
Ojoj kaip spigina saulė. Visi pievos vabaliukai susislėpę augalų 

pavėsy bando atrasti paskutinius rasos lašelius. Augalai leipsta, nes jau 

jų šaknys sunkiai randa vandenį. Senokai būta tokios stiprios kaitros.  

Miško pakraštyje buvo didžiulės pievos, jos viduryje esantys 

augalai neturi kur pasislėpti nuo karščio. Po šią pievą vaikštinėja 

mergaitė ilgais šviesiais plaukais. Jos palaidi plaukai šoka vėjyje drauge 

su smilgomis. Ji vaikštinėja tyliai pirštų galiukais liesdama augalų 

viršūnes, jaučia jų sausumą. Atrodo, kad girdi kaip augalai kviečiasi 

vandens, jaučia jų troškulį. Taip pat jaučia ateinantį nerimą į savo širdį. 

Žemuogės sudžiūvo net nespėjusios prinokti, čiobrelis tiek sausas, kad 

net kvapo nejusti.  

Vaikštinėjo ji po pievą ir galvojo kaip galėtų padėti gyvybei 

sugrįžti į pievą. 

Skaudama širdimi mergaitė nuėjo į girią ieškoti ten gyvenančios 

laumės raganos Gagulos. 

Jei kas ir galėtų jai padėti, tai tik ji.  

Ragana Gagula gyveno kitame girios pakrašty, trobelėje 

pastatytoje tai iš šiaudų, tai iš rąstų, tai iš grunto. Išties nesupaisysi iš 

ko, nes kiekvienas kampas vis kitaip atrodė, vis kitaip buvo. Galėjai būti 

tikras tik dėl vieno – ši trobelė laikėsi dėka magijos, kaip kitaip ji 

išstovėtų! Visada kamino dūmas sukdavosi aplink ir nešdavo magijos 

pojūtį tolyn miškan. Kartais sienas sudrebindavo juokas, o kartais 

nepasitenkinimo šūksnis. Reiktų paminėti, jog šios trobelės durys buvo 



nuolat varstomos, visi eidavo prašyti Gagulos pagalbos, ar bent 

pasipasakoti jai. Juk išklausymas taip pat gali būti puiki pagalba.  

Keliavo miško takeliais link magiškojo dūmo ir šio pasakojimo 

mergaitė. Keliavo pakeliui sutikdama visokiausių gyvūnų, kurie 

lenkdavosi link jos. Mergaitės paglostymas paglostydavo ne tik kūną, 

bet ir širdį. Jos meilės ir švelnumo žvilgsnis kiekvienam sutiktajam 

tapdavo geriausia dienos dovana. 

Bar bar bar. Net suvirpėjo laumės raganos Gagulos iš visko 

padarytos namo sienos.  

-Kas ten? – šūkteli senyvas balas. 

-Čia aš, -tarė mergaitė. 

Ragana džiugiai pravėrė duris, jos širdis taip pat džiaugiasi 

mergaitės prisilietimais. 

Mergaitė su pievų dvelksmu įžengė į įkaitusią nuo katilo ugnies 

trobelę. Jos liūdnas žvilgsnis kalbėjo raganai, kad kažkas atsitiko. 

Mergaitės žodžiai drauge su jos ašaromis liejosi tolyn ir nešė 

Gagulą į išsausėjusią pievą, kurioje nei augalas, nei gyvūnas neranada 

ramybės. Mergaitei skaudau, nes pieva yra gyvybės, sultingumo, 

vaistažolių pasaulis ir kaip mes žiemą gyvensime be šių nuostabių 

pievos turtų.  

Ragana išklausė ją ir pasakė, kad josios ašaros stebuklingos- 

rūpestis ir meilė slypi kiekviename lašely ir jos gali grąžinti gyvybę į 

pievą. Tada ragana paragino mergaitę verkti, verkti tiek, kiek jai norisi.  

Gagula rinko ašaras į stiklainį kol jis prisipildė. Tad ji pasiėmė kibirą ir 



jis taip pat prisipildė. Tiek skausmo ir liūdesio mergaitės širdy slypėjo. 

Galiausiai visi kibirai buvo pilni mylinčių ašarų ir mergaitės širdis 

palengvėjo. Ragana švilptelėjo ir pasikvietė elnius. Ant jų ragų 

užkabino kibirus ir kuo skubiau paragino pykti pievon bei išlieti šios 

ašaras visur. 

Elniai lėkė greičiau už vėją, bet taip pat atsargiai, jog nei viena 

ašara neišsilietų. Kibirai saugiai pasiekė pievą ir ją paliejo. Pieva atgijo 

akyse. Žemuogės prisipildė gyvybės, smilgos tapo lanksčios, čiobreliai 

pripildė pasaulį savo kvapais. Šio mergaitės rūpesčio užteko visai 

vasarai, kad pieva klestėtų ir dalintųsi su visais savo gėrybėmis. 


