs ausį medis klauso, kaip apačioje, giliai žemėjė, auga jo šaknys. Pro  

knibždančias kirmėles, telefono tinklų raizgalus, aplenkusios žmogaus vartoto  

vandens nuotekų vamzdžius, jos auga su triukšmu ir skverbiasi gilyn. 

 

Tačiau parką supančios aplinkinės miesto gatvės auga dar triukšmingiau. Čia, tarsi grybai, 

galvas kelia daaugiaaukščiai namai. Jie neatsiranda iš niekur. Senieji namai, kurie ten  

stovėjo per amžius, nugriaunami AKIMIRKSNIU. Griuvėsiai ir šiukšlės skubiai išvalomi  

KONVEJERIŲ pagalba, į žemę garsiai kalami ilgi poliai, pilamas betonas, lankstomas  

plienas, tarška stelažai, kuriais karstosi šalmuoti darbininkai ir jų radijas plyšauja taip garsiai,  

lyg čia būtų per mažai triukšmo. 



 

Tarp statybos darbų  vyksta įprastas miesto gyvenimas. Automobiliai ieško geresnio  

pravažiavimo, lėtai, lyg vikšrai, šliaužia ilgi autobusai, teka sraunus dviratininkų ir pėsčiųjų  

srautas. Čia visko pasitaiko. Kažkas šūkauja, kažkur tarška, kiti labai skuba, nors skuba 

 visi, mat jie privalo kažkur būti, bet tik ne čia. Ir kiek įmanoma greičiau, nes netrukus  

ims lyti.  

Pradeda linoti. 

Lietaus lašai krenta ant medžio lapų. Pradžioje keletas, po to jau daug.  Medžio  

kamienu, prie pat jo ausies, žemyn sruvena vanduo. 

Deja, medžiai negali pasislėpti nuo lietaus. Jie stūkso tvirtai įaugę į žeme nuo tada, kai ten  

atsirado. 

Medis su ausimi stovi lietuje ir klausosi savo šaknų, kurios skverbiasi gilyn į žemę ir šakų,  

kurios stiebiasi aukštyn į dangų. 

Lietus barbena į mokyklos langą. 

Klasėje tylu, vaikams matematikos pamoka. Jų užduotis sudėti ilgus skaičius, prie gautos  

sumos pridėti dar ilgesnius, po to dar ir dar. Visa tai tęsis labai ilgai, iki pat trečios  

valandos.  

Tuomet jiems bus galima sustoti, ko visi tik ir laukia, bet vienas iš jų laukia labiausiai. 

Tai mažas berniukas, pasiklydęs skaičiuose,  nes jo galva užimta kitais rimtais dalykais. 

Per gimnastikos pamoką įvyko kažkas neįprasta. Tai, ką jis pastebėjo, labai norėtų  papasakoti 

ir todėl negali nustygti vietoje. 

Pasigirsta: „Šššt!”   

Taip jį ramina mokytoja, kai jis bando jai kažką pasakyti. “Netrukus, kantrybės, trečią  



valandą, kai baigsis pamoka.” Bet laikas slenka baisiai lėtai! Per lango stiklą varva žemyn 

lietaus lašai. Taip pat lėtai, kaip ir laikas.  

Nors jis slinko lėtai, bet sekundės nesustojo tiksėti ir pagaliau atėjo laukta pamokos  

pabaiga.  

Nuaidi skambutis. 

 

Parko medis taip pat girdi skambutį. Su palengvėjimu atsikvėpia. Su palengvėjimu 

atsikvėpia visa klasė. Bet su didesniu palengvėjimu ir garsiau už kitus atsikvėpia  

berniukas. 

Mokylos durys plačiai atsilapoja ir vaikai būriu išpuola lauk, šūkaudami, cypaudami ir  

mojuodami rankdarbiais.  

Jų tėvai laukia aikštės pakraštyje ir akimis ieško saviškių, kad greičiau spėtų juos  

sugaudyti. 

Mažasis berniukas taip pat išbėga į lauką, tik jis lėtesnis už tuos, kurie skuba ir  

stumdosi. 

 – Tik paklausykite, – sako berniukas. – Aš turėjau...ten buvo...aš turiu... 

 – Nėra laiko! – šaukia vaikai. – Skubu į baseiną! Lekiu į fleitos pamoką! Man dziudo! Į  

papildomas pamokas! 

Visi skuta per mokyklos aikštę prie tėvų, kurie jų laukia su dviračiais, pirkinių krepšiais ir 

suplanuota diena. 

– Paklausykite manęs, šiandien įvyko kažkas labai svarbaus, – sako berniukas. – Aš  

pastebėjau, kad... 

Bet jis kalba per tyliai ir niekas jo negirdi. 



Nespėja apsidairyti, kaip tėčiai ir mamos, susigraibstę  vaikus, dingsta iš mokyklos 

kiemo. Aikštė jau tuščia. 

Ar berniukas turi tėvus? 

Taip, bet jie darbe. Jis turi raktą ant šniurelio, kuris kabo ant kaklo. 

Jis paima raktą. 

– Rakte, – sušnabžda. – Šiandien kažkas nutiko... 

Bet žodžiai tik atsitrenkia į metalą ir lieka be atsako. Berniukas atsidūsta. 

Patraukia šaligatviu. Galėtų sukti kairėn, namų pusėn, kur niekas jo nelaukia. Arba dešinėn,  

ten yra parkas. 

Pasuka dešinėn. 

Tuo pačiu metu, beniukui nieko nenutuokiant,  į parką traukė liūdna procesija. 

Įvyko baisi nelaimė. Nors ji buvo maža ir beveik nepastebima žmogaus akiai, bet  

tai nereiškia, kad nelaimė buvo mažiau tragiška. Vabalas labai mylėjo vabalę. Tiksliau – 

Vabalienę. 

Jos vardas buvo Trudė.  

Bet staiga, iš dangaus nukritusi juoda varna ją sugavo, sutraiškė, prarijo, o kiautą  

išspjovė. Jis liko tuščias. 

Kiti vabzdžiai susirinko pagerbti Vabalienės atminimo. Visi liūdi Trudės. Jos vyras 

liūdi labiausiai ir garsiausiai. 

Taigi  jie gabena nelaimingosios kiautą į parką. Aukštoje žolėje juda ilga virtinė. 

Lietus liovėsi. Parko medžių lapai ėmė virpėti išmetamųjų dujų prisotintame ore. 

Berniukas jau parke, bet dienos įvykis niekaip neišeina jam iš galvos. 

Mato, kad ir čia visi užsiėmę: gražuolės mamos, įnykusios į mobiliuosius laukia, kada gi 



 užsnūs jų kūdikėliai, aplinkui suka ratus bėgikai, stebėdami žingsnių skaičiuokles.   

Tikriausiai teks dar ilgai juos skaičiuoti. 

Ant suoliuko sėdi žmogus ir žvelgia prieš save. Eidamas pro šalį berniukas sulėtina žingsnį. 

Bet juk jam uždrausta kalbėti su nepažįstamais! Tai taisyklė Numeris Vienas! 

Nueina tolyn. 

 

Medžių šakos virš jo galvos pilnos paukščių. Visi jie čiulba vienu metu. Tik aukščiau  

tupinti varna, tik ką baigusi užkandžiauti, išspjauna kažkieno kojytę. 

Berniukas užverčia galvą aukštyn. 

– Ei, paukščiai, – sušunka. – Klausykite, ką jums pasakysiu...Ei, ar norite... 

Na, jei patys negirdi vienas kito, kaip jie išgirs jį? 

Paukščius domina tik lizdai: koks kieno lizdas, kas pirmas jį pamatė, iš kieno kiaušinio išsirito 

pirmas paukštelis, ir kas rūpinsis kitais paukšteliais, kurie netrukus išsiris, ir... 

– Nutilkite pagaliau! – šaukia jiems berniukas.  

Bet ir paukščiai šaukia tą patį: nutilikte pagaliau! Išklausykite mane! Ar galite nutilti? 

Deja,  niekas neklauso. 

 

Štai atskrenda mažas paukštelis. 

– Ar tu mane išklausysi? – klausia berniukas. – Aš tau papasakosiu... 

– Nee, nee, – čirpauja paukštelis. – Mano ausys ir taip pilnos įvairiausių pačirpavimų ir  

pašvilpavimų. Bet duosiu tau patarimą: jei nori, kad tave išklausytų či-i-irp, kv-y-yp, eik  

prie medžio. 

– Prie medžio?  



– Taip, prie medžio su ausimi. 

– Prie medžio su...? 

– Ausimi, taip! Či-i-i-irp, kv-y-yp! – ir pakyla nuo šakos.  – Mano kiaušinis, maniškis!  

Mano kiaušinis! 

„ Kas tai?“ – stebisi berniukas. – “ Kas tas medis su ausimi?“ 

Pro šali bėga šuniukas su šaka dantyse. Numeta šaką po berniuko kojomis. 

– Gal pamėtysi? Nors vieną kartelį? Įsakyk atnešti. Mano šeimininkas neturi laiko,  

netrukus turėsiu grįžti. Apibėgu ratelį, atlieku reikaliuką, patampau  šaką ir namo... 

– Tik paklausyk, – sako jam berniukas. 

– Nee, nee! Negaliu! – suloja šuniukas. – Mesk šaką. Aš bėgsiu paskui. Supranti? Nenori?  

Tai ir nereikia.  

Apsisuko bėgti tolyn. 

– Palauk, – sako berniukas. – Išklausyk manęs, labai noriu tau kai ką pasakyti. 

– Gerai, tik labai trumpai, – lekuoja šuniukas. – Bet tuo pačiu mane paglostyk. 

Jis atkišą berniukui galvą. 

– Štai čia. Ir dar prie ausų. 

Berniukas ištiesia ranką ir glosto šuniukui galvą. Pakaso švelnias jo ausis. 

– O, gerai..., –  dūsauja šuniukas. – Taip, labai malonu, nesustok. 

– Ar jau klausai? – klausia berniukas. 

– Dar truputį, – cypteli šuniukas. – Jau matau ateinantį šeimininką. Paskubėk. Oi, gerai, kiek  

žemiau... 

– Ten buvo..., – pradeda berniukas. – Mes turėjome...Tai ten buvo... 

– Glostyk! 



– Juk glostau. Pažadėjai mane išklausyti, tai klausyk. Šiandien aš stovėjau... 

– Roveri! – iš kitos vejos pusės atsklinda balsas. – Ateik čia! Dabar! 

– Atkeisk, atleisk..., – šuniukas trina galvą į berniuko ranką.  – Mielai pasilikčiau, tu glostai 

labai gerai. Bet man jau metas.  

Ir nuskuodžia per žolę šeimininko link. Pusiaukelėje sustoja ir atsisukęs amteli: 

– Ei, žmogaus vaike! Gali pasipasakoti medžiui! 

– Ar medžiui?  

– Medžiui su ausimi! Visi jam pasakojasi! 

– Kas tai per medis su... 

– Oi, reikia skubėti! Medis! Su ausimi! Ten! Tas! Pats aukščiausias visame parke! 

Berniukas kaipmat pastebi medį. Patį aukščiausią. Tai turėtų būti jis! 

Rodos jo šakos remia dangų ir neužtektų penkių vyrų, kad apglėbtum jo kamieną. 

Milžiniškas ir žalias, praaugęs visus parko krūmus. Tai medis su ausimi! 

“Būtų gan kvaila kalbėti su medžiu”, – mąsto berniukas. – “Juk niekas taip nedaro.” 

Bet šiandienos įvykis neišeina jam iš galvos ir noras jį papasakoti neduoda ramybės. 

Kai per žolę pėdina medžio link, po jo kojomis ta pačia kryptimi slenka liūdna 

vabzdžių procesija. Jie nemato berniuko, berniukas nepastebi jų. 

Prie medžio su ausimi jau išsirikiavusi ilgiausia eilė. 

Visi atėjo išdėstyti savo istorijų. 

Nenustygdami eilėje stumdosi vabalai, voverės, pelės ir šimtakojai. 

Pasirodo,  medžio ausis yra labai nepaprasta. 

Tai ausų ausis. Kiekvienas, pasakojantis jam savo istoriją, tuo pačiu metu jaučia, kad jį girdi  

žemė, oras ir žvaigždės. Jį supranta giluma, erdvė ir laikas. Todėl pasakotojas jaučiasi ypač  



svarbus ir nepakartojamas. Mažos pelytės tampa milžinės, o baigštūs vabaliukai jaučiasi lyg  

būtų svarbios istorinės asmenybės... 

Ir kas to nenorėtų? 

“Aš buvau pirmas! 

Ne, aš buvau pirmas, atvykau anksčiau už tave, pasitrauk! 

Aš čia stoviu nuo pat ryto! 

Aš čia stoviu jau nuo antradienio! 

Aš stoviu nuo praeitos savaitės antradienio! 

Tu meluoji! 

Nee, aš nemeluoju. Tu pats meluoji, tu pats meluoji! 

Palauk, kol ateis tavo eilė! 

Aš būtent tai ir darau, laukiu! 

Taip, bet aš laukiu ilgiau...” 

 

Prie ausies tupi laimingasis, sulaukęs eilės: pilkas peliukas pasakoja apie ką tik  

gimusius mažylius. Kokios mielos, rausvos ir peršviečiamos jų ausytės ir raitytos  

uodegėlės. Nors skundžiasi tėvystės sunkumais, bet pripažįsta, kad dabar geriau suvokia   

gyvenimą, nei anksčiau. 

Kiti gyvūnai nekantriai laukia ilgoje virtinėje. 

Vabalų procesijai atvykus, visi prasiskiria, duodami jai kelią. Vargšelė Trudė  

praleidžiama be eilės. Peliukas tuoj pat pasitraukia į šalį, nes mirusiems pirmenybė.  

Mažasis Vabalas našlys atsitupia prie ausies vos gaudydamas orą, nes ką tik perlipo per  

medžio gumbą. Beliūdėdamas jis labai nusilpo. 



Berniukas apžiūri medžio kamieną nuo apačios iki viršaus. 

Nesimato nei vienos jo... 

Netiesa, ausis yra, ji pačiame kamieno viduryje! Ausis iš tošies. Ausis atrodo pasiruošusi   

jį išklausyti! 

Pagaliau! 

Berniukas giliai įkvėpia ir žengia žingsnį į priekį. 

Tupinčio prie ausies, įsijautusio į pasakojimą mažojo Vabalo jis nepastebi. 

– Ak, medi..., – vabalėlio balselis labai tylus, bet pakankamai aiškus, kad suprastum. –  

Ak, medi, aš ją taip mylėjau. Ji buvo nuostabi, mano Trudė, tokia blizganti, tokia juoda...Kaip  

man apsakyti, kokia ji buvo miela? Visą mūsų vedybinį gyvenimą, visą pusę dienos... 

Gal „pusė dienos“ mums atrodo nelabai ilgai, bet Vabalui ji gali reikšti amžinybę. 

– Mes bučiavomės gyvatvorėje taip saldžiai, po to mylavomės pakelėje...Po to ji iškart padėjo  

kiaušinėlius, brangiausioji. Tuomet dar nežinojome nei apie varną, nei apie jos snapą... 

Medis klauso. Ir jam beklausant pasakojimas darosi gražesnis ir pilnesnis. Daug liūdnesnis. 

Kiti vabzdžiai, prigludę prie kamieno, kartu klauso pasakojimo ir jiems rodos, kad vargšelė  

Trudė vėl atgyja, lyg jie regėtų ją akyse zvimbiančią ir skraidančią, blizgančią, su dviem  

patraukliais ragučiais ant galvos... 

Bet staiga liūdnąją vabalų procesiją skersai užmina milžiniškas batas! 

„Žmogaus vaikas! Grubus ir netašytas žmogaus vaikas! Su batais!“ 

Vabalai ir šimtakojai nublokšti į šalį, visa eilė išardyta. Visi zyzia ir zvimbia iš pykčio 

ir išgąsčio. 

„Kas drįsta užsirioglinti  didžiuliais batais per patį pasakojimo vidurį? 

To nuostabaus pasakojimo, kuriame mes visi dalyvaujame! 



Kas kitas, jei ne žmogus! 

Be jokios abejonės, tai jis, kaip kitaip...“ 

Tie, kurie moka skraidyti, pakilę į orą zvimbia ir suka ratus aplink jo galvą, po to nuskrenda  

tolyn. 

„Ką tu sau manai, nerangus liurbi, milžine? 

Panorai užlįsti be eilės pas medį? 

O ką daryti mums? Ką mums daryti?“ 

Berniukas ne juokais išsigąsta vabzdžių. Jį ima kandžioti uodai ir bitės. 

Juk jis nieko nenori įžeisti, ar daryti blogą, tik nori medžiui papasakoti savo istoriją.  

Kodėl visi tokie pikti? 

„Didysis griozde, netašytas žmogau, ką tu sau galvoji? 

Manai, kad tavo istorijai nereikia eilės? Na? 

Gal tavo istorija yra tau labai svarbi? Na? 

Ji svarbesnė už  mūsų?“  

Berniukas purto galvą: 

– Tikrai taip nemanau, prisiekiu, aš tik norėjau, tik norėjau, kad... 

“Ką? Kas ten tokio svarbaus, kad mindai mūsų vargšelę Trudę? Na?” 

Oras aplinkui zyzia ir zvimbia, kanda uodas, įgelia bitė ar dar kažkas,  

jam labai skauda ir jis daugiau nieko nebenori. 

– Nieko, – atsako jis. – Nesvarbu. Tiek jau to. 

“Nieko nėra nesvarbaus, – šaukia vabalai. – Jis sutrypė mūsų laidotuves, todėl mes norime 

sužinoti, kodėl. Kas atsitiko? Papasakok. Greičiau mums pasakok!” 

Berniukas trūkteli pečiais. Neturi jokio noro pasakoti. 



– Nieko, – sako. – Tai kvaila istorija. Nieko ypatingo. Tik aš buvau, man reikėjo... 

“Kur tu buvai? Na? Kur?”  

Iš visų pusių jį stebi šimtai skvarbių akučių. 

Berniukas pažvelgia į ausį, kuri viską girdi. 

– Šaindien..., – pradeda jis. – Man buvo, aš buvau... 

Istorija dėliojasi sunkiai. Kaip ten buvo iš tikrųjų? Ai, jau žinau. 

– Aš esu nebe mažiausias klasėje! Šiandien per gimnastikos pamoką stovėjome  

rikiuotėje ir aš tai pastebėjau. Berniukų rikiuotėje, kuri nuo didžiausio iki mažiausio. Ir aš  

buvau  nebe paskutinis! Praeitą savaitę dar stovėjau gale, o šiandien esu didesnis už Peterį ir  

už Pimą. Staiga! Netikėtai! Savaime! 

Vabalai, šimtakojai ir pelės jau žvelgia draugiškiau. Nors nežino, kas ta gimnastika, bet  

mintis jiems aiški. Juk visi kažkada buvo maži, tik dabar jie mažiau maži.  

– Ar aš kažką sumindžiau?  

Berniukas apžiūri savo batus. Net kojos atrodo daug didesnės. Staiga jis susigėsta, kad yra  

toks ilgšis. 

– Ak, na, tu užmynei ant Trudės, – pasigirsta Vabalo balsas. – Ji ir taip buvo mirusi. Nėra  

labai svarbu. 

Mažasis Vabalas tupi ant medžio kamieno prie pat ausies. Berniukas pakelia aukštyn galvą.  

Ausis yra visai šalia jo galvos. Jam tuoj pat šovė mintis, kad sekančią vasarą ji bus dar arčiau. 

– Todėl, kad tu paaugsi. Todėl, kad tu augi, – sako Vabalas. – Taip jau yra. 

Berniukas linkteli. Taip jau yra. 

– Aš taip pat, – sako Vabalas. – Aš taip pat. Kaip nors pergyvensiu Trudės netektį. Nors labai  

sunkiai, bet taip bus.Už pusvalandžio išsiris mūsų vaikai. Dabar eisiu jų pažiūrėti. Kas žino,  



gal sutiksiu kitą gražuolę, kuri panorės už manęs tekėti.  

Apie vedybas berniukas dar negalvoja. Bet svarbiausia, kad nuo šiandien jis klasėje nebe  

mažiausias. Visuomet buvo mažiausias ir staiga – nebe! Dabar jis stovi šeštas rikiuotėje.  

Tarp didžiokų. Šeštas!  

Jis išsitiesia visu ūgiu. Rodos medis pakrypo į jo pusę ir dabar jį mato žemė, oras, 

žvaigždės, giluma, erdvė ir laikas. Štai stovi berniukas. Klasėje jis yra šeštas tarp didžiokų.  

Tai bent įvykis! 

Lietus jau kurį laiką liovėsi, ant žolės likę vandens lašai atspindi saulę. 

Nieko nebeužmindamas berniukas  nužingsniuoja į parko taką, išeina iš parko ir  

triukšminga miesto gatve patraukia namo. 

Netrukus iš darbo grįš mama. Radusi jį namuose baisiai apsidžiaugs. 

Ieškok medžio. 

Ieškok ausies. 

Ieškok to, kuris išklauso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       


