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1 

"PRAŠOM PASIRUPINTI ŠIUO 
MEŠKIUKU" 

Ponas ir ponia Braunai pirmą kartą Pedingtoną suti

ko geležinkelio stoties perone. Tiesą sakant, dėl to jis ir 

gavo tokį neįprastą meškiukams vardą, mat Pedingto

nas yra vienos Londono traukinių stoties pavadinimas . 

Braunai ten atvyko pasitikti savo dukrelės Džudės, 

kuri grįžo iš mokyklos - atostogų. Buvo šilta vasaros die-
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MEšKIU KAS, VARDU  P E DtNGTONAS 

na, tad stotyje knibždėte knibždėjo žmonių, susiruošu

sių keliauti prie jūros.  Traukiniai ūžė, garsiakalbiai bler

bė, budėtojai lakstė aplinkui, kažką vienas kitam šūkau

dami , ir per tą baisų triukšmą ponas Braunas, kuris 

pamatė jį pirmas , turėjo pakartoti žmonai kelis sykius, 

kol j i  pagaliau suprato. 

-Meškiukas? Pedingtono stotyje?  - ponia Braun pa

sižiūrėjo į savo vyrą nustebusi. - Nejuokauk, Henri. Ne

gali būti ! 

Ponas Braunas pasitaisė akinius. 

- Bet iš tikrųjų, - nenusileido jis. - Aš labai aiškiai jį 

mačiau. Štai tenai - prie stovų dviračiams. Beje ,  ant gal

vos jis užsimaukšlinęs kažkokią juokingą skrybėlę. 

Ir nelaukdamas atsakymo ponas Braunas čiupo žmo

ną už rankos ir nusitempė per minią, pro šokolado ir ar

batos puodelių prikrautą vežimėlį, pro laikraščių kioską 

ir per tarpą tarp lagaminų kalnų, Radinių biuro link. 

- Na štai ! - pergalingai paskelbė jis, rodydamas į tam

sų kampą. - Aš juk tau sakiau ! 

Ponia Brauri pažiūrėjo ten, kur jis rodė, ir prieblan

doje  vos ne vos įžvelgė kažkokį mažą kailinį daiktą. Jis, 

regis ,  sėdėjo lyg ir ant lagamino, o ant kaklo turėjo kor

telę su kažkokiu užrašu. Lagaminas buvo senas ir ap-
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11 PRAŠOM PAS I R ŪPI NT I  Š I U O  MEŠK I U K U "  

lamdytas, o ant šono didelėmis raidėmis užrašyta: GREI
ČIAU Į KELIONĘ ! 

Ponia Braun įsikibo į savo vyrą. 

- Vaje,  Henri ! - šūktelėjo ji . - Dabar matau, kad tu 

vis dėlto teisus . Tai tikrai meškiukas ! 

Ponia Braun pasilenkė ir apžiūrėjo meškiuką iš ar

čiau. Jai dingtelėja mintis ,  jog tai labai keistos rūšies meš

kiukas. Rudas (o gal geriau reiktų sakyti - murzinai ru

das) ir už simaukšl inęs keistą skrybėlę su plačiais 

kraštais - ponas Braunas juk taip ir sakė. Iš po tos skry

bėlės į ją žvelgė dvi didelės apvalios akys. 

Supratęs, kad iš jo kažko tikimasi, meškiukas atsi

stojo ir mandagiai kilstelėjo savo skrybėlę, iš po jos išni

ro dvi juodos ausys . 

- Laba diena, - pasisveikino jis plonu, skardžiu balsu. 

- E-e-e . . .  laba diena, - nepatikliai atsakė ponas 

Braunas . 

Valandėlę visi nustebę tylėjo .  Meškiukas žiūrėjo į 

juos, tarsi laukdamas, kas bus toliau. 

- Gal galiu jums kuo nors padėti? - paklausė meš

kiukas. 

- Taip . . .  ne. E-e-e . . .  Tiesą sakant, tai mes norėjome 

paklausti, ar negalėtume tau kuo nors padėti, - gerokai 
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M EŠK I U KAS,  VAR D U  P E D I N GTONAS 

sutrikęs išmikčiojo ponas Braunas. O paskui pasilenkęs 

pridūrė : - Tu labai mažas meškutis.  

Meškiukas atstatė krūtinę .  
- Aš labai retos rūšies meškinas, - pabrėždamas žo

džius atsakė jis .  - Ten, iš kur aš atvykau, mūsų jau ne

bedaug likę .  

- O iš kur tu  būsi? - paklausė ponia Braun. 

Meškiukas įdėmiai apsidairė , tiktai tada atsakė. 

- Aš iš Peru, iš pačios tos šalies glūdumos, iš miško .  

Ir  nelabai kas tikėjosi, kad čia atsidursiu. Aš esu keleivis 

be bilieto ! 

- Keleivis be bilieto? - prislopinęs balsą paklausė po

nas Braunas ir susirūpinęs žvilgtelėjo sau per petį. Jam 

jau dingojosi , j og už nugaros stovi policininkas - su už

rašų knygele ir pieštuku rankose - ir viską užsirašinėja. 
- Taip, - pasakė meškiukas.  - Matote, aš emigra

vau. - Jo akyse šmėstelėjo liūdesys . - Gyvenau Peru su 

savo teta Liuse, tačiau ji gavo persikelti į meškų pensi

ninkių namus.  
- Negi tu nori pasakyti, kad įveikei tokį tolimą kelią 

iš Pietų Amerikos pats vienas? - šūktelėjo ponia Braun. 
Meškiukas linktelėjo.  

- Teta Liusė man vis sakydavo, kad užaugęs aš emig

ruočiau. Todėl ji išmokė mane anglų kalbos. 
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11 PRAŠOM PAS I R Ū PI NTI Š I U O  MEŠK I U K U "  

- Bet kuo tu visą kelią maitinaisi? - paklausė ponas 

Braunas. - Tu turbūt miršti iš bado. 
Meškiukas pasilenkė ir mažu rakteliu, kabančiu jam 

ant kaklo ,  atrakino lagaminą ir išėmė beveik tuščią 

stiklainį. 

- Aš laižiau marmeladą, - kone didžiuodamasis pa

sakė jis .  - Meškinai mėgsta marmeladą. O gyvenau gel

bėj imosi valtyje .  

- Bet ką tu dabar ketini daryti ? - paklausė ponas 
Braunas . - Juk negali tiesiog sėdėti Pedingtono stotyje 

ir laukti , kol kas atsitiks. 

- Ai, kaip nors susitvarkysiu . . .  Tikiuosi. 
Meškiukas vėl pasilenkė prie savo lagamino, ir ponia 

Braun žvilgtelėjo, kas parašyta kortelėje. O parašyta buvo 

laba i  paprasta i : PRAŠ O M  PAS I RŪPINTI ŠI U O  

MEŠKIUKU. LABAI AČIŪ. 

Ji maldaujamai kreipėsi į savo vyrą. 

- Ak, Henri , ką mes darysime? Juk negalime jo čia 

palikti . Maža kas jam nutiks !  Kai nėra kur prisiglausti, 

Londonas toks klaidus . . .  Gal tegu jis nors keletą dienų 
apsistoja pas mus?  

Ponas Braunas suabejojo .  

- Bet ,  Mere, mieloji ,  mes negalime jo . . .  tik jau ne 

tokį. Pagaliau . . .  
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M EšK I U KAS, VAR D U  P E D I N GTONAS 

- Pagaliau ką? - ponios Braun klausimas nuskambė

jo labai griežtai . Ji žvilgtelėjo žemyn į meškiuką. - Jis 

tikrai mielas . Ir būtų puikus draugas Džonatanui ir Džu

dei. Net jeigu ir neilgam. Jiedu niekada mums neatleis

tų, sužinoję,  kad tu j į  čia palikai . 

- Visas šis reikalas atrodo labai neįprastas, - dveja

damas pasakė ponas Braunas. - Neabejoju, kad koks nors 

įstatymas numato ir tokius atvejus.  - Jis pasilenkė . - Ar  

tu norėtum pas mus apsistoti? - paklausė jis. - Žinoma, -

greit pridūrė, nenorėdamas meškiuko už gauti , - jeigu ne

si susitaręs kitur. 

Meškiukas pašoko ir iš susijaudinimo jam vos skry

bėlė nuo galvos nenukrito. 

- A-ak, taip ! Labai norėčiau. Aš neturiu kur eiti, o 

visi aplink taip baisiai skuba . 

- Gerai, tada sutarta ,  - pasakė ponia Braun, kol dar 

jos vyras neapsigalvojo.  - Ir kas rytą pusryčiams gausi 

marmelado, o . . .  - Ji stengėsi iš paskutiniųjų sugalvoti , 

kas dar galėtų patikti meškoms . 

- Kas rytą? - Meškiukas negalėjo patikėti savo ausi

mis. - Namuose aš gaudavau marmelado tik ypatingo

mis progomis.  Ten, Peru, marmeladas labai brangus. 
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- Tada tu gausi jo kiekvieną rytą, jau nuo rytojaus, -

kalbėjo toliau ponia Braun. - O  sekmadieniais dar ir me

daus. 

Meškiuko akyse šmėkštelėjo sumišimas . 

- O  kiek tai kainuos ? - paklausė jis. - Matote, aš tu

riu nelabai daug pinigų. 

- Nieko. Mums nė galvon neateitų imti iš tavęs pini

gus.  Laikysime tave savo šeimos nariu, ar ne, Henri ? -

Ponia Braun atsisuko į vyrą, tikėdamasi pritarimo. 

- Žinoma, - pasakė ponas Braunas . - Beje, - pridūrė 

jis, - jeigu tu tikrai sutinki vykti į mūsų namus, būtų ge

rai susipažinti . Čia ponia Braun, o aš esu Henris Braunas. 

Meškiukas mandagiai kilstelėjo skrybėlę - du kartus. 

- Aš tai . . .  iš tiesų neturiu vardo , - pasakė jis .  - Tiktai 

peruj ietišką, kurio niekas negali suprasti. 

- Tada mes geriau duosime tau anglišką vardą, - pa

sakė ponia Braun. - Taip bus paprasčiau. - Ji apsižvalgė 

po stotį, lyg ieškodama įkvėpimo. - Reikėtų kokio nors 

reto, - svarstė ji balsu. Ir vos ištarė tuos žodžius, prie 

vienos platformos stovėjęs garvežys garsiai suūkė ir 

traukinys pajudėjo. - Jau žinau ! - sušuko ji . - Mes tave 

suradome Pedingtono stotyje ,  taigi ir vadinsime Peding

tonu !  
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MEŠK I U KAS ,  VAR D U  PEDI NGTONAS 

- Pedingtonas ! - Meškiukas pakartojo tą vardą kelis 

kartus, kad būtų tikras .  - Vardas atrodo labai ilgas. 

- Daugiau niekas tokio neturės, -pasakė ponas Brau

nas . - Man patinka Pedingtonas. Tebūnie Pedingtonas. 

Ponia Braun atsistojo .  

- Gerai. O dabar, Pedingtonai , einu prie traukinio pa

sitikti savo mažosios dukrelės Džudės. Ji parvažiuoja na

mo iš mokyklos - atostogų. Esu tikra, kad tokioje ilgoje 

kelionėje tu ištroškai, taigi eik su ponu Braunu i bufetą, 

ir jis tau nupirks puodeli saldžios arbatos .  

Pedingtonas apsilaižė. 

- Aš labai ištroškau, - pasakė jis .  - Jūros vanduo la

bai troškina. 

Pasiėmęs savo lagaminą, jis tvirtai užsimaukšlino 

ant galvos skrybėlę ir mandagiai mostelėjo letena bu

feto pusėn: 

- Prašom, eikite pirmas , pone Braunai. 

- E-e-e . . .  ačiū, Pedingtonai, - ištarė ponas Braunas. 

- Žiūrėk, Henri , rūpinkis juo, - j iems iš paskos šūk-

telėjo ponia Br�mn. - Ir dėl Dievo meilės ,  kai tik bus pro

ga, nusek jam nuo kaklo tą kortelę. Su ja jis atrodo kaip 

koks siuntinys. Esu tikra, kad jeigu ji pamatys budėto

jas, tuoj atiduos i bagažo vagoną ar dar kur nors. 
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Jiems įėjus vidun, bufetas buvo pilnas žmonių, tačiau 

ponui Braunui pavyko kampe rasti staliuką dviem. Užsi

lipęs ant kėdės Pedingtonas patogiai ant stiklinio stalo 

paviršiaus pasidėjo letenas .  Kai ponas Braunas nuėjo at

nešti arbatos, jis smalsiai apsižvalgė aplinkui . Kiekvie

nas valgantysis jam priminė, koks jis pats alkanas. Ant 

stalo pamatė pusę nesuvalgytos bandelės,  bet vos tik 

ištiesė leteną, priėjo padavėja ir su šluoste nužėrė ją i 

atliekų dubenį. 

- Tu jos nenori, meilu ti, - draugiškai paplekšnojo jam 

per petį padavėja. - Tu juk nežinai , kieno ji .  

Pedingtonas jautėsi toks išbadėjęs ,  kad jam buvo nė 

motais ,  kieno ta bandelė, tačiau mandagumas neleido ką 

nors padavėjai atšauti . 

- Na, Pedingtonai, - statydamas ant stalo du garuo

jančios arbatos puodelius ir lėkštę su krūva pyragaičių, 

pasakė ponas Braunas, - ar tau patiks?  

Pedingtono akutės sublizgėjo.  

- Tiesiog puiku, ačiū ! - sušuko jis ,  nepatikliai žvelg

damas i arbatą. - Bet iš puodelio gerti gana sunku. Aš 

paprastai geriu aukštai iškėlęs smakrą, nes kitaip mano 

skrybėlės kraštas paneria i arbatą ir sugadina skonį . 

. Ponas Braunas pakraipė galvą. 
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- Tada geriau duokš tą savo skrybėlę man. Aš tau 

perpilsiu arbatą į lėkštelę. Iš tiesų kultūringoj aplinkoj 

taip nedaroma, bet esu tikras, kad šį kartelį niekas dėl 

to nesupyks. 

Pedingtonas nusiėmė skrybėlę ir rūpestingai pasi

dėjo ant stalo , o ponas Braunas perpylė arbatą. Meš

kiukas godžiai žiūrėjo į pyragaičius , ypač į tą didįj į  su 

kremu ir džemu, kurį ponas Braunas padėjo į lėkštę 

prieš pat jo nosį. 

- Valgyk, Pedingtonai, - pasakė ponas Braunas. - La

bai gaila, kad negavau marmelado, bet tai geriausi pyra

gaičiai , kokie čia buvo. 

- Kaip džiaugiuosi, kad emigravau, - ištiesęs leteną 

ir prisitraukęs arčiau prie savęs lėkštę , pasakė Peding

tonas. - Kaip manote, ar niekas nesupyks, jeigu aš val

gysiu užsilipęs ant stalo? 

Ponas Braunas dar nespėjo atsakyti, o j is jau užsilipo 

ir tvirtai uždėjo dešinę leteną ant bandelės.  Tai buvo la

bai didelė bandelė, pati didžiausia ir pilniausia saldaus 

įdaro, kokią tik ponas Braunas įstengė rasti , ir po kelių 

akimirkų didžioj i  to įdaro dalis atsidūrė ant Pedingtono 

ūsų. Žmonės ėmė baksnoti vienas kitą alkūnėmis ir su

žiuro į jų pusę. Ponas Braunas pasigailėjo,  kad neišrinko 
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paprastos bandelės, be jokio įdaro, - tačiau ką žmogus 

žinai, kaip elgtis su tais meškiukais . . .  Taigi dabar tik mai

šė arbatą ir žiūrėjo pro langą, dėdamasis, jog yra įpratęs 

kasdien, visą savo gyvenimą, Pedingtono stotyje gurkš

noti arbatą su meškiuku. 

- Henri ! - staiga sugrąžino jį realybėn žmonos bal

sas. - Henri , ką, po galais, tu darai šitam vargšui meš

kiukui? Pasižiūrėk į j į !  Jis visas aplipęs kremu ir džemu. 

Ponas Braunas sutrikęs pašoko ant kojų. 

- Jis atrodė toks išalkęs , - pasiteisino. 

Ponia Braun atsigręžė į dukrą: 
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- Štai kas atsitinka, kai aš palieku tavo tėvelį nors 

penkias minutes vieną. 

Džudė džiaugsmingai suplojo delnais :  

- Ak, tėti , ar jis tikrai gyvens su mumis? 

- Jeigu gyvens, - pasakė ponia Braun, - jam prižiū-

rėti aš surasiu ką nors kitą, o ne tavo tėtį. Tik pažiūrėk, 

kokioje makalynėje jis atsidūrė ! 

Pedingtonas , kuris visą tą laiką šlamštė bandelę ir 

nesidomėjo,  kas aplink dedasi, staiga susigriebė, kad 

žmonės kalba apie jį. Pakėlęs akis pamatė, kad šalia po

no Brauno stovi mergaitė besijuokiančiomis žydromis 

akimis ir ilgais papurusiais plaukais .  Jis pašoko, norėda

mas kilstelėti skrybėlę, ir skubėdamas paslydo ant braš

kių uogienės, kurios kažkodėl pri varvėjo ant stiklinio sta

lo paviršiaus. Vieną akimirką jam svaiginančiai pasirodė, 

kad visi daiktai ir žmonės apvirto aukštyn kojomis. Jis 

pašėlusiai sumosavo ore letenomis, o kad niekas nespė

jo jo sučiupti, dėjosi ant nugaros ir įvirto į lėkštę, iš ku

rios lyg iš fontano tykštelėjo arbata. Kadangi arbata te

bebuvo labai karšta, Pedingtonas pašoko dar greičiau, 

negu atsisėdo, bet tuojau pat įsilipo į kitą - pono Brau

no - puodelį. 
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Džudė užvertė galvą ir taip užsikvatojo, kad per vei

dą jai ėmė riedėti ašaros.  

- Ak, mama, koks jis juokingas ! - sušuko j i .  

Pedingtonas, kuriam jau buvo nebe juokas, valandėlę 

stovėjo viena koja ant stalo, o kitą įmerkęs į pono Brauno 

arbatą. Visas jo snukutis buvo ištepliotas balto kremo lo

pais , o nuo dešiniosios ausies varvėjo braškių uogienė. 

- Nė nepagalvotum, - pasakė ponia Braun, - kad 

galima šitaip išsiterlioti su viena vienintele kremine 

bandele .  
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Ponas Braunas kostelėja .  Jis ką tik pagavo rūstų pa

davėjos žvilgsnį iš anapus prekystalio. 

- Gal mes geriau jau eikim, - pasakė jis. - Pabandy

siu pagauti taksi. 

Jis paėmė Džudės daiktus ir išskubėjo laukan. 

Pedingtonas atsargiai nusirepečkojo nuo stalo ir, me

tęs paskutinį žvilgsnį į savo bandelės likučius, nulipo ant 

grindų. 

Džudė paėmė jį už letenėlės .  

- Eime, Pedingtonai. Parsivešime tave namo, ir ga

lėsi smagiai išsimaudyti karštoje vonioje .  Paskui papa

sakosi man viską apie Pietų Ameriką. Tikriausiai esi pa

tyręs daugybę nuotykių. 

- Taip, - nuoširdžiai pasakė Pedingtonas, - daugybę. 

Man amžinai kas nors atsitinka. Toks jau aš esu. 

Kai jie visi išėjo iš bufeto, ponas Braunas jau buvo su

radęs taksi ir mojo ranka. Vairuotojas rūsčiai pasižiūrėjo į 

Pedingtoną, o paskui į gražų, švarų savo taksi saloną. 

- Meškinai vežami už papildomą mokestį, - niūriai 

burbtelėja  j is: - O apsiterlioję  meškinai - už dvigubą 

kainą. 

- Jis neturėjo kada nusiprausti, vairuotojau, - pasa

kė ponas Braunas. - Jis ką tik patyrė bjaurią avariją. 
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Vairuotojas padvejojo .  

- Gerai , lįskit vidun. Bet žiūrėkit, kad nė lašas ne

atsidurtų ant mašinos sėdynių ir grindų. Tik šįryt vis

ką išvaliau. 

Braunai paklusniai sugužėjo  į taksi saloną. Ponas 

Braunas ir ponia Braun bei Džudė susėdo ant užpakali

nės sėdynės, o Pedingtonas atsistojo ant atverčiamos kė

dės už vairuotojo, kad galėtų žiūrėti pro langelį . 

Kai išvažiavo, švietė saulė, ir po stoties prieblandos 

bei triukšmo dabar viskas atrodė taip skaistu ir džiugu. 

Jie pravažiavo pro būrelį žmonių, stotelėje laukiančių au

tobuso, ir Pedingtonas j iems pamojavo . Keli pasižiūrėjo 

nustebę, o vienas vyriškis irgi sveikindamasis pakėlė 

skrybėlę . Visi jam buvo labai draugiški. Po kelių savai

čių, praleistų gelbėjimosi valtyje ,  dabar viskas atrodė be 

galo įdomu. Aplink pilna žmonių ir automobilių, ir dide

lių, raudonų autobusų - visai kitaip negu Peru. 

Pedingtonas viena akimi žvelgė pro langą, kad ko nors 

nepražiopsotų. Kita akimi jis atidžiai tyrinėjo poną ir po

nią Braunus bei Džudę. Ponas Braunas buvo storas ir 

labai linksmas, su dideliais ūsais ir akiniais ,  o ponia Braun, 

kuri irgi buvo gana apkūni, atrodė kaip padidinta Džudės 

kopija. Pedingtonas jau buvo nusprendęs, kad jam pa tiks 
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gyventi pas Braunus, kai langelis už vairuotojo nugaros 

atsivėrė ir griežtas balsas paklausė : 

- Kur jūs,  sakėte, norit važiuoti? 

Ponas Braunas pasilenkė į priekį : 

- Trisdešimt antras numeris ,  Vindzoro sodai. 

Vairuotojas prisidėjo delną prie ausies. 

- Negirdžiu jūsų, - šūktelėjo jis. 

Pedingtonas paplekšnojo jam per petį . 

- Trisdešimt antras numeris, Vindzoro sodai, - pa

kartojo j is .  

Vairuotojas, išgirdęs Pedingtono balsą, pašoko iš vie

tos, ir taksi vos neatsitrenkė į autobusą. Žvilgtelėjęs į 

savo petį, vairuotojas sužaibavo akimis.  

- Kremas ! - pasipiktinęs sušuko jis . - Ant mano nau

jojo kostiumo ! 

Džudė sukikeno, o ponas ir ponia Braunai susižvalgė. 

Ponas Braunas spoksojo į skaitiklį. Jis bemaž ir tikė

josi , jog skaitiklis dabar pasisuks ir parodys, kad jiems 

teks sumokėti dar penkiasdešimt pensų. 

- Labai atsiprašau, - pasakė Pedingtonas. Jis pasilen

kė į priekį ir pabandė nutrinti dėmę kita savo letena. Prie 

dėmės ant vairuotojo švarko paslaptingai prisidėjo kele

tas bandelės trupinių ir lašas džemo. Vairuotojas rūsčiai ir 
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įdėmiai pasižiūrėjo į Pedingtoną. Pedingtonas kilstelėjo 

savo skrybėlę, o j is trinktelėjęs vėl uždarė langelį. 

- O  varge, - pasakė ponia Braun. - Mes tikrai turėsi

me jį  išmaudyti, vos tik įžengsim pro duris. Jis viską te

plioja. 

Pedingtonas susirūpino. Ne todėl, kad nemėgo mau

dytis, - bet jam visai patiko būti išsitepliojusiam džemu 

ir kremu. Atrodė, taip gaila bus netrukus viską nuplauti . 

Bet jam dar nespėjus šio reikalo apsvarstyti , taksi su

stojo ir Braunai išlipo lauk. Pedingtonas pasiėmė savo 

lagaminą ir nusekė paskui Džudę baltais laipteliais prie 

didelių žalios spalvos durų. 
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- Tu tuojau susitiksi su ponia Berd, - pasakė Džu

dė. - Ji mūsų namų tvarkytoja.  Kartais j i  būna pikta ir 

labai bamba, bet iš tikrųjų j i  gera. Neabejoju, kad tau j i  

pa tiks . 

Pedingtonui ėmė drebėti keliai . Jis apsižvalgė, ieško

damas pono ir ponios Braunų, bet pasirodė, kad jie dėl 

kažko ginčijasi su taksi vairuotoju.  Už durų išgirdo besi

artinančius žingsnius. 

- Neabejoju, kad j i  man patiks ,  jeigu tu taip sakai, -

ištarė j is ,  žvilgtelėjęs į savo atvaizdą ant švariai nubliz

gintos laiškų dėžutės. - Bet ar aš jai patiksiu? 



2 

MEŠKIUKAS KARŠTAME 
VANDENYJE 

Kai ponia Berd atidarė duris,  Meškiukas nežinojo , 

kas jo laukia. Ir maloniai nustebo, kai juos pasveikino 

stambi ,  motiniško veido moteris žilais plaukais ir ma

loniai žiburiuojančiomis akimis .  Pamačiusi Džudę , ap

kabino ją.  
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- Dieve mano, tu jau parvažiavai, - išsigandusi pasa

kė ji. - O aš vos spėjau baigti tvarkytis su skalbiniais. 

Tikriausiai norėsi arbatos ? 

- Sveiki, ponia Berd, - pasakė Džudė. - Kaip malonu 

vėl jus matyti. Kaip jūsų reumatas? 

- Taip blogai dar nėra buvę, - pradėjo sakyti ponia 

Berd, bet tuoj nutilo ir įsmeigė žvilgsnį į Pedingtoną. -

Ką tu čia dabar atsivežei ? - paklausė j i .  - Kas čia per 

daiktas? 

- Tai ne daiktas , - atsakė Džudė, - tai meškiukas. j is 

vardu Pedingtonas. 

Pedingtonas kilstelėjo savo skrybėlę. 

- Meškiukas, - abejodama pakartojo ponia Berd. - Ką 

gi, turiu pasakyti ,  jis labai mandagus .  

-Jis pas mus pagyvens, - pranešė Džudė. - jis emig

ravo iš Pietų Amerikos ir dabar yra vienišas ir neturi 

kur apsistoti. 

- Pagyvens pas mus? - ponia Berd vėl pakėlė ran-

kas . - Ar ilgai? 

Prieš atsakydama Džudė paslaptingai apsidairė. 

- Nežinau, - pasakė ji ,  - tai nuo daug ko priklausys. 

- Tai bent laimė, - šūktelėjo ponia Berd. - Reikėjo 

mane įspėti. Aš nei švarių paklodžių nepaklojau svečių 
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kambaryje, nei nieko . . .  - Ji pasižiūrėjo į Pedingtoną. -

Nors gal ir taip bus gerai. 

- Bus gerai , ponia Berd, - pasakė Pedingtonas . - Ma

nau, kad man reikės išsimaudyti. Turėjau bėdos su sal

džia bandele. 

- Ak ! - ponia Berd plačiau atidarė duris .  - Ak, tada 

bus geriausia, jeigu iškart eisite į vidų. Tik saugokit kili

mą. Ką tik išvaliau. 

Džudė tebelaikė Pedingtoną už letenos ir dabar ją 

spustelėjo .  

- Ji iš tikrųjų visai nepyksta, - sušnibždėjo j i .  - Ma

nau, kad tu jai beveik patikai. 

Pedingtonas nulydėjo akimis tolstančią ponios Berd 

figūrą. 

- Ji atrodo piktoka, - pasakė j is .  

Ponia Berd atsigręžė. 

- Kaip tu ten sakei? 

Pedingtonas krūptelėjo. 

- Aš . . .  aš . . .  - sulemeno jis. 

-Iš kur tu, sakei , esi atvykęs? Iš Peru?  

- Teisingai, - patvirtino Pedingtonas . - Iš  Peru. 

- Aha !  - ponia Berd valandėlę kažką svarstė. - Tada, 

tikiuosi, tu mėgsti marmeladą. Reikės nupirkti jo daugiau . . .  
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- Na, matai ! O ką aš tau sakiau? - vos tik ponia 

Berd dingo anapus durų, šūktelėjo  Džudė. - Tu tikrai 

jai patinki. 

- Neįtikėtina, iš kur j i  žino, kad aš mėgstu marmela

dą ! - nusistebėjo Pedingtonas . 

- Ponia Berd žino viską, - pasakė Džudė. - O dabar 

geriau eime viršun, parodysiu tau kambarį. Kai buvau 

maža, tai buvo mano kambarys, ir ten ant sienų yra dau

gybė paveikslėlių su meškiukais ,  taigi manau, kad tu jau

siesi jame kaip namie. 

Rodydama kelią, j i  l ipo ilgais laiptais pirmoji ir visą 

laiką tarškėjo.  Pedingtonas ėjo iš paskos nė kiek neatsi

likdamas, stengdamasis laikytis laiptų pakraštėlio, kad 

neužmintų ant kilimo. 

- Štai čia vonia, o čia mano kambarys. O čia Džonata

no - jis mano brolis ,  netrukus tu jį pamatysi. O čia mamos 

ir tėčio. - Ji atidarė duris. - O šitas kambarys bus tavo ! 

Pedingtonas įėjęs paskui ją į kambarį iš nuostabos 

vos neišgriuvo. Tokio didelio kambario jis nebuvo ma

tęs. Prie vieno·s  sienos stovėjo didžiulė baltai paklota lo

va ir kelios didelės dėžės. 

- Tai vadinasi komoda, - pasakė Džudė. - Galėsi joje 

laikyti visus savo daiktus .  
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Pedingtonas pažvelgė į komodą, paskui į savo la

gammą. 

- Ne kažin kiek aš jų turiu . Kai esi mažas, visi mano, 

kad tau nereikia daug daiktų. 

- Pabandysim ką nors sugalvoti, - paslaptingai pasa

kė Džudė. - Aš pasistengsiu įkalbėti mamą, kad nusi

vestų tave į kokią nors parduotuvę, kai eis apsipirkti. -

Ji pasilenkė prie Pedingtono. - Duok, padėsiu tau išsi

pakuoti . 

- Tu labai maloni . - Pedingtonas susirado raktelį. -

Bet manau, kad nėra ko man padėti . Ten tik marmelado 

stiklainis, - nors kažin ar jo beliko, o jeigu ir liko, tai jis 

atsiduos jūržolėmis .  Ir mano iškarpų albumas . Dar keli 

sentavai - tai Pietų Amerikos smulkūs pinigėliai. 

- Tai bent ! - šūktelėjo Džudė. - Niekad nesu jų ma

čiusi. O kaip blizga ! 

- Ai, aš juos vis pablizginu, - pasakė Pedingtonas . -

Aš už juos nieko neperku. - Jis ištraukė apsitrynusią fo

tografiją. - O čia mano tetos Liu sės nuotrauka. Ji nusifo

tografavo prieš pat išvykdama į meškų pensininkių na

mus Limos mieste. 

- Ji atrodo labai graži, - pasakė Džudė. - Ir labai pro

tinga. - Pastebėjusi, kad Pedingtonas žvelgia į nuotrau-

2 7  



MEŠK I U KAS ,  VARDU  P E D I N GTONAS 

ką liūdnai ir ilgesingai, skubiai pridūrė : - Na, dabar pa

liksiu tave vieną, taigi galėsi išsimaudyti ir a teisi pas mus 

apačion švarus ir gražus. Vonioje du čiaupai - vienas karš

to vandens, kitas - šalto. Taip pat rasi muilo ir švarų rank

šluostį. Tiesa, ir šepetį - taigi galėsi išsitrinkti kailį. 

- Viskas atrodo taip sudėtinga, - ištarė Pedingtonas. -

O ar negalima paprasčiausiai atsisėsti i balą? 

Džudė nusijuokė. 

- Man kažkodėl atrodo, kad poniai Berd tai nepatik

tų ! Ir nepamiršk išsi plauti ausų. Jos siaubingai juodos. 

- Jos ir turi būti juodos, - pasipiktinęs šūktelėjo Pe

dingtonas, kai Džudė jau buvo užtrenkusi duris. 

Jis užsilipo ant kėdutės ir ėmė žvalgytis pro langą. 

Apačioje matėsi didelis, įdomus sodas , o jame mažas 

tvenkinys ir keli medžiai , po kuriuos turbūt smagu kars

tytis .  Toliau už medžių išvydo daugiau namų, sustatytų 

vienas už kito. Pagalvojo,  kaip, matyt, nuostabu visą 

laiką gyventi tokiame name kaip šis. Taip svarstyda

mas stovėjo prie lango, kol nuo jo kvapo stiklas apraso

jo ir nieko pro jį nebesimatė . Tada ant to aprasojusio 

stiklo nusprendė užrašyti letenėle savo vardą. Jau norė

jo,  kad tas vardas būtų trumpesnis, bet netrukus letena 
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išvingiavo iš aprasojusio ploto ir galas pasidarė nebe

įskaitomas . 

- Ir vis dėlto, - jis užsilipo ant stalelio drabužiams 

pasidėti ir pasižiūrėjo i savo atvaizdą veidrodyje ,  - tai 

labai reikšmingas vardas .  Nemanau, kad pasaulyje būtų 

daug meškiukų, vardu Pedingtonas ! 

O, kad jis būtų žinojęs ,  hg tą pačią minutę visai tą 

patį Džudė pasakė ponui Braunui. Braunų svetainėje  vy

ko karo taryba, ir ponas Braunas jau buvo bepralaimįs. 

Pirmoji mintį pasilikti Pedingtoną iškėlė Džudė. Jos pu

sėn stojo ne tik Džonatanas, bet ir mama. Džonatanas dar 

nebuvo matęs Pedingtono, tačiau mintis namuose turėti 

meškiuką jį tiesiog sužavėjo. Atrodė labai įspūdinga. 

- Galų gale, Henri, - prieštaravo ponia Braun, - tu 

negali dabar jo išmesti. Būtų neteisinga. 

Ponas Braunas atsiduso. Jis suprato, kad teks pasi

duoti . Nepasakysi, kad jam nepatiko mintis pasilikti 

Pedingtoną. Slapta jis to norėjo, kaip ir kiti. Tačiau kaip 

šeimos galva jautėsi privaląs apsvarstyti tą reikalą visa

pusiškai. 

- Manau, jog mes turėtume apie jį kam nors praneš

ti, - pasakė jis. 
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- Nesuprantu kodėl, tėveli ! - šūktelėjo Džonatanas .

Be to, jeigu pranešime, jį gali areštuoti , kad plaukė laivu 

be bilieto. 

Ponia Braun padėjo į šoną mezginį. 

- Džonatanas teisus, Henri. Negalima jo įklampinti . 

Jis nepadarė nieko blogo. Argi j is ką nuskriaudė, keliau

damas ta gelbėjimosi valtimi? 

- Tada kitas klausimas - dėl kišenpinigių, - jau be

maž pasi duodamas pasakė ponas Braunas . - Aš neišma

nau, kiek jų reikia duoti meškiukui. 

- Duok jam kas savaitę po svarą, kaip ir kitiems vai

kams, - atsakė ponia Braun. 

Prieš atsakydamas ponas Braunas ilgai ir susitelkęs 

degėsi pypkę. 

- Na, bet pirmiausia, žinoma, pažiūrėsim, ką apie tai 

pasakys ponia Berd. 

Tada visa šeima choru sušuko pergalės šūksnį. 

- Geriau pats jos paklausk, - nutilus triukšmui pa

siūlė ponia Braun. - Juk tai tu sugalvojai. 

Ponas Braunas atsikosėjo. Jis truputį prisibijojo po

nios Berd ir neįsivaizdavo, kaip ji į tai pažiūrės .  Jau buvo 

besiūląs kol kas šį reikalą atidėti , kai atsidarė durys ir 

30 



M EŠK I U KAS  KARŠTAME  VAN DENYJE 

pasirodė pati ponia Berd su arbatos padėklu. Ji stabtelė

jo ir peržvelgė įsitempusius veidus.  

- Tikiuosi, - prabilo j i ,  - jūs norite man pranešti, jog 

nusprendėte pasilikti tą mažąjį Pedingtoną. 

- O  ar galima, ponia Berd? - ėmė maldauti Džudė .

Prašau ! Jis tikrai bus geras. 

- Hm-m . . .  - ponia Berd pastatė ant stalo padėklą. -

Pagyvensim, pamatysim. Žmonės tą gerumą nevienodai 

supranta. Tačiau, - ji stabtelėjo tarpdury, - jis atrodo ki

lęs iš geros meškų šeimos. 

- Tai jūs neprieštaraujate, ponia Berd? - paklausė jos 

ponas Braunas .  

Ponia Berd akimirką pagalvojo. 

- Ne.  Ne, aš neprieštarauju. Visai miela bus matyti j į  

vaikštinėjant po namus. 

- Nieko sau, - žioptelėjo ponia Braun, kai durys už

sidarė. - Ir kas galėjo pamanyti ! 

- Aš manau, tai dėl to, kad jis sveikindamasis nukėlė 

skrybėlę, - pasakė Džudė. - Tai padarė gerą įspūdį . Po

niai Berd patinka mandagūs žmonės .  

Ponia Braun vėl ėmėsi mezginio .  

- Mano nuomone, reikėtų parašyti ir viską papasa

koti jo tetai Liusei. Ji tikrai džiaugtųsi sužinojusi, kaip 
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jam sekasi . . .  -Ji atsigręžė į Džudę. - Gal būtų gražu, jeigu 

judu su Džonatanu parašytumėt? 

- Beje, - atkreipė dėmesį ponas Braunas, - ar ne lai

kas pagalvoti, kur dabar Pedingtonas? Ar jis vis dar vir

šuj savo kambary? 

Džudė pakėlė akis nuo rašomojo stalo, kur ieškojo 

lapo popieriaus.  

- Ai, nesijaudinkit. Jis dabar maudosi. 

-Maudosi! - išsigandusi pakartojo ponia Braun. -Jis 

dar per mažas, kad maudytųsi pats vienas .  

- Visai be reikalo tu čia būgštauji ,  Mere,  - burbtelėjo 

ponas Braunas įsitaisęs fotelyje su laikraščiu rankose . -

Jis galbūt dabar džiaugiasi gyvenimu. 

Ponas Braunas buvo visai netoli tiesos, sakydamas, 

jog Pedingtonas galbūt dabar džiaugiasi gyvenimu. De

ja, jis ne visai taip įsivaizdavo tą džiaugsmą. Nė nenu

tuokdamas, kad svarstomas jo likimas, Pedingtonas sė

dėjo vidury vonios ant grindų ir pono Brauno skutimosi 

kremo tūbele paišė Pietų Amerikos žemėlapį. 

Pedingtonas mėgo geografiją. O geografija jam reiš

kė matyti svetimus kraštus ir žmones. Rengdama jį  ilgai 

kelionei iš Pietų Amerikos į Angliją, teta Liusė, labai iš-
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mintinga sena meška, nuoširdžiai stengėsi jam perteikti 

viską, ką pati žinojo. Ji papasakojo jam apie tuos kraštus ,  

kuriuos pamatysiąs kelionėje,  ir  daug skaitė apie žmo

nes, kurie ten gyvena. 

Tai buvo ilga kelionė, teko apiplaukti pusę žemės ru

tulio, todėl Pedingtono žemėlapis užėmė beveik visas 

vonios grindis ,  ir jam nupiešti buvo išnaudotas beveik 

visas pono Brauna skutimosi kremas.  To kremo likučiais 

jis stengėsi vėl parašyti savo naująjį vardą. Bandė ir vie

naip, ir kitaip, kol galų gale išėjo PEDYNGTUNAS. At

rodė labai įspūdingai. 
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Tiktai tada, kai jam ant nosies užvarvėjo šilto van

dens, Pėdingtonas suprato, jog vonia jau pilna ir vanduo 

ima bėgti per viršų. Atsidusęs užlipo ant vonios krašto, 

užsimerkė, užsiėmė nosį ir pūkštelėja. Vanduo buvo karš

tas ir muilinas , o vonia daug gilesnė, negu j is manė. Tie

są sakant, turėjo net pasistiebti ant pirštų galų, kad iš

kištų nosį. 
Štai tada jis siaubingai išsigando. Vienas dalykas įlipti į 

vonią, bet visai kas kita iš jos išlipti , ypač kai vanduo 

veržiasi tau į nosį, vonios kraštai slidūs, o akis graužia 

muilas . Jis net nebeįžiūrėjo, kur užsukti vandens čiaupus. 

Pabandė šaukti : "Gelbėkit ! " - iš pradžių beveik ra

miu balsu, paskui labai garsiai : GELBĖKIT!  GELBĖKIT! 

Palaukė kelias minutes, bet niekas nepasirodė. Stai

ga jam toptelėja mintis .  Kaip gerai , kad jis vis dar su 

skrybėle ! Nusiėmė ją ir ėmė semti iš vonios vandenį. 

Skrybėlė buvo skylėta, mat labai sena, kažkada priklau-
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sė jo dėdei, tačiau jeigu vandens vonioje nesumažės, tai 

galų gale ir nepadaugės .  

- Keista, - pasakė ponas Braunas , pašokęs iš  fotelio 

ir šluostydamasis kaktą, - galėčiau prisiekti , kad ant gal

vos man užkrito vandens lašas ! 

- Nepaikiok, brangusis . Iš kur? - Ponia Braun, susi

kaupusi prie mezginio, net g�lvos nepakėlė. 

Ponas Braunas suniurnėjo ir vėl atsivertė laikraštį. 

Jis tikrai žinojo, kad kažkas jam užlašėjo, bet nebuvo kaip 

ginčytis .  Jis įtariai pažvelgė į vaikus, tačiau ir Džudė, ir 

Džonatanas prigulę rašė laišką. 

- Kiek kainuoja nusiųsti laišką į Limą? - paklausė 

Džonatanas. 

Džudė jau žiojosi atsakyti , ir tą akimirką nuo lubų nu

krito dar vienas vandens lašas - šįkart tiesiai ant stalo. 

- O siaube ! - Ji pašoko ant kojų ir čiupo už rankos 

Džonataną. Tiesiai virš jų galvų ir kaip tik po vonia grės

mingai didėjo šlapia dėmė ! 

- Kur jūs dabar lekiat, vaikučiai? - paklausė ponia 

Braun. 

- Ai, šiaip sau, tik pažiūrėti , kaip ten sekasi Peding 

tonui . - Džudė išstūmė Džonataną pro duris ir skubiai 

užtrenkė jas iš kitos pusės. 
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- Čia dabar ! - nustebo Džonatanas. - Kas atsitiko? 

- Pedingtonas , - grįžtelėjusi per petį sušuko Džudė 

ir užbildėjo laiptais viršun. - Manau, kad jam vėl bėda ! 

ji nubėgo koridorium ir garsiai pasibeldė i vonios 

duris .  

- Kaip tau sekasi, Pedingtonai? - suriko ji .  - Ar mes 

galime užeiti? 

- GELBĖKIT! GELBĖKIT ! - šaukė Pedingtonas. -

Užeikit. Man rodos, aš skęstu ! 

- Ak, Pedingtonai , - Džudė persisvėrė per vonios 

kraštą ir padėjo Džonatanui iškelti varvantį ir labai išsi

gandusi Pedingtoną ant grindų. - Ak, Pedingtonai ! Ačiū 

Dievui, tu gyvas ! 
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Pedingtonas gulėjo pasivertęs ant šono vandens klane. 

- Kokia laimė, kad aš buvau su skrybėle, - sušvokš

tė jis . - Teta Liusė liepė man jos niekad nenusiimti. 

- Bet kodėl tu, po galais, neištraukei vonios kaiščio, 

kvailiuk? - paklausė Džudė. 

- Ak ! - visai nusiminė Pedingtonas . - Aš . . .  aš apie 

tai nepagalvojau. 

Džonatanas žvelgė į Pedingtoną susižavėjęs.  

- Šaunumėlis ! - pasakė jis . - Nieko sau tvarkelę pa

darei . Netgi aš niekad nesu šitaip priteršęs ! 

Pedingtonas atsisėdo ir apsižvalgė. Visos vonios grin

dys buvo nuklotos kažkokiomis putomis - ten, kur karš

tas vanduo užliejo Pietų Amerikos žemėlapį. 

- Čia tikrai truputį ne švaru, - sutiko jis. - Nesupran

tu, kaip čia taip pasidarė. 

- Nešvaru ! - Džudė pastatė jį ant kojų ir apsupo rank

šluosčiu. - Pedingtonai, mums visiems teks gerokai pa

plušėti ir tik tada lipti apačion. Jeigu visa tai pamatys 

ponia Berd, nežinau, ką ji pasakys. 

- O  aš žinau, - šūktelėjo Džonatanas .  - Kartais ji man 

pasako. 

Džudė ėmė šluostyti skuduru grindis .  

- Tu kuo greičiau išsidžiovink, nes peršalsi. 
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Pedingtonas ėmė guviai trintis rankšluosčiu. 

- Turiu pripažinti, - tarė jis žiūrėdamas į veidrodį, -

kad aš daug švaresnis negu pirma. Visai net nepanašus 

į save ! 

Pedingtonas tikrai atrodė daug švaresnis, negu tada, 

kai įžengė į Braunų namus. Jo kailiukas, kuris iš tiesų 

buvo šviesiai, o ne tamsiai rudas, kaip pirma, buvo pasi

šiaušęs lyg naujas šepetėlis ,  tiktai kad minkštas ir švel

nus. Nosytė blizgėjo, o ant ausų nebebuvo nė žymės nei 

džemo, nei kremo. Jis taip pagražėjo, kad kai po kurio 

laiko nulipo laiptais ir įėjo į svetainę, visi apsimetė, kad 

jo nepažįsta. 

- Prekybos agentams nurodyta užeiti pro kitas du

ris ,  - iš po laikraščio šūktelėjo ponas Braunas. 

Ponia Braun pasidėjo mezginį ir įsistebeilija į jį. 

- Manyčiau, jūs ne į tuos namus pataikėte, - pasakė 

ji. - Šio namo numeris trisdešimt antras, o ne trisde

šimt ketvirtas !  

Netgi Džon.atanas ir Džudė pritarė, kad įvyko klaida. 

Pedingtonas jau ėmė nerimauti, o tada visi staiga pra

trūko juokais ir ėmė sakyti , kaip jis dabar gražiai atrodo, 

kai šitaip susiglaistęs, susišukavęs ir toks orus .  
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Jie pataisė jam vietą fotelyje prie židinio, tada įėjo 

ponia Berd su dar vienu arbatiniu ir pilna lėkšte karštų, 

sviestu apteptų skrudintos duonos riekelių. 

- O dabar, Pedingtonai, - visiems patogiai įsitaisius 

pasakė ponas Braunas, - tu mums papasakosi viską apie 

save ir kaip atvykai į Britaniją. 

Pedingtonas atsilošė fotelyje ,  rūpestingai nusivalė 

nuo ūsų sviesto kruopelę, susidėjo  letenas už galvos ir 

ištiesė kojas į židinio pusę. Jam patikdavo, kai jo kas nors 

klausydavosi, ypač kai sėdi va šitaip šiltai ir pasaulis at

rodo toks gražus. 

- Užaugau aš Peru, - pradėjo j is .  - Pas savo tetą Liu

sę. Ji dabar gyvena pensijon išėjusių meškų namuose 

Limoje.  - Ieškodamas žodžių jis užsimerkė. 
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Kambaryje įsivyravo tyla ,  visi susidomėję laukė. Po 

kurio laiko, kai nieko nebeišgirdo, ėmė nekantrauti .  Po

nas Braunas garsiai sukosėjo.  

- Pasakojimas neatrodo labai įspūdingas, - nekantrau

damas pasakė jis .  

Jis pasilenkė ir pypke bakstelėja Pedingtoną. 

- Nieko sau ! - pasakė. - Aiškiai matau, kad jis už

migo ! 



3 

PEDINGTONAS VAŽIUOJA 
METRO 

Atsibudęs kitą rytą ir suvokęs ,  jog guli lovoje, Pe

dingtonas labai nustebo. Pasirąžęs ir letenomis užsitem

pęs ant galvos antklodę, nusprendė, jog tai visai malonu. 

Iškišo iš po antklodės koją ir pirštų galais apčiuopė vė

sesnę vietą. Visai gera būti mažu meškiuku didelėje lo

voje - čia tiek daug vietos ! 
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Po kelių minučių iškišo galvą iš po antklodės ir kažką 

užuodė. Pro dulll apačią sklido malonus kvapas .  Atrodė, 

kad jis vis artėja. Be to, išgirdo, kaip kažkas lipa laiptais 

viršun. Prie pat durų žingsniai nutilo, pasigirdo beldi

mas ir ponios Berd balsas :  

- Ar  jau pabudai, mažasis Pedingtonai? 

- Ką tik, - trindamasis užmiegotas akis šūktelėjo Pe-

dingtonas. 

Durys prasivėrė. 

- Tu gerai išsimiegojai, - padėjusi ant lovos padėklą 

ir atitraukusi užuolaidas, pasakė ponia Berd. - Ir tau, kaip 

nepaprastam svečiui, atnešami pusryčiai i lovą šiokia

dienį! 

Pedingtonas godžiai nužvelgė padėklą. Dubenėlyje 

gulėjo pusė greipfruto, lėkštėje - kiaušinienė su kum

piu, keli skrebučiai ir visa puodynėlė marmelado. Apie 

arbatą nė sakyti nereikia. 

- Ar visa tai man? - šūktelėjo j is .  

- Jeigu nenori, aš galiu viską tučtuojau nunešti at-

gal, - atsakė ponia Berd. 

- Noriu ! Noriu ! - skubiai šūktelėjo Pedingtonas. - Tik 

aš niekad nevalgiau tokių gausių pusryčių. 
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- Na, tada paskubėk, - stabtelėjusi tarpdury ir grįž

telėjusi per petį paragino ponia Berd, - nes šįryt su po

nia Braun ir Džude važiuosi i parduotuves .  Ir, ačiū Die

vui, kad aš pati su jumis nevažiuosiu ! 

"Kažin ką ji čia norėjo pasakyti? " - pakraipė galvą 

Pedingtonas. 

Tačiau netrukus tą rūpestėlį užmiršo - turėjo svar

besnį reikalą. Jam pirmąkart gyvenime atnešė pusryčius 

į lovą, ir pasirodė, jog suvalgyti juos ne taip jau paprasta. 

Pirmiausia, bėdos pridarė greipfrutas . Kas sykį, kai tik 

spusteldavo j į  šaukšteliu, tiesiai i akis švirkšteldavo sul

tys - ir labai suskausdavo. O be to, jis visą laiką nerima

vo, jog atšals kiaušinienė su kumpiu. Taip pat neišėjo iš 
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galvos marmeladas . Labai norėjosi palikti vietos pilve 

marmeladui. 

Galų gale nusprendė, kad bus gražiau, jeigu viską 

sumaišys vienoje  lėkštėje  ir, atsisėdęs ant padėklo,  su

valgys .  

- Ak, Pedingtonai, - nustebo Džudė, kuri po kelių mi

nučių pasirodė kambaryje ir pamatė jį įsitaisiusį ant pa

dėklo, - ką tu čia dabar veiki? Mes ten, apačioje,  tavęs 

jau laukiam. 

Pedingtonas pakėlė akis - jo snukutis spindėjo palai

ma. Žinoma, tik tose vietose, kurias galėjai įžiūrėti pro 

kiaušiniuotus ūsus ir skrebučių trupinius . Jis bandė kaž

ką pasakyti, bet pasigirdo tik duslus niurnėj imas, pana

šus į tujpatein - keli žodžiai per viena. 

- Nieko sau ! - Džudė išsitraukė nosinę ir nušluostė 

jam snukutį . - Tu pats didžiausias terlius , kokį tik gali

ma įsivaizduoti . Ir jeigu nepaskubėsi, visas grožybes ma

tysi kaip savo ausis. Mamutė ruošiasi "Berkridžo" par

duotuvėje tave aprengti naujai nuo galvos iki kojų

girdėjau, šįryt pati taip sakė. Taigi greičiau susišukuok 

kailį ir lipk apačion. 

Kai Džudė uždarė duris, Pedingtonas žvilgtelėjo į pus

ryčių likučius .  Didžiuma jau buvo suvalgyta, tačiau dar 
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likęs nemažas gabalėlis kumpio. Gaila išmesti, nuspren

dė jis ir įsidėjo lagaminėlin - o gal vėliau ims ir išalks? 

Nuskubėjęs į vonią, apsiprausė šiltu vandeniu.  Tada 

rūpestingai susišukavo ūsus ir po kelių minučių - kad ir 

ne toks švarus kaip vakar vakare, bet visai dailus - jis 

pasirodė pirmame namų aukšte. 

- Tikiuosi, nevažiuosi su šita skrybėle? - žvilgtelė

jusi į Pedingtoną paklausė ponia Braun. 

- Ak, mamute, tegul važiuoja !  - sušuko Džudė. - Ji 

tokia . . .  įdomi. 

- Iš tikrųjų įdomi, - sutiko ponia Braun. - Nežinau, 

ar esu kada tokią mačiusi. Tokia juokinga ! Nežinau, net 

kaip ją vadinti . 

- Tai veltinė skrybėlė, - išdidžiai pasakė Pedingto

nas . - Ir ji išgelbėjo man gyvybę.  

- Išgelbėjo tau gyvybę? - pakartojo ponia Braun. - Ne

paikiok. Kaip gali skrybėlė išgelbėti gyvybę? 

Pedingtonas jau norėjo papasakoti jai vakarykštį sa

vo nuotykį vonioje, bet Džudė niuktelėjo jam į šoną ir 

papurtė galvą. 

- E-e-hm . . .  tai ilga istorija, - numykė jis .  

- Tada geriau palik ją kitam kartui, - pasakė ponia 

Braun. - Dabar abu paskubėkit. 
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Pedingtonas čiupo savo lagaminą ir nusekė paskui po

nią Braun ir Džudę prie lauko durų. Staiga ponia Braun 

stabtelėjo ir pauostė orą. 

- Labai keista, - pasakė ji, - atrodo, kad šįryt visur 

tvyro keptos mėsos kvapas . Ar tu nieko neužuodi , Pe

dingtonai ? 

Pedingtonas krūptelėjo,  droviai susigūžęs užkišo už 

nugaros lagaminą ir pauostė . Blogiausiam atvejui jis mo

kėjo nu taisyti dvi veido išraiškas. Viena - mįslingai žvelg

ti į tolį parėmus smakrą letenėle. Kita - nekaltojo mina. 
Šįkart nusprendė ja ir pasinaudoti. 

- Kvapas labai stiprus , - visiškai teisingai pritarė Pe

dingtonas, nes jis juk nebuvo melagis .  Ir paskui pridūrė, 

turbūt jau ne taip teisingai : - Kažin, iš kur jis sklinda? 

- Tavim dėta, - sušnibždėjo Džudė, kai j ie ėjo metro 

stotelės link, - ateityje aš rūpestingiau susidėčiau daik

tus į lagaminą 

Pedingtonas žvilgtelėjo  žemyn. Pro lagamino kraš

tą kyšojo nemažas kumpio luistas ir beveik vilkosi per 

šaligatvį . 

- Šalin ! - sušuko ponia Braun, pamačiusi, kad sker

sai kelią jų link atšuoliuoja kažkoks nevalyvas šuo. 

Pedingtonas sumosavo lagaminu. 
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- Traukis ,  šunie ! - rūsčiai subarė jis. 
Šuo apsilaižė, o Pedingtonas, nerimastingai žvilgte

lėjęs sau per petį, nuskubėjo pirmyn, laikydamasis kuo 

arčiau prie ponios Braun ir Džudės. 

- Oi varge, - pasakė ponia Braun, - šiandien mane 

persekioja keistas jausmas. Atrodo, lyg kažkas turėtų at

sitikti . Ar tau kada taip buvo, Pedingtonai? 

Pedingtonas akimirką susimąstė. 

- Buvo, - neaiškiai sumurmėjo jis, kai jie visi jau žen

gė į stoties vidų. 

Iš pradžių Pedingtoną metro stotis truputį nuvylė . Jam 

patiko visas tas triukšmas ir šurmulys, ir šilto oro dvelks

mas , vos įžengus vidun. Tačiau dėl bilieto susidarė ne

kokią nuomonę. 

Jis rūpestingai apžiūrėjo žalią kortelę, kurią laikė 

rankoje .  

- Kaip už aštuoniasdešimt pensų, tai galėtų būti di

desnė, - pasakė jis .  

O bilietų tikrinimo aparato dūzgesys ir žvangėjimas 

jam visai nepatiko. Už aštuoniasdešimt pensų jis tikėjo

si daug daugiau. 

- Bet Pedingtonai, - atsiduso ponia Braun, - bilieto rei

kia tik tam, kad įsėstum į traukinį. Kitaip tavęs neįleis. 
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Jos veidas ir balsas išdavė susierzinimą. Paslapčia ji 

jau gailėjosi, kad neiš vyko valanda kita vėliau, kai ne tiek 

daug žmonių. Be to, dar tie šunys. Jau nebe vienas, o 

šeši įvairių veislių ir diduma šunys įsekė paskui juos į 

stotį . Ji nujautė, kad tai kažkaip susiję su Pedingtonu, 

bet kai sykį žvilgtelėjo jam į akis, jos atrodė tokios ne

kaltos, jog ponia Braun net pyktelėja ant savęs už tokias 

mintis. 

- Manyčiau, - pasakė j i  Pedingtonui, kai jie atsistojo 

ant eskalatoriaus laiptelių, - mes turėtume tave nešti 

ant rankų. Visur rašoma, kad šunis reiktų paimti ant ran

kų, bet apie meškiukus nieko neparašyta. 

Pedingtonas neatsakė . Jis kaip sapnuodamas sekė iš 

paskos.  Kadangi buvo labai mažas meškiukas, nedaug 

ką tematė, bet kai apsidairė, iš nuostabos akys jam vos 

neiššoko ant kaktos. Aplinkui tokia žmonių minia ! Dar 

niekad tiek daug jų nematė . Vienoje  pusėje žmogus po 

žmogaus skubėjo žemyn, kitoje pusėje dar didesnis žmo

nių srautas veržėsi į viršų. Ir atrodė, kad kiekvienas be

protiškai skuba. Kai nužengė nuo eskalatoriaus, pasiju

to įstrigęs tarp vyro su skėčiu ir moters su dideliu 

pirkinių krepšiu ir jau nešamas tolyn. Tą akimirką, kai 
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pagaliau pavyko išsivaduoti, ir ponia Braun, ir Džudė vi

siškai dingo jam iš akių. 

Ir kaip tik tada jis pamatė nuostabų skelbimą. Kad 

būtų tikras, net keletą kartų sumirksėjo, bet kai atsi

merkdavo, skelbimas bylodavo vis tą patį : GELTONOJI 

LINIJ A  - PEDINGTONAS. 

Pedingtonas nusprendė, �ad tokio nuostabaus daly

ko kaip metro jam dar neteko matyti . Jis apsisuko ir, lai

kydamasis geltonos linijos ,  nurisnojo nuožulniai besilei

džiančiu koridoriumi, kol susidūrė su kita minia žmonių, 

jie grūdosi į eilę prie eskalatoriaus ,  kylančio aukštyn. 

- Ehe . . .  - pakilus į viršų ištarė vyriškis , apžiūrėjęs 

Pedingtono bilietą. - Ką tai reiškia? Tu dar nepasižymė

jęs bilieto. 

- Žinau, - gailiu balsu atsakė Pedingtonas , - turbūt 

neapsižiūrėjau ten apačioje .  

Vyriškis įtariai šnirpštelėjo ir  pašaukė kontrolierių. 

- Čia toks meškiukas, kvepiantis keptu kumpiu. Jis 

sakosi neapsižiūrėjęs apačioje .  

Kontrolierius pasikišo nykščius po liemene. 

- Eskalatorius skirtas keleivių patogumui, - griežtai 

pasakė jis , - o ne meškiukams žaisti. Ypač, kai visi žmo

nės taip skuba. 
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- Taip, sere, - kilstelėjęs skrybėlę sutiko Pedingto

nas . - Bet mes neturime eska . . .  eska . . .  

-. .  . latorių, - pagelbėjo kontrolierius. 

-. . .  la torių, - pabaigė sakyti Pedingtonas. - Peru miš-

kuose man neteko juo važiuoti, taigi dabar sunkoka. 

- Peru miškuose?  - nustebęs paklausė kontrolie

rius. - Na, jeigu jau taip - j is pakėlė grandinę, kuri skyrė 

eskalatorių, vežantį aukštyn, nuo to, kuris leidosi že

myn, - tada tu geriau leiskis atgal apačion. Bet žiūrėk 

man - daugiau jokių išdaigų. 

- Labai ačiū, - padėkojo Pedingtonas ir šmurkštelėjo 

pro grandinės apačią. - Jūs labai malonus, iš tikrųjų. 

Jis atsigręžė, norėjo pamojuoti atsisveikindamas , bet 

nespėjo net kilstelėti skrybėlės, kai pamatė , kad jau vėl 

yra nešamas žmonių srauto žemyn. 

Pusiaukelėje jis susidomėjęs įsispoksojo į ryškių spal

vų plakatus ant sienų ir staiga pajuto, kad vyriškis už 

nugaros bakstelėjo jam skėčiu. 

- Kažkas tave šaukia, - pasakė jis .  

Pedingtonas apsidairė ir pamatė ant kito eskalatoriaus 

kylančias aukštyn ponią Braun ir Džudę. 

Jos įnirtingai jam mojavo, o ponia Braun kelis sykius 

sušuko : 
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- Sustokit ! Sustokit ! 

Pedingtonas apsisuko ir pamėgino bėgti eskalatoriu

mi viršun, bet šis slinko labai greitai ir su savo trumpo

mis kojelėmis jam pavyko nebent išsilaikyti toje  pačioje 

vietoje.  jis buvo nuleidęs galvą, ir  kai pastebėjo storą 

vyriški su portfeliu, bėganti priešinga kryptimi, buvo jau 

per vėlu. 

Storasis vyriškis iš iniršio net suriaumojo ir, užkliu

dęs dar keletą žmonių, pargriuvo. Ir tada Pedingtonas 

pajuto, jog jis pats ritasi žemyn. Bumbt, bumbt, bumbt -
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nubumbsėjo per visą eskalatorių, kol pagaliau žnektelė

ja ant tako ir čiuožtelėjęs atsitrenkė į sieną. 

Apsidairęs išvydo tikrą sumaištį. Būrys žmonių sto

vėjo ratu apsupę storąji vyriškį, kuris sėdėjo ant grindų 

susiėmęs už galvos .  O tolumoje Pedingtonas pamatė po

nią Braun ir Džudę, kurios ant eskalatoriaus, vežančio 

aukštyn, bandė prasiskinti kelią i apačią. Stebėdamas jų  

pastangas,  Pedingtonas išvydo kitą skelbimą. Ant žalva

rinės lentelės eskalatoriaus apačioje didelėmis raudo

nomis raidėmis buvo parašyta: "Esant būtinybei sustab

dyti eskalatorių, paspauskite šį mygtuką" . 

O daug smulkesnės raidelės skelbė : "Sustabdžius be 

reikalo ,  bauda - 50 svarų" . Tačiau per skubėjimą Peding

tonas šito nepastebėjo. Šiaip ar taip, jam atrodė, kad su

stabdyti tikrai būtina. Jis užsimojo lagaminu ir iš visų 

jėgų trinktelėja i mygtuką. 

Sumaištis buvo jau ir taip didelė, kol eskalatorius va

žiavo, tačiau pasidarė dar didesnė, kai jis sustojo.  Pe

dingtonas nustebęs žiūrėjo, kaip visi puolė bėgti į prie

šingas puses ir šaukti vienas ant kito. Vienas vyras net 

pradėjo rėkti : "Gaisras ! " , o kažkur tolumoje ėmė skam

binti varpas . 
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Pedingtonas pagalvojo,  kiek daug jaudulio sukeli pa

spaudęs vieną mažą mygtukėlį, ir staiga pajuto, kaip jo 

petį suspaudė tvirta ranka. 

- Tai jis ! - sušuko kažkas, rodydamas į j į  pirštu.

Savo akimis mačiau, kaip jis paspaudė. Galiu prisiekti ! 

- Duokit jam su tuo lagaminu ! - šaukė kitas balsas .
Šitaip negalima ! - O dar ka7kas iš kitos minios pusės 

pasiūlė nuvesti j į  į policiją. 

Pedingtoną suėmė baimė. Jis atsisuko pasižiūrėti , kie

no toji ranka jam ant peties. 

- Aha, - pasigirdo rūstus balsas, - tai vėl tu. Šito ir tu-

rėjau tikėtis. - Kontrolierius išsitraukė užrašų knygelę. 

- Jūsų vardas? 

- E-ė . . .  Pedingtonas , - pasakė Pedingtonas . 

- Aš klausiu, kuo tu vardu, o ne kur važiuoji , - pakar-

tojo kontrolierius .  

- Suprantu, - pasakė Pedingtonas . - Toks yra mano 

vardas .  

- Pedingtonas! - netikėdamas savo ausimis ištarė kon

trolierius. - Negali būti . Juk tai stoties pavadinimas. Nie

kad negirdėjau, kad meškiukas būtų vardu Pedingtonas . 

- Tai iš tikrųjų labai retas vardas , - pasakė Pedingto

nas . - Bet mane vadina Pedingtonu Braunu, ir aš gyve-
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nu Vindzoro soduose, namo numeris trisdešimt antras. 

Ir aš pasimečiau nuo ponios Braun ir Džudės.  

- Aha! - kontrolierius kažką užsirašė. -Ar turi bilietą? 

- E-e . . .  turėjau, - pasakė Pedingtonas. - Bet, atrodo, 

jau nebeturiu. 

Kontrolierius vėl ėmė pats sau diktuoti : 

- Žaidė ant eskalatoriaus .  Važiuoja be bilieto. Sustab-

dė eskalatorių. - Visi prasižengimai labai rimti. 

jis pakėlė akis :  

- Ką tu gali dėl  to pasakyti, mielas jaunikaiti ? 

- Na . . .  e-e . . .  - Pedingtonas pasimuistė ir nudelbęs 

akis pažvelgė i savo letenas. 

- Ar  apieškojai savo skrybėlę? - jau maloniau paklau

sė kontrolierius .  - Žmonės neretai dedasi bilietus po 

skrybėlėmis .  

Pedingtonas net pašoko iš džiaugsmo. 

-Taip ir maniau, kad kažkur tas bilietas yra, - dėkin

gai pasakė jis ,  paduodamas bilietą kontrolieriui. 

Kontrolierius skubiai grąžino jam bilietą, mat Peding

tono skrybėlės dugnas buvo lipnus .  

- Dar niekad nesu sutikęs tokio keleivio, kuris taip 

ilgai niekur nenukeliauja, - pasakė j is ,  įdėmiai žvelgda

mas i Pedingtoną. - Ar tu dažnai važinėji  metro? 
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- Šiandien važiavau pirmą kartą gyvenime, - atsakė 

Pedingtonas . 

- Ir paskutinį, jeigu tai priklausys nuo manęs, - šūk

telėjo ponia Braun, braudamasi per minią. 

- Ar čia jūsų meškiukas ,  madam? - paklausė kon

trolierius .  - Mat j eigu taip , tai turiu jums pranešti ,  

kad j i s  rimtai prasižengė . - Kontrolierius ėmė skai

tyti užrašus .  - Mano galva,  j is  sulaužė dvi svarbias 

taisykles ,  gal net ir daugiau.  Aš privalau jį nuvesti į 

nuovadą. 

- O varge ! - Ponia Braun įsiki bo į Džudę lyg ieško

dama paramos. - Ar  jūs tikrai privalote tai padaryti? Jis 

toks mažas ir pirmą kartą Londone. Galiu laiduoti , kad 

daugiau jis taip blogai nesielgs. 

- Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo bausmės, -

grėsmingai ištarė kontrolierius. - Bent jau teisme ! Pi

liečiai privalo griežtai laikytis tvarkos taisyklių. Taip sa

ko įstatymas. 

- Teisme ! - Ponia Braun nervingai brūkštelėjo sau 

per kaktą. Žodis "teismas" jai visad keldavo nerimą. Ji 

jau įsivaizdavo, kaip Pedingtoną nusiveda surakintą ant

rankiais , kaip vyksta kryžminė apklausa ir kitokias bai

sybes. 
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Džudė laikė Pedingtoną už letenos ir padrąsinamai ją 

spustelėja.  Pedingtonas dėkingai žvilgtelėjo į ją. Jis ne 

visai suvokė, apie ką jie šneka, tačiau balsai skambėjo 

ne itin maloniai . 

- Ar  jūs pasakėte piliečiai privalo griežtai laikytis tv ar

kos taisyklių? - ryžtingai paklausė Džudė. 

- Teisingai, - atsakė kontrolierius. - Man pačiam ir

gi tas taikoma. 

- Bet juk turbūt ten nieko nepasakyta apie meškiu

kus ? - naiviai paklausė Džudė. 

- Na . . .  - kontrolierius pasikrapštė pakaušį . - Taip 

smulkmeniškai neaiškinama. -Jis pažvelgė į Džudę, pas

kui į Pedingtoną, tada apsidairė aplink. Eskalatorius vėl 

judėjo,  ir smalsuolių minia buvo išsivaikščiojusi .  

- Pažeidimai labai dideli, - pasakė jis . - Bet. . .  

- Ak, ačiū jums, - sušuko Džudė . - Nesu iki šiol su-

tikusi tokio gero žmogaus,  kaip jūs ! Ar ne, Pedingtonai? 

Pedingtonas pri tardamas energingai linktelėjo galvą, 

o kontrolierius išraudo. 

- Ateityje aš visada keliausiu tik šita metro linija, -

mandagiai pasakė Pedingtonas. - Neabejoju,  jog tai pui

kiausia metro stotis visame Londone.  
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Kontrolierius prasižiojo ir, atrodo, norėjo kažką sa

kyti, bet ir vėl susičiaupė. 

- Eime, vaikai, - ūmiai paragino ponia Braun. - Jei

gu nepaskubėsim, taip ir nepasieksim parduotuvės .  

Kažkur viršuje pasigirdo šuns lojimas. Kontrolierius 

atsiduso. 

- Nieko nesuprantu, - pasakė jis. - Ši stotis būdavo 

tokia tvarkinga, tokia padori. O dabar kas darosi ! 

Jis stovėjo įsmeigęs žvilgsnį į tolstančius ponios 

Braun ir Džudės siluetus, į krypuojantį Pedingtono pa

sturgalį ir tada pasitrynė akis.  
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- Keista, - ištarė sau. - Man turbūt vaidenasi. Galė

čiau prisiekti : tam meškiukui iš lagamino kyšo gabalas 

kepto kumpio ! 

Jis truktelėjo pečiais :  vis dėlto yra ir svarbesnių da

lykų, kuriais reikia pasirūpinti . Sprendžiant iš triukšmo, 

eskalatoriaus viršuje dėl kažko susipjovė šunys . Reikia 

eiti išsiaiškinti. 



4 

PARDUOTUVEJE 

"Berkridžo" parduotuvės vyriškų drabužių skyriuje 
pardavėjas nykščiu ir smiliumi laikė atkišęs Pedingtono 

skrybėlę. Skrybėlė jam atrodė pasibjaurėtina. 
- Manyčiau, šitam jaunuoliui, e-e . . .  šitam džentelme

nui, jos daugiau nebereikės, madam? - ištarė jis. 

- Oi ,  ką jūs, reikės, būtinai reikės ,  - tvirtai atsakė 

Pedingtonas . - Aš šitą skrybėlę visąlaik nešioju - nuo 

mažų dienų. 
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- O gal įsitaisyk sau naują  gražią skrybėlę, Pedingto

nai? - ūmiai paklausė ponia Braun. - Šventadieniams? 

Pedingtonas valandėlę kažką galvojo. 
- Jeigu taip norite, galiu nusipirkti vieną juodadie

niams, - pasakė jis . - O šventadieniams aš turiu savąją !  

Pardavėjas vos pastebimai krūptelėjo ir, nukreipęs 

žvilgsnį į šoną, padėjo senąją skrybėlę ant paties pre

kystalio galo. 

- Albertai ! - šūktelėjo jis parduotuvės salėje besisu

kinėjančiam jaunuoliui . - Pasižiūrėk, ką mes turime tin

kamo dydžio. 
Albertas ėmė raustis po prekystaliu. 

- Na, kol suieškos, - prabilo ponia Braun, - mes dar 

norėtumėm gražaus ir šilto žieminio paltuko. Manyčiau, 

tiktų koks nors bajinis paltas su kilputėmis, kad jam bū
tų lengva užsisagstyti sagas. Taip pat norėtume neper

lyjamo apsiausto vasarai . 

Pardavėjas pažvelgė į ją  užrietęs nosį. Jis ir šiaip ne 
per daug mėgo meškiukus, o šitas , kuris ėmė į j į  šnai
ruoti, vos tik buvo užsiminta apie bjaurią jo skrybėlę, 

jam ypač nepatiko. 
- Ar madam nesiteiravote apatiniame aukšte? - pa

siūlė j is . - Ten dabar vyksta užsigulėjusių valstybės at

sargų išpardavimas . . .  
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- Ne, nesiteiravau, - piktai atšovė ponia Braun. 

Valstybės atsargų išpardavimas, nieko sau ! Negirdėjau 

apie tokį dalyką. O tu, Pedingtonai? 

- Ne, - atsakė Pedingtonas ,  kuris žalio supratimo 

neturėjo, kas tas valstybės atsargų išpardavimas. - Nie

kada ! 

Jis akylai stebėjo pardavėją, kuris stovėjo nejaukiai 

nusukęs akis į šalį. Panorėjęs Pedingtonas savo žvilgs

niu galėdavo kitą tiesiog gręžte gręžti. Tai būdavo labai 

skvarbus žvilgsnis. Taip žvelgti jį išmokė teta Liusė, ir 

taip jis žvelgdavo tik ypatingais atvejais. 

Ponia Braun parodė į madingą bajinį paltą su raudonu 

pamušalu. 

- Atrodo, kaip tik tai , ko mums reikia, - pasakė ji. 

Pardavėjas vos nežagtelėjo. 

- Gerai, madam. Taip, madam. 

Tada jis kreipėsi į Pedingtoną: 

- Prašom eiti su manimi, sere. 

Pedingtonas nusekė paskui pardavėją, laikydamasis 

nuo jo maždaug per pusmetrį ir akylai j į  stebėdamas. Vy

riškio sprandas buvo išraudęs, ir j is nervingai pašioja 

pirštais savo marškinių apykaklę. Jiems einant pro pre

kystalį, Albertas, kuris amžinai bijodavo savo viršininko 
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ir kuris dabar į viską žiūrėjo net išsižiojęs iš nuostabos, 

slapčia parodė Pedingtonui iškeltą nykštį. Pedingtonas sa

vo ruožtu pamojavo letenėle. Jam jau darėsi visai linksma. 

Pedingtonas neprieštaravo, kad pardavėjas padėtų 

jam apsivilkti paltą, ir grožėdamasis savimi atsistojo prieš 

veidrodį .  Tai buvo pirmas jo gyvenime paltas . Peru 

būdavo labai karšta, todėl teta Liusė ir privertė jį nešioti 

skrybėlę, kad negautų saulės smūgio. O kai visad taip 

karšta, tai jokio apsiausto nė ne prireikia. Jis žiūrėjo į veid

rodį ir stebėjosi, kad mato ne vieną meškiuką, o visą jų 

rikiuotę , nusitęsusią tolyn, kiek tik akys užmato. Tiesą 

sakant, kur tik pažvelgdavo, visur matėsi meškiukai, ir 

visi jie atrodė labai išsipustę. 

- Ar  gobtuvas nėra truputį per didelis? - susirūpinu

si paklausė ponia Braun. 

- Šiais metais dėvimi dideli gobtuvai , - atsakė par

davėjas. - Tai paskutinis mados žodis. 

Jis jau ketino pridurti, kad ir Pedingtono galva gana 

didelė, tačiau apsigalvoja ir nutylėjo.  Nežinia ko gali su

silaukti iš tų meškiukų . .. Niekad nežinai, ką j ie galvoja, 

o ypač šitas - atrodo, jis apie viską turi savo nuomonę .. . 

- Ar  tau pačiam patinka, Pedingtonai? - paklausė po

nia Braun. 
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Pedingtonas liovėsi skaičiavęs meškiukus ,  išs iri

kiavusius veidrodyje ,  ir apsisuko apžiūrėti savęs iš nu

garos. 

- Manau, tai pats gražiausias paltas, kokį esu matęs ,  -

pagalvojęs atsakė jis. 

Ponia Braun ir pardavėjas su palengvėjimu atsiduso. 

- Gerai, - ištarė ponia Braun, - tada dėl palto nuspręs

ta. Lieka išsirinkti skrybėlę ir neperšlampamą apsiaustą. 

Ji nuėjo prie skrybėlių skyriaus prekystalio, kur AI

bertas , vis dar neatplėšdamas nuo Pedingtono susižavė

jusio žvilgsnio, buvo sukrovęs didžiulį galvos apdangalų 

kalną. Tas kalnas susidėjo iš kietų vyriškų skrybėlių, 

skrybėlių nuo saulės ,  minkštų fetrinių skrybėlių su 

įspaustu viršumi, berečių ir netgi labai mažų kepuraičių 

viršugalviui pridengti. Ponia Braun peržvelgė viską ne

patikliu žvilgsniu. 

- Labai sunkus atvejis, - pasakė ji, žiūrėdama į Pe

dingtoną. - Didžiausia bėda - tai ausys. Jos gana stačios . 

- Galima iškirpti skyles, - patarė Albertas ir tuoj pat 

sustingo nuo pardavėjo žvilgsnio . 

- Iškirpti skyles "Berkridžo " firmos skrybėlėms? !  -

sušuko pardavėjas. - Tokių dalykų dar nesu girdėjęs ! 

Pedingtonas atsigręžė į jį ir vėl įsmeigė savąjį žvilgsnį. 
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- Aš . . .  e-e . . .  - ėmė mikčioti pardavėjas, - einu atsi

nešti žirklių, - nuolankiai užbaigė jis .  

- Nemanau, kad tai būtina, - skubiai įsiterpė ponia 

Braun. -Juk jam nereikės vaikščioti į darbą miesto įstai

gon, taigi nebūtina įsitaisyti itin madingą skrybėlę . Ma

nyčiau, šita vilnonė beretė labai daili. Toj i su bumbulu 

viršuje .  Žalia spalva labai derės prie jo naujojo palto ir, 

be to, ji tamposi, taigi , kai bus šalta, galės užsi tempti ją 

ant ausų. 

Visų nuomone, Pedingtonas atrodė labai puošniai, ir 

kol ponia Braun ieškojo lietpalčio , jis nubidzeno šalin dar 

sykį pasižiūrėti į veidrodį. Pasirodė, kad beretę sunkoka 

nusismaukti aukštyn nuo kaktos ,  mat jos kraštai gana 
. 

tvirtai gaubė ausis, tačiau tempiama už bumbulo ji smar-

kiai tįso, ir pasidarė tokia, kokios reikėjo. Be to, jis galės 

lengvai ją nusitraukti ir mandagiai pasisveikinti, o ir au

sų nenušals .  

Pardavėjas norėjo paltą su pakuoti, tačiau gerokai pa

siginčiję  visi sutarė , kad nors lauke nešalta, Pedingto

nas gali iškart jį apsivilkti . Meškiukas labai savimi gėrė

josi ir nekantravo pamatyti , ar ir kiti žmonės pastebės, 

koks jis puošnus.  
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Paspaudęs ranką Albertui, Pedingtonas dar sykį taip 

skvarbiai ir įdėmiai pažvelgė į pardavėją, kad tas varg

šas sudribo kėdėje ir ėmė šluostytis kaktą, o ponia Braun 

jau žengė pro duris laukan. 

"Berkridžo" parduotuvė buvo didelė, ji netgi turėjo 

eskalatorių ir keletą liftų. Ponia Braun stabtelėjusi prie 

durų truputį dėl kažko padvejojo, tada tvirtai suėmė Pe

dingtono leteną ir nusivedė jį į liftą. Nuotykių su eskala

toriais šiai dienai jau pakaks. 
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Tačiau Pedingtonui viskas, arba beveik viskas, buvo 

nauja, ir jam patiko išmėginti liftą. Bet po kelių sekun

džių jis gana tvirtai nusprendė, kad jam labiau patiko va

žiuoti eskalatoriumi. Eskalatoriai tokie gražūs ir taip ra

miai slenka. O jau tie liftai ! .. Pirmiausia, juose pilna 

žmonių su pirkiniais ,  ir visi tokie užsiėmę, kad nė ne

žvilgteli į pasi puošusį meškiuką. Viena moteriškė netgi 

pasidėjo jam ant galvos pirkinių krepšį ir labai nustebo, 

kai Pedingtonas j į  nustūmė. Paskui staiga jam pasirodė, 

kad pusė jo kūno nusileido žemyn, o kita pusė liko ten, 

kur buvusi. Vos tik jis su tuo susitaikė, antroj i jo pusė 

pasivijo ir netgi pralenkė pirmąją. Bet pagaliau durys at

sivėrė . Kol j ie leidosi žemyn, taip atsitiko keturis kar

tus, ir Pedingtonas apsidžiaugė, kai liftininkas pranešė, 

kad jie jau pirmame aukšte, o ponia Braun išsivedė j į  

laukan. 

Ji atidžiai pasižiūrėjo į Pedingtoną. 

- Ajajai ! Pedingtonai, tu toks išbalęs !  - aiktelėjo j i.

Ar tau negera? 

- Man norisi vemti, - atsakė Pedingtonas. - Aš ne

mėgstu važiuoti liftu. Ir . .. ak, kad nebūčiau tiek daug pri

sivalgęs per pusryčius ! 
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- O varge ! - ponia Braun apsidairė . Džudės niekur 

nesimatė - mat toji  parduotuvėje ieškojo pirkinių sau 

pačiai . 

-Ar tu pakentėtum čia vienas kelias minutes, kol su

rasiu Džudę? - paklausė ji. 

Pedingtonas glebiai prisėdo ant savo lagamino - jis 

atrodė labai graudžiai . Netgi jo kepuraitės bumbulas nu

sviro į šoną. 

- Nežinau, ar iškentėsiu, - pasakė jis, -bet pasistengsiu. 

- Grįšiu kaip galėdama greičiau, - prižadėjo  ponia 

Braun. - Tada pasiimsime taksi ir važiuosime namo 

pietauti . 

Pedingtonas sudejavo. 

- Vargšeli Pedingtonai , - gailavo ponia Braun, - tu 

tikrai blogai jautiesi, jeigu net pietų nenori . 

Vėl išgirdęs žodį "pietų" Pedingtonas užsimerkė ir 

dar garsiau sudejavo. Ponia Braun tyliai nuėjo šalin. 

Pedingtonas kelias minutes pasėdėjo  užsimerkęs. 

Paskui, kai pasidarė geriau, pamažu ėmė justi, kaip snu

kutį švelniai glosto gaivi oro srovė. Jis atsargiai pramer

kė vieną akį, norėdamas pamatyti, iš kur tas skersvėjis, 

ir pastebėjo, kad sėdi prie pat parduotuvės durų. Tada 

atmerkė kitą akį ir nusprendė viską gerai ištyrinėti. Jei-
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gu jis įsitaisys ten lauke, anapus stiklinių durų, iškart 

pamatys ateinančias ponią Braun ir Džudę. 

Ir staiga, vos tik jis pasilenkė pasiimti savo lagami

no, viskas paskendo tamsoje .  

- O jergutėliau , - toptelėja  Pedingtonui, - perdegė 

visos lempos . 

Ištiesęs į priekį letenas, grabinėdamas jis ėmė ieš

koti durų. Kažką stumtelėja, manydamas,  jog tai durys, 

bet jos neprasivėrė. Paėjėjo truputėlį pirmyn, laikyda

masis sienos ir vėl stumtelėja.  Šį kartą kažkas pajudėjo.  

Panašu, kad durų spyruoklė buvo labai stangri, ir jam 

prisiėjo kaip reikiant pastumti, kad jos atsidarytų, bet 

pagaliau jos atsidarė tiek, kad Pedingtonas galėjo pro tą 

tarpą išlįsti. Durys jam už nugaros užsi trenkė, ir Peding

tonas labai nusivylė pamatęs ,  kad čia lygiai taip pat tam

su, kaip ir parduotuvės viduje .  Jau geriau būtų likęs ten, 

kur sėdėjo.  Jis apsigręžė ir bandė vėl susirasti duris ,  ta

čiau šios sakytum kažkur išnyko. 

Nusprendė, jog gal bus paprasčiau, jeigu atsistos ke

turpėsčias ir taip paropos pirmyn. Truputį paropojo, bet 

tada jo galva atsirėmė į kažką kieta. Ištiesęs leteną pa

bandė tą kažką stumtelėti į šoną. Daiktas lengvai paju

dėjo,  tad jis stumtelėja dar sykį. 
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Staiga lyg perkūnas nugriaudėjo iš giedro dangaus,  

ir nespėjęs suvokti, kur esąs, Pedingtonas pajuto , kaip 

ant jo krinta visas kalnas kažkokių daiktų. Sakytum, pats 

dangus ant galvos užgriuvo. Kai triukšmas nutilo, kelias 

minutes jis gulėjo nekrutėdamas ir kietai užmerkęs akis, 

bijodamas net kvėpuoti . Kažkur tolumoje išgirdo balsus 

ir vieną ar du sykius kažkas pabarbeno į langą. Atsargiai 

pramerkė vieną akį ir labai nustebo išvydęs, kad šviesos 

vėl dega. Pagaliau . . .  Suglumęs jis nusimetė nuo kaktos 

savo palto gobtuvą. Tos šviesos niekur nė nebuvo din

gusios ! Greičiausiai tai gobtuvas užkrito jam ant akių, 

kai jis lenkėsi parduotuvėje prie savo lagamino. 

Pedingtonas atsisėdo ir apsižvalgė, norėdamas susi

vokti, kur esąs . Dabar jis jautėsi daug geriau. Ir labai 
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nustebo, supratęs ,  kad sėdi kažkokioje kamaraitėje ,  ku

rios vidury riogso didžiulė skardinių, dubenėlių ir puodų 

krūva. Pasitrynė akis ir išplėtęs įsispoksojo į tą vaizdelį. 

Jam už nugaros buvo siena ir durys, o priešais - di

delis langas. Anapus lango spietėsi didžiulė minia žmo

nių - stumdėsi ir rodė pirštais jo pusėn. Pedingtonas pa

tenkintas nusprendė, kad jie greičiausiai rodo į j į. Vargais 

negalais atsistojo, - mat stovėti skardinių kalno viršū

nėje nebuvo lengva, - ir timptelėja aukštyn savo kepu

raitės bumbulą tiek, kiek šis pasidavė. Iš minios atskli

do džiaugsmingas šūksnis. Pedingtonas j iems nusilenkė, 

keletą kartų pamojavo ir tada ėmė apžiūrinėti aplink sa

ve padarytus nuostolius. 

Kurį laiką jis nesusigaudė, kur atsidūręs ,  bet netru

kus pamatė , jog, užuot išėjęs pro duris į gatvę, ko gero, 

pateko į parduotuvės vitriną. 

Pedingtonas buvo pastabus meškiukas , ir nuo tada, 

kai atvyko į Londoną, tokių vitrinų įsidėmėjo daugybę. 

Tos vitrinos labai įdomios : jose tiek visko daug ir taip 

įdomu į jas žiūrėti . Sykį matė, kaip vienoje vitrinoje kaž

koks vyras iš skardinių ir dėžučių statė piramidę. Pe

dingtonas prisiminė, jog tada pagalvojo, kad tai turėtų 

būti labai malonus darbas. 
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Kažką mintydamas jis apsižvalgė. 

- O varge, - ištarė, nors niekas jo negirdėjo, - aš ir 

vėl prisidirbau. 

Jeigu jis sugriovė visą tą piramidę, - o panašu, kad 

taip ir yra, - kažkas dėl to vėl supyks. Tiesą sakant, dau

guma žmonių labai greiti supykti . Jie nemėgsta laukti, 

kol jiems viską paaiškinsi, t:ad ir dabar bus sunku paaiš

kinti , kaip paltuko gobtuvas užkrito jam ant akių. 

Pedingtonas pasilenkė ir ėmė rankioti tuos visus daik

tus. Ant grindų nukritusios gulėjo stiklinės lentynėlės .  

Vitrinoje darėsi karšta, taigi j is  nusi vilko paltuką ir  tvar

kingai pakabino jį ant vinies. Tada pakėlė stiklinę lenty

nėlę ir pabandė padėti ją ant skardinių krūvos. Atrodo, 

pasisekė, tad ant jos uždėjo dar porą skardinių, o ant tų 

skardinių - indų plautuvę. Visa tai ne itin tvirtai laikėsi, 

bet .. . - jis žengtelėja atgal ir apžiūrėjo - taip, atrodė vi

sai gražiai. Anapus stiklo pasigirdo padrąsinantys ploji

mai. Pedingtonas pamojavo miniai letena ir paėmė kitą 

lentynėlę. 

O pačioje parduotuvėje ponia Braun karštai kalbėjosi 

su apsaugos darbuotoju. 

- Sakote, jog palikote· j į  čia, madam? - pasitikslina 

darbuotojas. 
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- Tikrai taip, - tikino jį ponia Braun. -Jam pasidarė blo

ga, ir aš liepiau jam niekur neiti. Jo vardas Pedingtonas. 

- Pedingtonas, - darbuotojas tvarkingai viską rašėsi 

į bloknotą. - Kaip jūs jį smulkiau apibūdintumėt? 

- Ak, jis tiesiog auksinis ,  - atsakė ponia Braun. - Jis 

vilkėjo  žydrą baj inį paltuką ir turėjo su savimi lagaminą. 

- Ir jo ausys juodos , - pridūrė Džudė. - Jo su niekuo 

nesupamiOSL 

- Juodos ausys , - pakartojo  apsauginis, lyžtelėjęs 

pieštuką. 

- Nemanau, kad iš jų bus naudos , - suabejojo ponia 

Braun, - mat jis užsidėjęs beretę. 

Apsauginis prisidėjo delną prie ausies.  

- Ką tokią ?  - šūktelėjo j is .  

Iš kažkur sklido baisus triukšmas ir kas minutę da

rėsi vis baisesnis .  Tarpais nuskambėdavo plojimai, o vie

ną kartą j is aiškiai išgirdo, kaip žmonės klyktelėjo iš 

džiaugsmo. 

- Beretę , - garsiai sušuko jam ponia Braun. - Žalią 

vilnonę beretę" - užsismaukęs ant ausų. Su bumbulu. 

Apsauginis ryžtingai užvertė bloknotą - net pokš

telėjo .  Triukšmas šalia parduotuvės darėsi  nebepaken

čiamas . 
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- Atleiskite, - rūsčiai pasakė jis . - Ten kažkas daro

si, reikia pažiūrėti. 

Ponia Braun ir Džudė susižvalgė . Joms abiem kartu 

toptelėja ta pati mintis. Abi kartu ištarė : "Pedingtonas ! " 

ir nuskubėjo paskui apsaugos darbuotoją. 

Ponia Braun įsikibo darbuotojui į rankovę, o Džudė 

įsikibo į ponios Braun rankovę ir visi trys ėmė skintis 

kelią per minią. Vos tik j ie pasiekė vitriną, nuskambėjo 

griausmingas džiaugsmo šūksnis. 

- To ir turėjau tikėtis ,  - ištarė ponia Braun. 

- Pedingtonai ! - sušuko Džudė. 

Pedingtonas buvo ką tik pasiekęs savo piramidės vir

šūnę. Na, bent jau krūva pradėjo darytis panaši į pirami

dę, tačiau dar negalėjai pasakyti, kas čia per statinys , ir, 

be to, jis labai klibėj o. Uždėjęs ant viršaus paskutinę skar

dinę , Pedingtonas staiga susirūpino. Jis norėjo nulipti , 

bet negalėjo.  Ištiesė vieną koją, ir visas tas kalnas su

svyravo. Meškiukas bejėgiškai stvėrėsi už skardinių ir 

stebimas susižavėjusios minios ėmė svyruoti pirmyn at

gal . Ir staiga visa toji krūva vėl sugriuvo , tik šįkart Pe

dingtonas atsidūrė ant viršaus, o ne po apačia. Minioje 

pasigirdo nusivylimo sklidinas atodūsis .  
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- Per visą savo gyvenimą nesu nieko nuostabesnio 

matęs ,  - pasakė poniai Braun iš minios vienas vyras .  -

Neįsivaizduoju, kaip jie visa tai sugalvojo. 

- Mamyte, ar jis dar sykį ją statys? - pasigirdo mažo 

berniuko balsas. 

- Manau, kad nebe, brangusis, - atsakė jam motina. -

Manau, kad šios dienos pasirodymą jis jau baigė. 

Ji parodė į vitriną, iš kurios apsaugos darbuotojas jau 

tempė liūdnai atrodantį Pedingtoną. Ponia Braun vėl nu

skubėjo prie parduotuvės durų, o paskui ją ir Džudė. 

Parduotuvėje tas darbuotojas apžiūrėjo Pedingtoną, 

paskui atsivertė užrašų knygutę. 

- Žydras bajinis pal tukas, - sumurmėjo jis , - ir žalia 

vilnonė beretė ! - Jis nutraukė ją Pedingtonui nuo gal

vos. - Ir juodos ausys !  Žinau, kas tu toks, - griežtai pa

sakė jis .  - Tu esi Pedingtonas ! 

Pedingtonas vos nenugriuvo iš nuostabos. 

- Ir iš kur jūs tai žinot? - paklausė jis .  

- Aš parduotuvės apsaugos darbuotojas, - atsakė jam 

vyras .  - Mano toks darbas . Mes visą laiką tykojame nu

sikaltėlių. 

- Bet aš ne nusikaltėlis, - karštai paaiškino Pedingto

nas. - Aš meškiukas ! Be to, aš tik dariau tvarką vitrinoje . . .  
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- Darei tvarką vitrinoje ,  - supyko apsaugininkas.  -

Nežinau, ką ponas Perkinsas pasakys . . .  Jis tik šįryt tą 

vitriną įrengė. 

Pedingtonas susirūpinęs apsidairė aplink. Jis pamatė 

atskubančias ponią Braun ir Džudę. Tiesą sakant, prie jo 

skubėjo dar keletas žmonių - tarp jų ir orios išvaizdos 

vyras juodu švarku ir dryžuotomis kelnėmis.  Visi jie kartu 

priėjo prie Pedingtono, ir visi kartu pradėjo kalbėti. 

Pedingtonas sėdėjo ant lagamino ir žiūrėjo į juos. Kar

tais geriau tiesiog patylėti. Galų gale visus nurungė oru

sis vyriškis , nes jo balsas buvo stipriausias, ir jis vis dar 

kalbėjo,  kai visi jau buvo nutilę. 

Pedingtono nuostabai, jis pasilenkė prie jo, sučiupo 

už letenos ir ėmė taip smarkiai purtyti , kad meškiukas 

pagalvojo, jog nutrauks. 

- Malonu su jumis susipažinti, meškiuk, - sububeno 

jis .  - Malonu su jumis susipažinti. Ir sveikinu iš širdies . 

- Na, ką jūs . . .  - abejodamas atsiliepė Pedingtonas.  Jis 

nežinojo kodėl, bet tas vyras atrodė labai patenkintas. 

Vyras atsisuko į ponią Braun. 

- Sakote, jis vardu Pedingtonas ?  

- Taip, - patvirtino ponia Braun. - Ir gal jis nepadarė 

didelių nuostolių? 
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- Nuostolių? ! - vyriškis sutrikęs pasižiūrėjo į ponią 

Braun. - Ar jūs pasakėte nuostolių? Brangioji ponia, dėl 

šito meškiuko mūsų parduotuvė susilaukė kaip niekad 

didelio žmonių antplūdžio. Nenutyla telefonų skambu

čiai. - Jis mostelėjo parduotuvės durų pusėn. - Ir jie vis 

dar plūsta ! 

Vyras uždėjo ranką Pedingtonui ant galvos .  

- "Berkridžas" ,  - ištarė j is ,  - "Berkridžo" parduotu

vė jums dėkinga ! - Jis mostelėjo kita ranka, prašydamas 

tylos .  - Mes norėtume jums atsidėkoti. Jeigu jums ko 

nors reikia . . .  gal norėtum ko nors iš mūsų parduotuvės 

įsigyti ? 
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Pedingtono akys žybtelėja. Jis gerai žinojo, ko norė

tų. Jis tai matė eidamas i aprangos skyrių. Tai stovėjo 

maisto skyriuje ant prekystalio. Didžiausias, kokio ne

buvo regėjęs.  Beveik tokio pat diduma kaip jis .  

- Prašau, - ištarė jis ,  - norėčiau vieno iš tų marme

lado stiklainių. Vieno iš tų didelių. 

Gal "Berkridžo" vadybininkas ir nustebo, tačiau šito 

neparodė. Jis pagarbiai žengtelėja i šalį, kad praleistų 

juos pirmus prie lifto durų. 

- Gausite to marmelado, - spustelėjęs iškvietimo 

mygtuką, pasakė jis .  

- Jeigu galima, - prabilo Pedingtonas, - jeigu jūs nie

ko prieš ,  tai gal aš verčiau lipsiu laiptais .  



5 

---

PED I NGTONAS IR "SENŲ JŲ 
MEISTRŲ TAPYBA" 

Netrukus Pedingtonas galutinai įsikūrė pas Braunus 

ir tapo jų šeimos nariu. Tiesą sakant, po kurio laiko Brau

nai jau nebeįsivaizdavo, kaip išvis gyveno be meškiuko. 

Jis pasidarė labai reikalingas namuose, ir dienos su juo 

lėkte lėkė . Braunai gyveno netoli Portobelo gatvės, kur 

buvo didžiulis prekybos centras , ir gana dažnai, kai po-
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nia Braun neturėdavo laiko ,  j i  leisdavo Pedingtonui eiti 

pirkinių. Ponas Braunas netgi padarė jam stumiamą 

vežimėlį su rankena - ant ratukų pritaisė tokią seną 

pintinę. 

Pedingtonas buvo išmanus pirkėjas, ir netrukus pre

kybos centre visi jį gerai pažinojo. Jis buvo labai uolus 

meškiukas ir į pirkėjo pareigas žiūrėjo itin rimtai. Pa

spaudydavo kiekvieną vaisių, kad įsitikintų, ar jis ne per 

minkštas, kaip jam buvo rodžiusi ponia Braun, ir visada 

labai atsakingai derėdavosi. Prekiautojai j į  labai pamėgo 

ir daugelis jų geriausias dienos prekes palikdavo jam. 

- Tas mūsų meškiukas už tą pačią sumą priperka 

kur kas daugiau nei kiti, - stebėjosi ponia Berd. - Ne

suprantu, kaip jam taip pasiseka. Turbūt jis iš prigim

ties šykštus.  

- Aš ne šykštus, - įsižeidęs atšovė Pedingtonas .  -

Aš tiesiog taupus, ir viskas. 

- Būk, koks nori, - atsakė ponia Berd, - tačiau tu esi 

vertas tokios krūvos aukso, kiek pats sveri. 

Pedingtonas labai rimtai priėmė šią pastabą ir ilgai 

svėrėsi ant svarstyklių vonios kambaryje .  Galų gale nu

sprendė šiuo klausimu pasitarti su savo draugu ponu 

Graberiu. 
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Pastaruoju metu Pedingtonas dažnai žvalgydavosi į 

parduotuvių vitrinas,  ir iš visų Portobelo gatvės vitrinų 

pati gražiausia jam atrodė pono Graberio. Ji buvo puikiai 

įrengta ir žema, taigi jis galėjo viską matyti net nepasi

stiebęs ant pirštų. Be to, joje buvo pilna įdomiausių da

lykų. Seni baldai , medaliai, puodai ir keptuvės, paveiks

lai - tiek visko daug, kad parduotuvės viduje beveik 

nebeliko vietos, todėl ponas Graberis dažniausiai sėdė

davo šezlonge ant šaligatvio. Ponui Graberiui Pedingto

nas taip pat pasirodė labai įdomus, ir netrukus jie jau 

buvo tikri draugai . Pedingtonas , eidamas namo su pirki

niais ,  dažnai stabteldavo prie Graberio vitrinos, ir jie il

gas valandas šnekėdavosi apie Pietų Ameriką, kur po

nas Graberis lankėsi, kai buvo dar mažas . Ponas Graberis 

paprastai turėdavo saldžią bandelę ir puodelį kakavos -

"vienuoliktai" ,  kaip jis sakydavo, ir pasidalindavo tais gar

dėsiais su Pedingtonu. 

- Nieko nėra maloniau, kaip pasišnekučiuoti prie ka

kavos puodelio užkandant saldžia bandele, - sakydavo 

jis ,  ir Pedingtohas, kuris dievino ir kakavą, ir bandeles, 

ir mėgdavo pasišnekučiuoti, jam visiškai pritardavo, -

nesvarbu, kad nuo kakavos jo ūsai nusidažydavo juokin

ga spalva. 
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Pedingtonas visada domėdavosi blizgančiais daiktais 

ir vieną rytą jis pasiteiravo pono Graberio apie Peru ša

lies monetas - sentavus .  Jo galvoje kirbėjo mintis ,  kad 

jeigu tie sentavai verti gerų pinigų, jis galbūt galėtų juos 

parduoti ir nupirkti Braunams dovanų. Tas Anglijos sva

ras,  kurį kas savaitę jam duodavo ponas Braunas kišen

pinigių, buvo puiku, tačiau k�i šeštadienio rytą jis nusi

pirkdavo saldžių bandelių, ne kažin kas ir likdavo. Ilgai 

ilgai svarstęs, ponas Graberis patarė Pedingtonui pasi

laikyti tas monetas. 

- Ne visada tai, kas labiausiai blizga, atneša didžiau

sią pelną, ponaiti Braunai , - pasakė j is .  Ponas Graberis į 

Pedingtoną visad kreipdavosi "ponaiti Braunai" ,  ir nuo 

to šis jausdavosi labai svarbus. 

Ponas Graberis nusivedė Pedingtoną į parduotuvės 

gilumą, kur stovėjo stalas, ir iš stalčiaus ištraukė karto

ninę dėžutę, pilną senų monetų. Jos buvo gerokai apmu

sijusios ir atrodė prastai . 

- Matai, ponaiti Braunai? - pasakė j is .  - Štai čia vadi

namieji soverenai . Į juos žiūrėdamas, nepamanytum, kad 

jie labai vertingi. Bet jie padaryti iš aukso ir kiekvienas 

vertas penkiasdešimties svarų. Tai yra šimtas svarų už 

vieną unciją. Jeigu kada nors tokį rasi, tuoj pat nešk man. 
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Vieną dieną rūpestingai pasisvėręs vonioje, Peding

tonas nuskubėjo pas poną Graberį, pasiėmęs lapą iš sa

vo iškarpų albumo, primargintą paslaptingų skaičiavimų. 

Po sočių sekmadienio pietų Pedingtonas pamatė, kad sve

ria beveik šešiolika svarų. Taigi jis svėrė . . .  - pri ėjęs prie 

pono Graberio parduotuvės, j is  dar sykį žvilgtelėjo į po

pieriaus lapą, - jis svėrė beveik du šimtus šešiasdešimt 

uncijų, vadinasi, jis vertas beveik dvidešimt šešių tūks

tančių Anglijos svarų ! 

Ponas Graberis dėmesingai išklausė visa, ką Peding

tonas turėjo jam pasakyti, tada užsimerkė ir valandėlę 

pamąstė. Jis buvo malonus žmogus ir nenorėjo Peding

tono nuvilti . 

- Nė trupučio neabejoju , - pagaliau pasakė j is , 

kad tu esi  tiek vertas . Tu, be jokių abejonių, esi  labai 

vertingas meškiukas. Aš tai žinau . Ir ponas bei ponia 

Braunai tai žino. Ponia Berd irgi žino. Bet kažin kaip 

kiti žmonė s ?  

Jis pažvelge į Pedingtoną per akinių viršų. 

- Šiame pasaulyje ne viskas yra taip, kaip atrodo, -

liūdnai pasakė ponas Graberis.  

Pedingtonas atsiduso. Jam pasidarė labai liūdna. 
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- O norėčiau, kad ir būtų taip, kaip atrodo, - pasakė 

j is . - Tai būtų puiku ! 

- Tikriausiai, - paslaptingai ištarė ponas Graberis .  -

Tikriausiai . . .  Bet tada mums nebūtų kuo nuolat stebėtis ,  

ar ne? 

Jis nusivedė Pedingtoną į parduotuvę ir, pasiūlęs jam 

atsisėsti, trumpam pasišalin0. Grįžo nešinas didžiuliu pa

veikslu, kuriame buvo pavaizduotas laivas . Na, bent jau 

pusę to paveikslo užėmė laivas. Kitoje pusėje ,  atrodo, 

buvo nupiešta dama su didele skrybėle. 

- Štai, - pasakė jis išdidžiai . - Štai ką aš turiu galvo

je ,  sakydamas, jog ne viskas yra taip, kaip atrodo. Norė

čiau išgirsti tavo nuomonę, ponaiti Braunai . 
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Pedingtonas pasijuto labai pamalonintas, bet ir sutri

ko. Paveikslas atrodė nei šioks, nei toks - jis taip ir pa

sakė ponui Graberiui . 

- Aha, - patenkintas krenkštelėjo ponas Graberis. 
Šią akimirką taip ir yra. Bet tik lukterėk, kol aš jį nuva

lysiu ! Prieš daugelį metų už tą paveikslą aš sumokėjau 

penkiasdešimt pensų, tada jame matėsi tik burinis lai

vas . Ir ką tu manai? Kai kitą dieną ėmiau j į  valyti, dažai 

nusitrynė ir aš pamačiau, kad po jais yra kitas paveiks

las . -Jis apsidairė ir ėmė kalbėti tyliau : - Niekas dar ne

žino, - sušnibždėjo jis, - bet manau, kad tas kitas gali 

būti vertingas .  Tai gali būti senųjų meistrų tapyba. 

Matydamas, kad Pedingtonas vis dar nesusigaudo, jis 

paaiškino jam, kad senovėje,  kai dailininkai pristigdavo 

pinigų ir neįstengdavo nusipirkti tapybai naujos drobės, 

kartais jie tapydavo ant senų paveikslų. Ir kartais nety

čia jie užtapydavo tokius paveikslus, kurių autoriai vė

liau išgarsėdavo ir kurių tapybos darbai pasidarydavo la

bai brangūs. Bet kadangi jie būdavo užtapyti, niekas apie 

juos nebežinodavo. 

- Viskas atrodo labai painu, - susimąstęs ištarė Pe

dingtonas. 
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Ponas Graberis ilgai pasakojo apie tapybą, nes tai bu

vo viena iš mėgstamiausių jo temų. Tačiau Pedingtonas, 

nors paprastai domėdavosi viskuo, ką ponas Graberis jam 

pasakodavo, šįkart beveik nesiklausė. Galų gale, atsisa

kęs pono Graberio pasiūlyto dar vieno kakavos puode

lio, jis nučiuožė nuo kėdės ir patraukė namo. Jis automa

tiškai kilsteldavo skrybėlę kiekvienam, kas tik su juo 

pasisveikindavo, bet pats buvo nugrimzdęs į savo min

tis .  Netgi bandelių kvapui, eidamas pro kepyklą, liko abe

j ingas. Pedingtonas galvoje brandino vieną mintį. 

Parėjęs namo užlipo į savo kambarį ir atsigulęs lovo

je ilgai spoksojo į lubas. Jis taip ilgai tenai išbuvo, kad 

ponia Berd susirūpino ir įkišo galvą pro duris pasidomė

ti, ar Pedingtonas nesusirgo. 

- Ačiū. Nesirūpinkit. Aš tikrai nesergu, - atsakė Pe

dingtonas .  - Aš paprasčiausiai mąstau. 

Ponia Berd uždarė duris ir nuskubėjo laiptais apačion 

pasakyti kitiems. Ši žinia buvo sutikta nevienodai. 

- Nieko baisaus , kad jis paprasčiausiai mąsto, - pa

sakė ponia Braun, bet jos veide šmėkštelėjo susirūpini

mas. -Jis visada susimąsto, kai susiduria su kokiais nors 

keblumais .  
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Tačiau ji įniko į ruošos darbus ir netrukus tą reikalą 

pamiršo. Ir, žinoma, vėliau tiek j i ,  tiek ponia Berd vėl 

buvo per daug užsiėmusios, kad pastebėtų mažą figūrė

lę meškiuko, atsargiai gūrinančio į pono Brauno darbo 

kambarį . Nepastebėjo nė kai j is grįžo nešdamasis pono 

Brauno butelį su dažų valikliu ir visą ryšulį skudurų. Jei

gu būtų pastebėjusios, tikriausiai tai būtų sukėlę įtari

mą. Ir jeigu ponia Braun būtų pamačiusi, kaip jis sėlina 

ant pirštų galų į svetainę, kaip atsargiai uždaro duris, ji 

iškart būtų praradusi ramybę. 

Laimė, visi buvo per daug užsiėmę, tad nieko nepa

stebėjo.  Dar didesnė laimė, kad gana ilgai į svetainę nie

kas neužsuko. Mat Pedingtonas buvo keblioj padėty. Ne 

viskas ėjosi taip, kaip jis buvo sumanęs .  Jau ėmė gailė-

86 



PED INGTONAS I R  " S ENŲ JŲ  ME ISTRŲ TAPYBA" 

tis, kad nelabai atidžiai klausėsi, ką tas ponas Graberis 

kalbėjo apie paveikslų valymą. 

Jis išeikvojo beveik pusę butelio pono Brauno dažų 

valiklio, bet nusitrynė dar tik atskiri paveikslo lopai . Dar 

blogiau - ten, kur jie nusi trynė, po apačia nieko nesima

tė . Tiktai balta drobė.  Pedingtonas žengtelėja atatupstas 

ir nužvelgė savo rankų darbą. Šiame paveiksle buvo nu

tapytas ežeras, žydras dangus ir keli aplink išsimėtę bu

riniai laivai. Bet dabar viskas panėšėjo į audrą jūroje .  Vi

si laivai nuskendo, dangus įgavo murzinai pilką atspalvį, 

o pusė ežero išnyko. 

"Kaip gerai, kad suradau tą seną dažų dėžę" , - pagal

vojo jis ,  stovėdamas atokiau, ištiestoje letenoje laikyda

mas teptuką ir prisimerkęs - kaip sykį matė darant tik

rą dail ininką. Laikydamas paletę kairėj e  letenoj e ,  

išspaudė ant jos truputį raudonų dažų ir pabaksnojo į juos 

teptuku. Nervingai žvilgtelėjo sau per petį ir brūkštelė

jo drobę. 

Pedingtonas tuos dažus buvo radęs spintelėje po laip

tais .  Visą dėžę. Ir raudonų, ir žalių, ir geltonų, ir žydrų. 

Tiesą sakant, tiek daug visokių spalvų, kad net sunku 

nuspręsti, kurią pirma pasirinkti . 
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jis kruopščiai nuvalė teptuką į savo skrybėlę ir iš

bandė kitą spalvą, paskui dar vieną. Buvo taip įdomu, jog 

pagalvojo, kad turėtų išbandyti visas spalvas po truputį, 

ir tučtuojau pamiršo, kad ketino tapyti paveikslą. 

Dabar jo darbas labiau priminė eskizą, o ne paveiks

lą - vien linijos, ratilai ir kryžiai. Ir viskas skirtingų spal

vų. Net pats Pedingtonas apstulbo, kai vėl atsitraukė ap

žiūrėti savo kūrinio iš toliau. Pirmojo paveikslo nebuvo 

likę nė pėdsako.  Nusiminęs jis sudėjo dažų tūbeles at

gal į dėžę, o ant paties paveikslo užmovė drobinį maišą 
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ir atrėmė į sieną - taip, kaip buvo radęs .  Be didelio 

džiaugsmo prisižadėjo vėliau dar kartą pabandyti tapy

ti . Kol tapė, buvo visai malonu, tačiau daug sunkiau, ne

gu įsivaizdavo. 

Tąsyk vakarieniaudamas Pedingtonas buvo labai ty

lus. Toks tylus, jog keletą kartų ponia Braun paklausė, 

kas jam yra. Pagaliau Pedingtonas atsiprašė visų ir užli

po į savo kambarį. 

- Norėčiau tikėti, kad jis sveikas, Henri, - pasakė po

nia Braun, kai Pedingtonas išėjo.  - Jis beveik nieko ne

valgė, o šitaip niekad nebūna. Ir atrodo, kad jo snukutis 

išmuštas kažkokiam juokingom raudonom dėmėm. 

- Vaje ! - pasakė Džonatanas. - Raudonom dėmėm ! 

Gal j is užkrėtė tom dėmėm ir mane, tada man nereikės 

eiti į mokyklą? !  

- Beje ,  jis išmuštas ir žaliom, - pasakė Džudė. - Pa

stebėjau ir žalių dėmių ! 

- Žalių ! - Net ir ponas Braunas susirūpino. - Gal jis 

tikrai susirgo? Jeigu tos dėmės iki ryto neišnyks, kvie

siu gydytoją. 

- O jis taip norėjo eiti į mėgėjų kūrybos parodą, -

pasakė ponia Braun. - Bus labai gaila, jeigu turės gulėti 

lovoje .  
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- Ar už savo tapybos darbus tu gausi prizą, tėti? -

paklausė Džonatanas .  

- Niekas labiau nenustebs už patį tėtį, jeigu j is  lai

mės, - atsakė ponia Braun. - Jis dar nė sykio nėra gavęs 

jokio prizo ! 

- O kas ten nutapyta, tėti ? - paklausė Džudė. - Ar tu 

mums taip ir nepasakysi ? 

- Tegul būna staigmena, - kukliai atsakė ponas Brau

nas .  - Aš taip ilgai jį tapiau. Viskas sukurta iš atminties .  

Tapyba buvo vienas iš pono Brauna laisvalaikio po

mėgių, ir sykį per metus jis nutapydavo paveikslą mė

gėjų kūrybos parodai ,  kuri vykdavo Kensingtone, netoli 

nuo jų namų. Tuos paveikslus vertindavo žymūs žmo

nės, ir būdavo skiriama nemažai prizų. Taip pat vykda

vo daugybė kitokių konkursų, ir buvo labai skaudu, kad 

ponas Braunas niekad nieko nelaimėdavo, o štai ponia 

Braun net du kartus yra laimėjusi kilimėlių pynimo kon

kurse. 

- Šiaip ar taip , - pareiškė j is ,  nebenorėdamas apie 

tai daugiau kalbėti, - jau labai vėlu.  Parodos organiza

torius tą paveikslą šiandien popiet jau pasiėmė, ir ma

tysim, kaip bus .  
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Kitą dieną skaisčiai švietė saulė ir parodą užplūdo 

minios žmonių. Visi Braunų namiškiai džiaugėsi, kad Pe

dingtonas atrodo daug žvalesnis. Dėmės nuo veido vi

siškai išnyko, ir jis smagiai kirto per pusryčius atsiim

damas už praeitą vakarienę. Tik ponia Berd kažką į tarė , 

kai rado Pedingtono "dėmes" vonioje ant rankšluosčio, 

tačiau niekam nieko nesakė 

Braunų šeima užsiėmė penkias vietas pirmos eilės 

viduryje,  priešais vertinimo komisiją. Visi labai jaudino

si. Pedingtonui buvo didelė naujiena, kad ponas Braunas 

tapo, ir jis labai norėjo pamatyti paveikslą, nutapytą pa

žįstamo žmogaus . 

Ant pakylos keletas orių barzdotų ponų triukšmingai 

kalbėjosi tarpusavy, mosikavo rankomis .  Pasirodo, jie 

smarkiai ginčijosi dėl vieno paveikslo. 

- Henri, - susijaudinusi sušnibždėjo ponia Braun, -

esu tikra, kad jie kalba apie tavąjį .  Atpažįstu iš drobinio 

maišo. 

Ponas Braunas susijaudino. 

- Tikrai, atrodo, kad tas maišas mano, - pasakė jis . -

Bet aš negaliu tuo patikėti. Jis visas buvo prilipęs prie 

paveikslo. Ar nepastebėjai? Sakytum, kažkas juo užmo-
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vė dar nespėjusi išdžiūti paveikslą. O aš savąji juk nuta

piau jau kažin kada . . .  

Pedingtonas sėdėjo tylus kaip žemė ir žiūrėjo tiesiai 

prieš save, nedrisdamas nė krustelėti . Kažkodėl jam la

bai maudė paširdžiuose, atrodė, tuoj nutiks kažkas siau

binga. jau ėmė gailėtis ,  kad iš ryto nusiplovė tas dėmes 

tada bent jau būtų galėjęs likti lovoje .  

Džudė kumštelėja jam alkūne. 

- Kas yra, Pedingtonai ? - paklausė ji . - Tu kažkaip 

keistai atrodai . Gal tau negera? 

- Nebijok, nesusirgau, - silpnu balseliu atsakė Pe

dingtonas .  - Bet, ko gero, vėl pakliuvau i bėdą. 

- O varge , - ištarė Džudė . - Nagi, susikryžiuok lete

nas . Štai taip ! 
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Pedingtonas atsisėdo tiesiai . Vienas ponas ant paky

los, pats oriausias ir su didžiausia barzda, pradėjo kalbą. 

Ir tada . . .  Pedingtonui ėmė drebėti keliai : ten, ant paky

los, ant molberto, visų akyse, buvo išstatytas "jo"  pa

veikslas ! 

Jis taip apstulbo, kad begirdėjo tik to pono kalbos nuo-

trupas .  

" . . . .  nuostabiai suderintos spalvos . . .  " 

" . . .  labai neįprasta . . .  " 

" . . .  be galo turtinga vaizduotė . . .  rodanti tikrą meni-

ninką . . .  " 

Ir tada jis iš nuostabos vos nenuvirto nuo kėdės .  

- Pirmąją vietą laimėjo ponas Henris Braunas, gyve

nantis Vindzoro sodų trisdešimt antrajame name ! 

Ne tik Pedingtonas apstulbo. Ponas Braunas, iškvies

tas ant pakylos, atrodė, tuoj tuoj užsidegs - taip visas 

spindėjo. 

- Bet. . .  Bet. . .  - mikčioja jis ,  - čia tikriausiai kažkokia 

klaida. 

- Klaida? - pakartojo barzdotasis ponas . - Nesąmo

nė, mielas pone . Ant drobinio dėklo užrašyta jūsų pa

vardė . Juk tai jūs ponas Braunas, ar ne ? Ponas Henris 

Braunas ?  
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Ponas Braunas pasižiūrėjo į paveikslą ir nepatikėjo 

savo akimis. 

- Ant drobinio maišo tikrai mano pavardė, - pasakė 

jis. - Rašyta mano ranka . . .  

Jis nebaigė sakinio i r  pažvelgė žemyn į žiūrovų gre

tas . Jau kai ką nuvokė, tačiau buvo labai sunku pagauti 

Pedingtono žvilgsnį. Visada taip būna, kai labai šito nori. 

- Aš manau . . .  - prakalbo ponas Braunas, kai nutilo 

plojimai ir ponas jam įteikė dešimties svarų čekį, - aš 

labai didžiuojuosi ir norėčiau šį prizą paaukoti vienam 

nusenusių meškų pensionui Pietų Amerikoje.  

Per susirinkusiųjų minią nusklendė nuostabos skli

dinas šurmulys , bet jis aplenkė Pedingtono ausis . Nors 

jeigu būtų išgirdęs, dėl ko tas šurmulys kilo, būtų buvęs 

labai patenkintas. Jis įdėmiai spoksojo į paveikslą, o ypač 

į tą poną su didžiule barzda, kuris, atrodo, labai sukaito 

ir jau pradėjo nerimauti . 

- Aš manau, - tyliai ištarė Pedingtonas, - jie nuspren

dė visiškai teisingai. Juk ne kasdien meškinai laimi pir

mąją vietą tapybos darbų konkurse !  



6 

Į TEATRĄ 

Visa Braunų šeima nepaprastai jaudinosi .  Ponas 

Braunas gavo bilietus į teatro ložę .  Buvo rodoma gar

sios naujos pjesės premjera, o pagrindinį vaidmenį tu

rėjo atlikti pasaulinio garso aktorius ,  seras Silas Elu

mas . Netgi Pedingtonas užsikrėtė tuo jauduliu. jis kelis 

kartus apsilankė pas savo draugą poną Graberį, kad šis 

jam paaiškintų, kas yra teatras.  Pono Graberio many-
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mu, Pedingtonui labai pasisekė, kad jis eina į naujos pje-

ses premJerą. 

- Tenai bus visi garsia usi miesto žmonės, - sakė jis .  -

Manyčiau , kad retas meškiukas tokios progos sulaukia 

per v1są gyvemmą. 

Ponas Graberis paskolino Pedingtonui keletą supirk

tų knygų apie teatrą. Pedingtonas nebuvo labai mitrus 

skaitytojas, bet tose knygose rado daug paveikslėlių, o 

vienoje vietoje  buvo įklijuotas didelis scenos maketas, 

kuris išnirdavo iš knygos,  vos ją atversdavai. Pedingto

nas nusprendė, jog užaugęs norėtų būti aktorius. Jis ėmė 

staipytis užsilipęs ant savo tualetinio stalelio prie lovos 

ir išdarinėjo prieš veidrodį visokias pozas, kokias buvo 

matęs tose knygose. 

Poniai Braun šis įvykis kėlė savų minčių. 

- Viliuosi, kad tai bus geras spektaklis , - kalbėjo ji 

poniai Berd. - Tu juk žinai, koks tas Pedingtonas . . .  Jis 

taip rimtai žiūri į panašius dalykus. 

- Na, ką gi ,  .- atsakė ponia Berd. - Aš tai sėdėsiu na

muose ir tyliai ramiai klausysi uos radijo. Bet jam tai bus 

naujų įspūdžių, o jis taip mėgsta įspūdžius . . .  Be to, pas

taruoju metu ir elgėsi labai gražiai . 
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- Žinau, - pasakė ponia Braun. - Štai tas man ir kelia 

nerimą ! 

Kaip netrukus paaiškėjo,  dėl paties spektaklio poniai 

Braun mažiausiai reikėjo nerimauti. Visą kelią į teatrą 

Pedingtonas buvo neįprastai tylus. Jis pirmą kartą išėjo 

iš namų sutemus ir  pirmą kartą išvydo apšviestas Lon

dono gatves. Ponas Braunas atkreipdavo dėmesį į kiek

vieną miesto įžymybę, pro kurią riedėjo jų automobilis, 

ir netrukus visa Braunų šeimyna linksmai nusiteikusi 

įžengė į teatrą. 

Pedingtonas apsidžiaugė, kad viskas buvo taip, kaip 

jam apsakė ponas Graberis, - netgi šveicorius, kuris ei

nant į fojė atidarė jiems duris ir atidavė pagarbą. 

Pedingtonas jam irgi atidavė pagarbą - pamojavo le

tena, o paskui šnirpštelėjo nosimi. Viskas aplink buvo 

nudažyta raudonai arba aukso spalva, visas teatras kaž

kaip gardžiai, jaukiai , mielai kvepėjo .  Truputį nesmagiai 

pasijuto rūbinėje, kai pasirodė, jog reikia susimokėti už 

bajinio paltuko ir lagamino saugojimą. Moteris anapus 

rūbinės barjero susiraukė, kai Pedingtonas paprašė grą

žinti j o  daiktus.  Net ir tada, kai patarnautoja juos jau ly

dėjo į salę , ji vis dar garsiai dėl to burbėjo .  Prieš įeinant 

į ložę patarnautoja stabtelėjo. 

9 7  



MEŠK I U KAS ,  VAR D U  P E D I N GTONAS 

- Gal norėtumėt programėlės, sere? - kreipėsi ji į 

Pedingtoną. 

- Taip, malonėkite, - atsakė Pedingtonas ir paėmė 

penkias .  - Labai jums ačiū. 

- Ar per pertrauką norėsi te išgerti kavos, sere? - vėl 

paklausė ji. 

Pedingtonui sužibo akys. 

- O taip, malonėkite , - pasakė jis, tyliai sau galvoda

mas , kokie tie teatro žmonės geri. Ir jau ketino eiti į vi

dų, bet patarnautoja užtvėrė jam kelią. 

- Iš viso bus septyni svarai ir penkiasdešimt pen

sų, - pasakė ji. - Po vieną svarą už programėlę ir po pen

kiasdešimt pensų už kavą. 

Pedingtonas nepatikėjo savo ausimis .  

- Septyni svarai ir  penkiasdešimt pensų? - pakarto

jo j is . - Septyni penkiasdešimt ? 

- Gerai gerai , Pedingtonai, - įsiterpė ponia Braun, 

norėdama išvengti dar vieno sąmyšio. - Šiandien vaiši

nu aš. Tu eik ir sėskis į vietą. 

Pedingtonas pakluso tiesiog akimirksniu, bet kai pa

tarnautoja atnešė ir padėjo ant jo kėdės pirmoje eilėje 

porą pagal vėlių, jis kelissyk pervėrė ją nepatikliais žvilgs

niais .  Tačiau labai džiaugėsi išvydęs, kad j i  parinko jam 
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vietą arčiausiai scenos. Jis jau buvo išsiuntęs tetai Liu

sei atviruką, kuriame rūpestingai perpiešė teatro planą, 

rastą vienoje pono Graberio knygoje, o to atviruko kam

putyje padėjo mažą kryželį ir užrašė :  ČIA SĖDŽIU AŠ. 

Teatre knibždėte knibždėjo žmonių, ir Pedingtonas 

pamojavo letena visiems, šurmuliuojantiems apačioje .  

Ponia Braun labai sutriko, kci keletas žiūrovų atsakyda-

m1 1rg1 Jiems pamoJavo. 

- Būtų geriau, kad jis nerodytų visiems tokio drau

giškumo, - sušnibždėjo ji ponui Braunui. 

-Ar dabar tu nenorėtum nusi vilkti savo paltuko? - pa

klausė ponas Braunas. - Bus šalta, kai vėl išeisi į gatvę. 

Pedingtonas užsilipo ant kėdės ir atsistojo.  

- Turbūt reikia nusirengti , - pasakė j is .  - Darosi 

karšta. 

Džudė puolė jam padėti . 

- Atsargiau ! Ten sumuštinis su marmeladu ! - suriko 

Pedingtonas, kai ji užmetė paltuką ant ložės atbrailos. 

Bet buvo jau per vėlu . Pedingtonas išsigandęs ap

s idairė . 

- Vaje !  - šūktelėjo Džonatanas .  - Jis nukrito kažkam 

ant galvos ! - Jis persisvėrė per ložės kraštą. - Taigi tam 

vyriškiui su plika galva. Jis ,  atrodo, baisiai supyko. 
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- Ak, Pedingtonai ! - bejėgiškai pažvelgė į jį ponia 

Braun. - Ar tau būtinai reikėjo  atsinešti į teatrą sumuš

tinį su marmeladu? 

- Nieko tokio, - guviai atsakė Pedingtonas.  - Kitoj 

kišenėj aš turiu dar, jeigu kas norėtų. Gaila, jie tikriau

siai bus šiek tiek susimaigę , nes automobilyje aš ant jų 

sėdėjau. 

- Ten, apačioje ,  atrodo, kyla kažkoks triukšmas, - pa

sakė ponas Braunas ir ištiesė kaklą, norėdamas per lo

žės kraštą pamatyti, kas ten dedasi. - Keletas vyrukų 

pagrūmojo man kumščiu. O ką jūs čia šnekat apie kažko

kius sumuštinius ? 
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Kartais pono Brauna nuovoka suvėluodavo. 

- Nieko, brangusis, - greitai atsakė jam ponia Braun. 

Ji nusprendė praleisti viską negirdom. Galų gale taip bus 

paprasčiau negu leistis į ilgas kalbas. 

O Pedingtonas tuo metu kovojo pats su savimi dėl 

teatro žiūronų. Prieš akimirką jis pastebėjo dėžutę su 

užrašu:  TEATRINW ŽIŪRONAI. DVIDEŠIMT PENSŲ. 

Galų gale, ilgokai pasvarstęs ,  jis atsirakino savo lagami

nėlį ir iš vieno slapto skyrelio išsiėmė dvidešimt pensų. 

- Ir kas iš jų gero, - pasakė jis po kurio laiko, žvelgda

mas pro žiūronus į publiką. - Visi atrodo daug mažesni. 

- K vaišel i ,  tu ne pro tą galą žiūri ,  - pasakė Džo

natanas . 

- Na ir kas , vis tiek nieko gero, - apsukęs žiūronus 

kitu galu pasakė Pedingtonas . - Būčiau žinojęs, būčiau 

jų nepirkęs. Na, bet, - kiek pagalvojęs pridūrė jis , - gal 

pravers kitą kartą. 

Vos jam pradėjus taip kalbėti , pakilo scenos uždanga. 

Scenoje buvo pavaizduota dvaro svetainė , o seras Silas 

Blumas, vaidinantis dvarininką, žingsniavo po tą svetai

nę pirmyn atgal. Publika sutiko jį aplodismentais. 

- Jų negalima neštis namo, - sušnibždėjo Džudė. -

Išeidamas privalai padėti juos atgal. 
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- KĄ? !  - garsiai suriko Pedingtonas . Iš tamsoje sken

dinčios salės pasigirdo "ša", o seras SiJas Blumas stab

telėjo  ir įdėmiai pasižiūrėjo Braunų ložės pusėn. -Ar tu 

nori pasakyti . . .  - Pedingtonas akimirką nutilo. - Dvide

šimt pensų! - apmaudžiai pridūrė jis . - Būčiau nusipir

kęs dvi saldžias bandeles . - Jis įsmeigė žvilgsnį į serą 

SiJą Blumą. 

Seras SiJas Blumas atrodė susierzinęs .  Jis nemėgo 

premjerų, o šitoji  prasidėjo ypač nevykusiai . jį persekio

jo bloga nuojauta. Jam daug labiau patikdavo vaidinti tei

giamą herojų, kuriam publika savaime būna palanki, o 

šiame spektaklyje jam teko pikto tėvo vaidmuo. O ka

dangi šįvakar vaidino pirmą kartą, ne per tvirčiausiai mo

kėjo žodžius. Dar blogiau, vos atvykęs į teatrą, sužinojo, 

jog nepasirodė sufleris ir nėra kam jo  pakeisti. Paskui , 

prieš pat pakylant uždangai, išgirdo kažkokį šurmulį žiū

rovų salėje .  Kaip sužinojo iš spektaklio vedėjo, triukš

mas kilo dėl kažkokio sumuštinio. Žinoma, visa tai nie

kai, bet vis tiek trikdė. Na ir pagaliau ta triukšminga 

kompanija ložėje .  jis tyliai atsidūsėjo.  Akivaizdu, jog šį

vakar jam nesiseks. 

Gal seras Silas Blumas į šį spektaklį ir neįdėjo šir

dies ,  tačiau Pedingtonas atsidavė jam visa širdimi. Ne-
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trukus jis užmiršo apie vėjais paleis tus dvidešimt pensų 

ir visą dėmesį sutelkė į veiksmą. Gana greitai nuspren

dė, kad seras Silas Blumas jam visai nepatinka, tad spok

sojo į j į  pro žiūronus nepalankiai nusiteikęs .  Sekė kiek

vieną jo judesį, ir kai pirmo veiksmo pabaigoje seras Silas, 

vaidinantis beširdį tėvą, išvarė savo dukrą iš namų ne

davęs jai nė penso, Pedingtonas atsistojo ant savo kėdės 

ir pasipiktinęs sumosavo programėle scenos pusėn. 

Pedingtonas nuolat stebindavo visus savo poelgiais, 

be to, turėjo tvirtą teisingumo jausmą. Tad kai uždanga 

nusileido, jis rūpestingai padėjo teatro žiūronus ant lo

žės atbrailos ir nulipo nuo kėdės. 

- Ar tau patinka vaidinimas ,  Pedingtonai ? - paklausė 

ponia Braun. 

- Labai įdomu, - atsakė Pedingtonas. 

Jo balsas skambėjo labai ryžtingai, ir ponia Braun įdė

miai pažvelgė į jį. Ji jau buvo beišmokstanti atpažinti to

kį jo kalbos toną, ir tas tonas kėlė jai nerimą. 

- Kur tu eini, mielasis ? - paklausė ji Pedingtono, pa

sukusio prie ložės durų. 

- Ai ,  šiaip sau, pasivaikščioti ,  - numykė Peding

tonas .  
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- Na, tik neužsibūk per ilgai, - šūktelėjo ji , kai Pe

dingtonas jau buvo beveik anapus durų, - nes pražiop

sosi antrąjį veiksmą. 

- Ak, nesijaudink, Mere, - ištarė ponas Braunas .  -

Man rodos, jis tiesiog nori pamankštinti kojas ar šiaip 

ko. Tikriausiai nuėjo į tualetą. 

Tačiau Pedingtonas nuėjo visai ne į tualetą, o patrau

kė prie durų, vedančių į scenos užkulisius . Ant jų  buvo 

užrašyta : PAŠALINIAMS D RAUDŽIAMA. TIK 

AKTORIAMS. Atsidaręs duris i r  peržengęs slenkstį, iš

kart atsidūrė visai kitokiame pasaulyje .  Ten nebuvo kė

džių, apmuštų raudonu pliušu - išvis nebuvo jokių ap

mušalų. Nuo palubės žemyn karojo daugybė virvių, 

atremtos į sieną stovėjo dekoracijos,  o visi žmonės be

protiškai skubėjo. Įprastomis aplinkybėmis Pedingtonas 

būtų viską nuodugniai apžiūrėjęs ,  tačiau dabar iš jo iš

raiškos galėjai suprasti, kad jis turi visai kitą tikslą. 

Pamatęs vyriškį, pasilenkusi prie vienos dekoracijos,  

jis priėjo ir paplekšnojo jam per petį. 

- Atsiprašau, - pasakė Pedingtonas, - gal galėtumėt 

pasakyti, kur yra tas tėvas? 

Scenos darbininkas plušėjo nepakeldamas akių. 

- Tėvas? - paklausė jis . - Koks tėvas? 
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- Na, tas , - tramdydamasis ištarė Pedingtonas . - Tas 

bjaurus tipas. 

- Ak, jūs turite omeny serą Silą. - Scenos darbinin

kas mostelėjo  ilgo koridoriaus link. - Jis persirengimo 

kambaryje .  Bet geriau neikit ir jo netrukdykit, mat šian

dien jis prastai nusiteikęs .  - Tada darbininkas pakėlė 

akis . - Ei ! - sušuko j is . - Tau čia negalima. Kas tave 

įleido ? 

Tačiau Pedingtonas buvo jau tolokai ir negalėjo atsa

kyti, jeigu išvis tuos šūksnius išgirdo . Įdėmiai apžiūri

nėdamas kiekvienas duris ,  jau buvo perėjęs pusę kori

doriaus. Galų gale priėjo vienas su didele žvaigžde, o 

didelėmis auksinėmis raidėmis buvo parašyta : SERAS 

SILAS BLUMAS. Pedingtonas giliai įkvėpė ir garsiai pa

sibeldė. Niekas neatsiliepė, taigi j is vėl pasibeldė. Vis 

tiek niekas neatsiliepė, todėl jis labai atsargiai letena 

stumtelėja duris .  

- Išeikit ! - pasigirdo griausmingas balsas. - Nieko ne

noriu matyti . 

Pedingtonas įkišo galvą pro duris ir apsižvalgė. Se

ras Silas Blumas gulėjo išsitiesęs ant ilgos kušetės. At

rodė pavargęs ir piktas. Pramerkęs vieną akį dėbtelėja į 

Pedingtoną. 
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- Jokių autografų nepasirašinėju, - suurzgė jis .  

- Man nereikia jūsų autografo, - piktai žvelgdamas į 

artistą atsakė Pedingtonas . - Nenorėčiau jūsų autogra

fo, net jeigu ir turėčiau su savim autografų knygutę, ta

čiau aš išvis jos neturiu. 

Seras Silas atsisėdo. 

- Nenori gauti mano autografo? - nustebęs paklausė 

jis . - Bet visi amžinai jų nori ! 

- O aš ne, - pakartojo Pedingtonas.  - Aš atėjau jums 

pasakyti, kad susigrąžintumėt savo dukterį ! 

Paskutinius žodžius jis nurijo.  Mat garsusis artistas, 

atrodė, padidėjo vos ne du kartus ,  palyginti su tuo, kokį 

matė j į  scenoje, ir atrodė,  kad sprogs. 

Seras Silas susiėmė pirštais kaktą. 

- Nori , kad aš susigrąžinčiau dukterį? - pagaliau iš

tarė jis. 

- Taip, - drąsiai patvirtino Pedingtonas. - O jeigu 

nesusigrąžinsite, manau, ji galės apsigyventi pas ponus 

Braunus .  

Seras Silas Blumas suglumęs brūkštelėjo delnu sau 

per plaukus, o paskui įsižnybo. 

- Pas ponus Braunus ,  - lyg apsvaigęs pakartojo jis .  
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Išgąstingomis akimis peržvelgęs kambarį, Silas Elu

mas puolė prie durų. 

- Sara ! - garsiai suriko jis .  - Sara, tučtuojau ateik ! 

Prisišliejęs nugara prie sienos jis nuslinko prie ku

šetės ir stumtelėja ją tarp savęs ir Pedingtono. 

- Nesiartink, meškine ! - dramatiškai šūktelėjo jis ir 

prisimerkęs pažiūrėjo į Pedingtoną, mat buvo truputį 

trumparegis .  - Juk tu meškinas, tiesa? - paklausė jis .  

- Taip, tiesa, - atsakė Pedingtonas . - Iš Peru miško ! 

Seras Silas pasižiūrėjo į jo vilnonę kepurę. 

- Puiku, - piktai tarstelėja jis , norėdamas laimėti lai-

ko, - tada turėtum žinoti, kad mano persirengimo kam

baryje žalia vilnonė kepurė netinka. Argi nežinai, kad 

žalia spalva šiame teatre neša nelaimę? Tučtuojau ją nu

siimk. 

- Tai ne mano kaltė, - pasakė Pedingtonas. - Aš no

rėjau dėtis savo tikrąją skrybėlę. 

Jis nespėjo visko paaiškinti apie savo skrybėlę, kai 

atsilapojo durys ir pasirodė panelė, vardu Sara. Peding

tonas iškart atpažino, kad tai ji spektaklyje vaidino sero 

Silo dukterį. 

- Na ir puiku, - pasakė jis .  - Aš atėjau jūsų išgelbėti . 

- Ko tu atėjai? - nustebo panelė. 
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- Sara, - išlindo iš už kušetės seras Silas Blumas. -

Sara, apgink mane nuo to . . .  nuo to pamišusio meškino ! 

- Aš ne pamišęs, - įsižeidė Pedingtonas. 

- Tada malonėk paaiškinti, ką tu veiki mano persi-

rengimo kambaryje ,  - sududeno garsusis artistas. 

Pedingtonas atsiduso. Kartais žmonės sunkiai supran

ta, ką j iems sakai . Jis vėl kantriai viską paaiškino. Kai 

baigė kalbėti, panelė, vardu Sara, atlošė galvą ir nusi

kvatojo. 

- Džiaugiuosi ,  j og tau tai juokinga, - pasakė se

ras  Si las . 

- Bet mielasis, argi tu nesupranti? - pasakė ji .  - Tai 

didžiausias pagyrimas .  Pedingtonas iš tiesų tiki, jog tu 

išgujai mane iš namų, nedavęs nė penso . Juk tai rodo, 

koks didis artistas tu esi ! 

Seras Silas akimirką dvejojo. 

- Hm-m! - nemaloniai sukrenkštė jis. - Sakyčiau, įvy

ko nesusipratimas. Kai pagalvoji ,  tai jis labai nuovokus 

meškiukas. 

Pedingtonas žvilgtelėjo į vieną aktorių, paskui į kitą. 

- Tai jūs tenai tik vaidinote . . .  - užsikirsdamas pasa

kė j is .  

Panelė pasilenkė ir  paėmė jį už letenos. 
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- Žinoma, mielasis. Bet labai malonu, kad tu atėjai 

čia manęs gelbėti . Niekada šito nepamiršiu. 

- Na, aš tikrai jus išgelbėčiau, jeigu norėtumėt, - pa-

sakė Pedingtonas. 

Seras Silas kostelėja .  

- Ar  tu domiesi teatru, meškiuk? - vėl sududeno j is .  

- O  taip, - atsakė Peding�onas , - labai domiuosi. Tik 

man nepatinka, kad už viską reikia tiek daug mokėti. Už

augęs norėčiau būti aktorius. 

Panelė, vardu Sara, staiga pašoko. 

- Žinai ką, Silai, mielasis, - prakalbo ji ,  žvelgdama į 

Pedingtoną. - Man kilo viena mintis ! - Ji kažką sušnibž

dėjo serui Silui į ausį, o tada seras Silas pasižiūrėjo į Pe

dingtoną. 

- Šiek tiek neįprasta, - mąsliai nutęsė jis . - Bet ver

ta pamėginti ! 

Tuo metu teatre pertrauka jau beveik baigėsi ir Brau

nai ėmė nerimauti . 

- O  varge, - atsiduso ponia Braun. - Ir  kur jis pradingo? 

-]eigu nepasiskubins, - pasakė ponas Braunas, - ne-

pamatys antrojo veiksmo pradžios . 

Staiga į duris kažkas pasibeldė ir patarnautoja pada

vė ponui Braunui raštelį. 
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- Jaunasis ponaitis meškiukas prašė jums jį perduo

ti, - paaiškino ji. - Sakė, jog labai skubu. 

- E-e .. ačiū,  - paėmęs ir išlankstęs raštelį padėkojo 

ponas Braunas. 

- Kas ten parašyta? - susirūpinusi paklausė ponia 

Braun. - Kas jam vėl nutiko? 

Ponas Braunas padavė raštelį jai pačiai paskaityti . 

- Nuojauta tavęs neapgavo, - pasakė jis. 

Ponia Braun žvilgtelėjo į raštelį. Jame skubotai pieš

tuku buvo parašyta : MAN PAVEDĖ LABAI SVARBŪ 

REIKALĄ. PEDYNGTUNAS. P.S .  VISKA PAPASA

KUSIU VĖLEU. 

- Ką, dėl Dievo meilės, tai gali reikšti ? - nustebo ji. -

Jau vėl kur nors bus įsivėlęs ,  ne kitaip. 

- Nežinau, - atsakė ponas Braunas, sėsdamasis at

gal į kėdę, mat salėje jau geso šviesos. - Bet neketinu 

dėl to gadinti sau malonaus vakaro. 

- Gal antroj i  dalis bus geresnė už pirmąją, - pasakė 

Džonatanas .  - Mano galva, pirmoji buvo niekam tikusi. 

Tas vyras vis užmiršdavo žodžius. 

Antroj i dalis iš tiesų buvo daug geresnė už pirmąją. 

Vos tik seras Silas įžengė į sceną, žiūrovai tiesiog įsi

audrino . Artistas buvo labai pasikeitęs .  Jis nebepainiojo 
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teksto, ir žiūrovai, kurie per visą pirmą veiksmą kosčio

ja, dabar sėdėjo tyliai ir gaudė kiekvieną žodį. 

Kai galų gale po paskutinės scenos, kurioje sero Silo 

dukra sugrįžo į jo glėbį, uždanga nusilejdo, prapliupo plo

j imų audra. Uždanga vėl pakilo, ir visi artistai nusilenkė 

žiūrovams.  Dar sykį jai pakilus,  nusilenkti išėjo seras 

Silas ir Sara, bet džiaugsmo šūksniai vis tiek nesiliovė. 

Galų gale seras Silas žengtelėja žingsnį žiūrovų link ir 

pakėlė ranką, prašydamas tylos. 

- Ponios ir ponai, - tarė j is . - Dėkoju už nuoširdžius 

plojimus . Mes tikrai labai dėkingi. Bet kol jūs dar neišsi

skirstėte, norėčiau pristatyti jums jauniausią ir svarbiau

sią mūsų trupės narį. Mažąjį  . . .  e-e . . .  meškiuką, kuris at

ėjo mūsų gelbėti . . .  

Visa tolesnė sero Silo kalba nuskendo susijaudini

mo gaudesy, mat jis priėjo prie pat scenos krašto , kur 

neaukšta širma slėpė skylę grindyse, skirtą sėdėti suf

leriui. 

Jis sučiupo už letenos Pedingtoną ir truktelėjo aukš

tyn. Pro skylę pasirodė meškiuko galva. Kitoje letenoje 

jis gniaužė pjesės tekstą. 

- Pasirodyk, Pedingtonai, - pakvietė seras Silas . - Pa

sirodyk ir nusilenk žiūrovams. 
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- Negaliu, - sustenėjo  Pedingtonas . - Atrodo, aš 

Įstrigau ! 

Jis tikrai buvo įstrigęs .  Prireikė kelių scenos darbi

ninkų, gaisrininko ir daugybės sviesto, kol jĮ ištraukė pub

likai jau išsivaikščiojus .  Bet jam užteko ir to, kad jis pa

sisukiojo skylėje ir nukėlė kepurę prieš džiūgaujančią 

minią, tik tada uždanga galutinai nusileido. 

Kitą vakarą, jei kas būtų užėjęs į Pedingtono kamba

rĮ, būtų radęs jį sėdintį lovoje su iškarpų albumu, žirklė

mis ir klij ais. Jis atsidėjęs klijavo į albumą sero Silo Blu

mo nuotrauką, kurią garsusis artistas buvo pasirašęs: 

"Pedingtonui, nuoširdžiai dėkingas" .  Taip pat jis turėjo 

ir Saros pasirašytą nuotrauką. O tikras jo pasididžiavi

mas buvo laikraščio iškarpa apie spektaklį su tokia ant

rašte: PEDINGTONAS IŠGELBĖJO REGINĮ ! 
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Ponas Graberis jam pasakė, kad tas nuotraukas gali

ma už tam tikrą sumelę parduoti , bet ilgai svarstęs Pe

dingtonas nusprendė jas pasilikti. Šiaip ar taip, seras Si

las Blumas grąžino jam tuos dvidešimt pensų ir dargi 

padovanojo teatro žiūronus.  



7 

NUOTYKIS PAJURYJE 

Vieną rytą ponas Braunas pasižiūrėjo į barometrą 
prieškambaryje ir pasakė: 

- Atrodo, šiandien bus gražus oras. Gal važiuojam prie 

jūros ? 

Jo mintį visi kiti šeimos nariai sutiko džiaugsmingai, 

ir tučtuojau namuose kilo neregėtas bruzdesys . 

Ponia Berd puolė tepti krūvos sumuštinių, o ponas 

Braunas tuo metu tvarkė kelionei automobilį. Džonata-
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nas ir Džudė susiieškojo maudymosi kostiumėlius, o Pe

dingtonas užlipo į savo kambarį susidėti daiktų. Kai tek

davo kur nors vykti kartu su Pedingtonu, visada kildavo 
rūpesčių, nes jis užsispyręs imdavosi su savimi visus 

savo daiktus .  O laikui bėgant jų prisikaupė daugybė. Da

bar jis jau turėjo ne tik lagaminą, bet ir gražų kelionės 
krepšį su inicialais P. B. ant vieno šono ir popierinį krep

šelį visokiems mažmožiams. 

Ponia Braun vasarai nupirko jam skrybėlę nuo sau

lės. Ji buvo šiaudinė ir labai nulėpusiais kraštais .  Peding

tonui j i  patiko, nes lankstydamas kraštus galėdavo keis

ti jos formą, o tai tas pats lyg turėtum keletą skrybėlių. 
- Kai nuvažiuosim prie jūros, - pasakė ponia Braun, -

nupirksim tau kibirėlį ir kastuviuką. Galėsi statyti smė

lio pilis. 

- Ir galėsi nueiti ant molo, - nekantraudamas pridū

rė Džonatanas. - Ten yra nuostabių žaidimo automatų. 

Įsidėk kuo daugiau monetų. 

- Ir galėsim visi pasimaudyti, - pridūrė Džudė. - Juk 

tu moki plaukti, ar ne? 

- Deja, ne per geriausiai , - atsakė Pedingtonas. - Ma
tai, aš niekad nesu buvęs prie jūros ! 

- Niekad nebuvai prie jūros ! - Namiškiai , pametę sa

vo reikalus, nustebę sužiuro į Pedingtoną. 
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- Niekad, - pakartojo Pedingtonas. 

Tada visi nutarė, jog turbūt nuostabu pirmą kartą gy

venime keliauti prie jūros. Net ponia Berd prakalbo apie 

tą dieną, kai ji prieš daugelį metų pirmą kartą nuvažiavo 

prie jūros. Kai visi pasipasakojo,  kokių nuostabių dalykų 

gali pamatyti prie jūros, Pedingtonas net virpėjo iš susi

jaudinimo. 

Pagaliau pilnut pilnutėlis automobilis pajudėjo iš na

mų. Ponia Berd, Džudė ir Džonatanas sėdėjo ant užpa

kalinių sėdynių. Ponas Braunas vairavo, o ponia Braun 

ir Pedingtonas sėdėjo šalia jo. Pedingtonui patikdavo sė

dėti priekyje ,  ypač kai langas būdavo atidarytas ir galė

davai pro j į  iškišti gaiviam vėjui galvą. 

- Ar jau užuodi jūrą, Pedingtonai? - po kurio laiko 

paklausė ponia Braun. 

Pedingtonas iškišo pro langą galvą ir pauostė. 

- Kažką užuodžiu, - atsakė jis .  

- Tai gerai , - tarė ponas Braunas. - Uostyk uostyk, 

nes mes jau beveik atvažiavome. 

Ir iš tikrųjŲ, kai jie pasiekė kalvos viršūnę, o paskui 

pasuko į šoną ir ėmė leistis nuokalne, tolumoje pasima

tė ryto saulės nutvieksta jūra. 

Pedingtonas išplėtė akis .  
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- Žiūrėkit, kiek laivų ant tos dirvos ! - sušuko j is ,  le-

tena rodydamas į paplūdimį. 

Visi nusikvatojo. 

- Tai ne dirva, - pasakė Džudė. - Tai smėlis. 

Aiškindami Pedingtonui, kas yra smėlis, įvažiavo į 

patį Braitoną, o netrukus jau riedėjo pakrantės keliu. Pe

dingtonas žiūrėjo į jūrą gafla nepatikliai . Bangos buvo 

daug aukštesnės, negu įsivaizdavo. Na, ne tokios dide

lės, kaip matė plaukdamas jūra į Angliją, bet kaip tokiam 

mažam meškiukui tai didelės. 

Ponas Braunas sustabdė automobilį plačioje, poilsiau

tojų pilnoje gatvėje prie parduotuvės ir išsiėmė piniginę. 

- Norėčiau nupirkti šiam meškiukui viską, ko reikia 

vienos dienos poilsiui prie jūros,  - pasakė jis pardavė

jai kitapus prekystalio. - Turbūt mums reikės kibirėlio 

ir kastuviuko, akinių nuo saulės ,  vieno iš tų plaukioji

mo ratų . . .  

Kai jis išpyškino visą sąrašą, pardavėja įteikė pirki

nius Pedingtonui, kuris tuoj pasigailėjo ,  kad turi tiktai 

dvi letenas. Jis užsimovė per juosmenį plaukiojimo ratą, 

kuris vis slydo žemyn iki kelių, akiniai nuo saulės irgi 

vos laikėsi ant nosies, vienoje rankoje šiaudinė skrybė

lė, kibirėlis ir kastuviukas, o kitoje - lagaminėlis. 
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- Gal norite nusifotografuoti , sere? - atsigręžęs Pe

dingtonas išvydo į jį žiūrintį apšepusį vyriškį su fotoapa

ratu. - Tik už vieną svarą, sere . Kokybė garantuojama. 

Jeigu nepatiks ,  pinigus grąžinsime. 

Pedingtonas valandėlę svarstė. Jam nelabai patiko to 

vyruko išvaizda, tačiau jis keletą savaičių uoliai taupė ir 

dabar turėjo daugiau negu tris svarus .  Būtų visai neblo

gai turėti savo nuotrauką. 

- Nesugaišite nė minutės ,  sere, - pasakė vyriškis ir 

palindo po juoda marška kitapus kameros. - Žiūrėkit, tuoj 

išskris paukščiukas. 

Pedingtonas apsidairė. Kiek jo  akys aprėpė, nesima

tė jokio paukščiuko. Jis apėjo kamerą ir atsistojęs tam 

vyrukui už nugaros paplekšnojo per petį. Fotografas, ku

ris kažko lyg ir ieškojo, krūptelėjo ir staiga išniro iš po 

juodos marškos.  

- Kaip, jūsų manymu, aš jus nufotografuosiu, jeigu 

jūs ne stovit priešais kamerą? - nepatenkintas paklausė 

j is .  - Sugadinau fotoplokštelę ir . . .  - jis pasižiūrėjo į Pe

dingtoną jau kitokiu žvilgsniu, - tai kainuos jums vieną 

svarą ! 

Pedingtonas įsmeigė į j į  atšiaurų žvilgsnį. 
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- Jūs sakėte, tuoj išlėks paukščiukas , - ištarė j is . 

Bet jokio paukščiuko nebuvo. 

- Manyčiau, jis nulėkė šalin, vos tave išvydęs, - pa

giežingai atkirto vyriškis . - Taigi, kur mano svaras ? 

Pedingtonas pasižiūrėjo į jį dar nuožmiau. 

- Tikriausiai tas paukščiukas nulėkdamas jį nusine

šė, - atsakė jis . 

- Cha cha cha ! - nusikvatojo kitas fotografas, kuris 

susidomėjęs sekė visą tą sceną. - Gražiai meškiukas ta

ve suraitė, Čarli ! Taip tau ir reikia, nes juk fotografuoji 

neturėdamas leidimo. O dabar mauk iš čia, kol nepašau

kiau policininko. 

Jis palaukė, kol tas vyrukas susirinko savo daiktus ir 

nugūrino jūros tilto link, tada atsigręžė į Pedingtoną. 

- Tokie žmonės - tikra nelaimė ! - pasakė jis . - At

ima uždarbį iš garbingų fotografų. Gerai padarei, kad ne

sumokėjai jam nė penso. Ir j eigu leisi, aš pats tave gra

žiai nufotografuosiu - atsidėkodamas ! 

Braunų šeima susižvalgė tarpusavy. 

- Nežinau, - pasakė ponia Braun. - Atrodo, kad Pe

dingtonas visada laimingai išneša kailį .  

- Tai todėl, kad jis meškiukas , - kažkaip dviprasmiš

kai pasakė ponia Berd. - Meškiukams labai brangus jų 
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kailis . - Ir ji  nužingsniavo priekyje į paplūdimį, o ten, 

ant smėlio netoli molo, rūpestingai patiesė kelioninį ki

limėlį. - Čia mums visai tinkama vietelė, - pasakė ji. -

Labai lengva ją surasti, taigi kur nors nuėję nė vienas 

nepasiklysime. 

- Potvynis atslūgęs, - pasakė ponas Braunas, - taigi 

bus malonu ir saugu maudytis .  - Ir atsigręžė į Pedingto

ną. - Ar eisi maudytis, Pedingtonai? - paklausė. 

P�dingtonas apžvelgė jūrą. 

- Na, nebent pasipliuškenti , - pasakė j is .  

- Aha, tai paskubėk, - paragino Džudė. - Ir atnešk 

mums savo kibirėlį ir kastuviuką, pasimokysim statyti 

smėlio pilis . 

- Negali būti ! - Džonatanas parodė į skelbimą ant sie

nos už jų nugaros . - Žiūrėk, rengiamos smėlio pilių var

žybos. Fiūū ! Prizas - dešimt svarų už didžiausią pilį ! 

- Žinot, ką. Susivienykim ir pastatykim bendrą pilį, -

pasakė Džudė. - Galiu lažintis ,  kad mes visi trys pasta

tysim tokią didelę pilį, kokios niekas nematė. 

- Man atrodo, šitaip neleidžiama, - tarė ponas Brau

nas, skaitydamas skelbimą. - Čia parašyta, kad kiekvie

nas pats vienas privalo statyti pilį. 

Džudė nusiminė . 
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- Na, aš vis tiek pabandysiu . Eime, visi trys pirma 

pasimaudysim, o paskui užkandę galėsim pradėti. 

Ji nubėgo ristele per smėlį, o jai iš paskos - ir Džona

tanas su Pedingtonu. Na bent jau Džonatas bėgo iš pas

kos ,  o Pedingtonui po kelių žingsnių maudymosi ratas 

nuslydo nuo juosmens ir jis stačia galva griuvo į smėlį. 

- Pedingtonai, duok man tą savo lagaminą, - suriko 

jam pavymui ponia Braun. - Negalima jo neštis į jūrą. 

Sušlaps ir išteš. 

Gerokai nusiminęs Pedingtonas atidavė savo daik

tus pasaugoti poniai Braun ir tada nulėkė paskui Džudę 

ir Džonataną. Kol pri bėgo jūrą, Džudė su Džonatanu jau 

buvo toli nuplaukę, tad Pedingtonas pasitenkina tuo, kad 
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atsisėdo vandeny prie pat kranto ir džiaugėsi vis atsiri

tančiomis ir aplink sūkuriuojančiomis bangomis .  Buvo 

tikrai malonu - tiesa, iš pradžių truputį šaltoka, tačiau 

netrukus sušilo. Pedingtonas nusprendė, jog pajūris -

nuostabi vieta. Jis nubrido truputį giliau ir atsigulęs ant 

savo maudymosi rato su posi, o bangos švelniai plukdė jį 

atgal prie kranto. 

"Dešimt svarų ! Įsivaizduokit. . .  o jeigu . . .  jis laimės visą 

dešimtį svarų ! " Pedingtonas užsimerkė. Vaizduotėje jau 
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regėjo puikią smėlio pilį su dantyta siena, bokštais ir 

apsaugos grioviu, kokią buvo matęs paveikslėlyje .  Toji 

pilis vis didėjo ir didėjo, ir visi poilsiautojai būriavosi ap

link ją ir aikčioja.  Vienas kitas jau šnekėjo, kad gyveni

me nėra matęs tokios didelės smėlio pilies ir kad . . .  Stai

ga vaizdinys nutrūko, jis krūptelėjo,  pajutęs,  jog kažkas 

aptėškė j į  vandeniu. 

- Eime, Pedingtonai, - pasigirdo Džudės balsas. -

Snaudi čia sau prieš saulutę . . .  Metas valgyti priešpie

čius, o paskui mūsų laukia daug darbo. 

Pedingtonas nuliūdo. Jis sapnavo tokią gražią smėlio 

pilį ! Neabejojo, kad už ją laimėtų pirmąją vietą. Prasi

krapštęs akis nukrypavo paskui Džudę ir Džonataną prie 

saviškių, kur ponia Berd jau buvo išdėliojusi sumušti

nius .  Kiekvienas gavo sumuštinių su kumpiu, su kiauši

niais, su sūriu, o Pedingtonui dar teko su marmeladu. O 

po sumuštinių dar valgė ledų ir vaisių. 

- Aš siūlau, - prabilo ponas Braunas, kuris svajojo po 

priešpiečių maloniai pasnausti, - pavalgius jums visiems 

trims susirasti po vietelę ir pastatyti po pilį. Tada ir pa

tys išrinksim, kurio didžiausia, ir, aišku, dalyvausim ben

drame konkurse. Aš skiriu svarą už didžiausią pilį. 
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Visiems trims statytojams ši mintis patiko. 

- Tačiau per toli nenueikit, - Džonatanui, Džudei ir 

Pedingtonui susirengus eiti dar šūktelėjo ponia Braun. -

Nepamirškit, kad netrukus vanduo vėl pakils ! 

Tačiau jos perspėjimas prasklendė pro ausis - visiems 

dabar rūpėjo tik smėlio pilys. O Pedingtonas ryžtingiau

siai iš visų čiupo už savo kibirėlio ir kastuviuko. 

Paplūdimyje buvo pilna žmonių, ir jam teko tolokai 

paėjėti, kol pagaliau rado laisvos vietos. Pirmiausia jis tą 

vietą apjuosė giliu ir plačiu grioviu, pastatė tiltą, kuriuo 

galėtų nešioti ir vežioti smėlį pilies statybai. Paskui pra

dėjo kibiriuku tempti smėlį pilies sienoms. 

Jis buvo darbštus meškiukas, ir nors nuo sunkaus dar

bo letenos netrukus pavargo, ištvermingai dirbo toliau, 
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kol rato viduryje  pagaliau supylė didžiulę smėlio krūvą. 

Tada ėmė darbuotis kastuviuku - lygino sienas ir darė 

kuorus. Siena išėjo tikrai puiki - su langais ir šaudymo 

angomis .  

Pabaigęs viską, į vieną kampinį bokštą įsmeigė kas

tuviuką, ant jo pakabino skrybėlę, tada pats atsigulė pi

lies kieme, greta pasistatęs stiklainį su marmeladu, ir 

užsimerkė. Jautėsi pavargęs ,  bet ir labai savimi paten

kintas. Klausydamasis švelnios bangų mūšos, netrukus 

kietai užmigo. 

- Apvaikščiojom visą paplūdimį, - pasakė Džonata

nas . - Ir niekur jo neradom. 

- Jis netgi nepasiėmė savo rato, - susirūpino ponia 

Braun. - Nieko. Tik kibirėlį ir kastuviuką. 

Visa Braunų šeima apsupo ratu gelbėjimo stoties tar

nautoją. 

- Jo nėra jau kelios valandos, - kalbėjo ponas Brau-

nas . - O vanduo buvo du kartus pakilęs ! 

Gelbėtojas klausėsi jų nusiteikęs rimtai . 

- Ir sakote, kad jis nemoka plaukti ? - pasitikslina jis .  

- Jam netgi vonioje maudytis nelabai patinka, - atsa-

kė Džudė. - Taigi neabejoju, kad jis nemoka plaukti. 
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- Štai jo fotografija, - parodė ponia Berd. - Nusifo

tografavo ką tik iš ryto. - Ji padavė gelbėtojui Pedingto

no nuotrauką ir nosine nusišluostė akis. - Esu tikra, kad 

jam kažkas atsitiko. Antraip tikrai būtų parėjęs gerti ar

batos. 

Gelbėtojas pasižiūrėjo į nuotrauką. 

- Galėtume tuoj išplatinti jo išvaizdos aprašymą, - abe

jodamas pasakė jis. - Bet iš nuotraukos nelengva pasa

kyti ,  kaip jis atrodo, - čia tik skrybėlė ir tamsūs akiniai. 

- Ar negalėtumėt išsiųsti gelbėj imosi valties?  - vil-

tingai paklausė Džonatanas. 

- Galėtume, - atsakė vyras, - jeigu žinotume, kur ieš

koti. Jis gali būti bet kur. 

- O  varge, - ponia Braun irgi išsitraukė nosinę. - Ne

galiu apie tai net pagalvoti . 

- Na, kas nors vis tiek paaiškės , - paguodė ponia 

Berd. - Jo tokia gera galva. 

- Taigi, - ištarė gelbėtojas pakėlęs nuo žemės ir duo

damas jiems šia�dinę skrybėlę. - Jūs ją kol kas palaiky

kite, o aš tuo tarpu . . .  na, ką nors sugalvosim. 

- Na, liaukis ,  Mere ! - ponas Braunas paėmė žmoną 

už rankos.  - Galbūt jis paprasčiausiai paliko ją ant smė-
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lio prie jūros, ir tiek. O pakilusios bangos ją pagavo ir 

išmetė. 

jis pasilenkė surinkti kitų Pedingtono daiktų. Jie da

bar atrodė tokie maži ir niekam nereikalingi. 

- Tai tikrai Pedingtono skrybėlė , - gerai apžiūrėjusi 

patvirtino Džudė. - Štai žiūrėkit : viduje yra jo ženklas ! -

Ji išvertė skrybėlės vidų ir parodė visiems juodu rašalu 

padarytą letenėlės atspaudą ir užrašą: MANO SKRY

BELE. PEDYNGTUNAS. 

- Siūlau visiems išsiskirstyti ir peršukuoti visą pa

plūdimį, - pasakė Džonatanas .  - Taip bus daugiau tiki

mybės jį  surasti. 

Ponas Braunas suabejojo :  

- Bet jau temsta . . .  

Ponia Berd pasidėjo kilimėlį ir  susikryžiavo ant krū

tinės rankas . 

- Na, aš tai jau nevažiuosiu namo, kol jo nesurasim, -

pasakė ji .  - Negalėčiau net kojos įkelti į tuščius namus -

be Pedingtono. 

- Niekas iš mūsų ir nesirengia važiuoti namo be jo, 

ponia Berd, - pritarė ponas Braunas . jis bejėgiškai žiū

rėjo jūros pusėn. - Tik kad . . .  
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- Gal jis visai nė neplaukė jūron, - užjausdamas pa

sakė gelbėtojas. - Gal jis tik šiaip kur nors nuklydo . . .  

Ten juda kažkokia minia. Matyt, kas nors įdomaus atsiti

ko. -Jis šūktelėjo pro šalį einančiam vyriškiui : - Kas ten 

ant molo dedasi, drauguži? 

Nė nesustodamas žmogus tik grįžtelėja ir šūktelėjo 

per petį : 

- Kažkoks šaunuolis vienas pats perplaukė Atlanto 

vandenyną ant maudymosi rato. Sako, kad visą kelionę 

nei valgęs ,  nei gėręs - net sunku patikėti ! 

Ir nuskubėjo tolyn. 

Gelbėtojas numojo ranka. 

- Dar vienas apsišaukėlis pagyrūnas, - pasakė jis. -

Tokių čia išdygsta kiekvienais metais .  

Ponui Braunui toptelėja į galvą mintis .  

- Kažin, ar. . .  - nutęsė jis ,  žvelgdamas molo pusėn. 

- Labai primena j į  . . .  - ati tarė ponia Berd. - Paprastai 

taip nutinka tik Pedingtonui. 

- Taip ir bus ! - riktelėja Džonatanas . - Taip ir bus ! 

Jie susižvalgė tarpusavy, tada susirinko visus daik

tus ir nuskubėjo prie minios molo link. Jiems teko gana 

ilgai brautis per žmones ,  nes žinia, jog "kažkas atsitiko 

ant molo", kaipmat pasklido aplinkui ir ten susidarė spūs-
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tis .  Bet galų gale ponas Braunas pasikalbėjo su polici

ninku, ir šis jiems praskynė kelią ir nulydėjo i pati molo 

galą, kur būdavo švartuojami ratiniai garlaiviai . 

Ir išvydo keistą vaizdą. Pedingtonas, kuri ką tik vie

nas žvejys buvo ištraukęs iš vandens, sėdėjo ant apversta 

savo kibirėlio ir kalbėjosi su reporteriais .  Kai kurie re

porteriai j i  fotografavo, o ki�i vienas per kitą bėrė jam 

klausimus. 

- Ar jūs atplaukėte tiesiai iš Amerikos ? - paklausė 

vienas reporteris .  

Braunai, nebežinodami, ar  juoktis ,  ar  verkti, ištempę 

ausis laukė,  ką Pedingtonas atsakys . 

- Na, ne, - pagalvojęs sąžiningai atsakė Pedingto

nas . - Ne iš Amerikos. Bet buvau labai toli. - Jis moste

lėjo jūros pusėn. - Suprantate, mane pagavo pakilęs po

tvynis . 

- Ir visą laiką jūs sėdėjote šitame kibirėlyje? - spaus

damas fotoaparato mygtuką paklausė kitas reporteris. 

- Taip, visą laiką, - atsakė Pedingtonas. - O kastu

viuku yriausi. Kokia laimė, kad juos abu turėjau ! 

- Ir jūs maitinotės vien planktonu? - pasidomėjo ki

tas balsas . 

Pedingtonas sutriko. 
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- Ne, - atsakė j is .  - Marmeladu. 

Ponas Braunas prasibrovė pro minią. Pedingtonas pa

šoko, kaltai nuleidęs akis .  

- Nagi ! - pasakė ponas Braunas, paėmęs j į  už lete

nos. - Šiai dienai klausimų pakaks. Šis meškiukas ilgai 

išbuvo jūroje ir labai pavargo. Iš tikrųjų, - jis įsmeigė 

reikšmingą žvilgsnį į Pedingtoną, - tai jis išbuvo jūroje  

visą pusdienį ! 

- Ar šiandien vis dar antradienis?  - geraširdiškai 

paklausė Pedingtonas . - Maniau, kad jau praėjo dau

giau laiko ! 

- Antradienis , - griežtai atsakė ponas Braunas . - Ir 

tu mus mirtinai išgąsdinai ! 

Pedingtonas pasiėmė savo kibirėlį, kastuviuką ir mar

melado stiklainį . 

- O  vis dėlto, - pasakė j is , - galiu prisiekti , kad retas 

meškiukas yra plaukiojęs po jūrą kibirėliu. 

Kai pagaliau jie išvažiavo Braitono gatvėmis namo, 

jau buvo visai ·sutemę. Didysis pasivaikščioj imų takas 

buvo nušviestas spalvotomis girliandomis ,  ir netgi fon

tanų čiurkšlės miesto parkuose kaitaliojo  spalvas . Vaiz

das buvo nuostabus. Tačiau Pedingtonas gulėjo ant už-
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pakalinės sėdynės susuptas į antklodėlę ir galvojo apie 

savo smėlio pilį. 

- Galiu prisiekti, kad manoji buvo už visas didesnė, -

mieguistai sumurmėjo j is .  

- Prisiekiu, kad didžiausia buvo mano, - užginčija  

Džonatanas.  

- Aš manau, - ištarė ponas Braunas, - jums visiems 

reikia duoti po svarą, ir nebeliks abejonių. 

- Gal mes kurią dieną vėl ten nuvažiuokim, - pasiūlė 

ponia Braun. - Tada vėl surengtume konkursą. Kaip tu 

manai , Pedingtonai? 

Tačiau nuo užpakalinės sėdynės nepasigirdo jokio at

sakymo. Smėlio pilys , kibirėlio irklavimas skersai visą 

uostą, gaivus jūros oras - viso to Pedingtonui, aišku, bu

vo per akis .  Jis kietai miegojo. 
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- Oho ! - nusistebėjo Pedingtonas. - Ir visa tai man? 

Jis godžiai spoksojo į tortą. Išties tai buvo nuostabus 

tortas .  Vienas iš gardžiausių ponios Berd kepinių. Visas 

aplietas cukraus glajumi, o viduje kremas ir marmela

das . Pačiame vidury įsmeigta žvakutė, o aplink ją užra

šas : PEDINGTONUI. NUOŠIRDŽIAUSI LINKĖJIMAI 

GIMIMO DIENĄ. - NUO MŪSŲ VISŲ. 
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Mintis surengti gimtadienį kilo poniai Berd. Peding

tonas pas juos gyveno jau du mėnesius. Niekas, netgi 

pats Pedingtonas, tiksliai nežinojo,  kiek jam metų, taigi 

jie nusprendė pradėti viską nuo pradžių ir švęsti pirmąjį 

jo gimtadienį. Pedingtonui ši mintis pasirodė puiki, ypač 

kai jam pasakė, jog meškiukai švenčia gimtadienį du

kart per metus - vieną sykį vasarą, kitą sykį žiemą. 

- Kaip ir mūsų karalienė, - pasakė ponia Berd. - Tai

gi jauskis labai reikšmingas . 

Pedingtonas toks ir jautėsi. Jis tuoj pat nužingsniavo 

pas poną Graberį ir papasakojo jam šią naujieną. Ponui 

Graberiui naujiena padarė didelį įspūdį ir jis apsidžiau

gė, kai Pedingtonas pakvietė jį į šventę. 

- Mane nedažnai kur nors kviečia, ponaiti Braunai, -

susijaudino jis . - Nė neprisimenu, kada paskutinį kartą 

buvau kur išėjęs, taigi labai lauksiu tavo gimtadienio. 

Tąkart jis nieko daugiau nebesakė, tačiau kitą rytą 

prie Braunų namų privažiavo furgonas ir įteikė jiems pa

slaptingą paketą nuo visų Porto belo prekybos centro par

davėjų. 

- Koks tu laimingas meškiukas ! - sušuko ponia 

Braun, kai visi kartu atplėšė paketą ir pamatė, kas jo 
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viduje .  Tai buvo naujas gražus turgaus krepšys su ratu

kais.  O ant jo šono - mažytis varpelis , kuriuo Pedingto

nas galės paskambinti , kad žmonės duotų jam kelią. 

Pedingtonas pasikrapštė pakaušį. 

- Nebežinau, ko dabar griebtis , - padėjęs krepšį ša

lia kitų dovanų, pasakė jis . - Turėsiu parašyti daugybę 

padėkos laiškų. 

- Galbūt tu geriau parašyk juos rytoj , - skubiai pata

rė ponia Braun. 

Mat kai Pedingtonas sėsdavosi rašyti laiškų, daugiau 

rašalo kliūdavo jam pačiam, o ne ant popieriaus. Vakar 

vakare išsimaudęs jis atrodė toks švaru tis, gaila bus, jei 

išsiteps . 

Pedingtonas nusiminė. Jam patiko rašyti laiškus. 

- Gal aš galiu padėti poniai Berd virtuvėje?  - staiga 

užsidegė j is .  

- Man labai malonu pranešti, - kaip t ik atskubėjusi 

iš virtuvės pasakė ponia Berd, - jog aš viską baigiau. 

Bet jei  nori, gali nulaižyti šaukštelį . - Ji pris iminė kar

čią patirtį, kai Pedingtonas sykį "padėjo" jai virtuvė

je .  - Tiktai neįsismagink, - perspėjo j i ,  - nes nebetilps 

tortas .  
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Štai tada jis ir išvydo gimtadienio tortą. Pedingtono 

akys, visad didelės ir apvalios, dabar pasidarė dar dides

nės ir apvalesnės,  o ponia Berd net paraudo iš pasidi

džiavimo. 

- Ypatingoms progoms ir kepiniai ypatingi, - pasakė 

ji ir nuskubėjo į valgomąjį. 

Visą dieną Pedingtonas lakstė iš vienos vietos į kitą, 

žiūrėdamas, kaip ruošiamasi jo gimtadieniui. Ponia Braun 

švarinosi ir tvarkėsi. Ponia Berd sukosi virtuvėje.  Džo

natanas ir Džudė viską puošė. Visi buvo užsiėmę, išsky

rus patį Pedingtoną. 

- O aš maniau, kad šiandien mano gimtadienis, - ne

patenkintas subambėjo jis ,  kai susirinkęs stiklo rutuliu

kus,  išbarstytus virtuvėje ant grindų, penktą kartą buvo 

išsiųstas į svetainę. 

- Taip ir yra, mielasis ,  - pyktelėjusi atšovė ponia 

Braun. - Bet tavo laikas dar ateis .  

J i  jau ėmė gailėtis pasakiusi, kad meškiukai švenčia 

gimtadienį dukart per metus, nes jau dabar nerimavo, 

kada išpuls tas kitas kartas . 

- Tu geriau atsisėsk ir žiūrėk pro langą, kada pasiro

dys laiškininkas, - pasodinusi jį ant palangės, pasakė ji .  
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Bet Pedingtonui nelabai tas patiko. - Arba, - patarė ji ,  -

pasimokyk kokių nors fokusų, kuriuos galėtum parodyti 

vakare . 

Be daugybės kitų dovanų, Pedingtonas buvo gavęs 

iš ponų Braunų visokių fokusų rinkinį . Jis buvo labai 

brangus,  pirktas "Berkridže" .  Rinkinį sudarė burtų sta

lelis, didelė paslaptinga dėžė, kurioje daiktai gali išnykti, 

jeigu tiksliai vykdai instrukciją ,  stebuklinga burtų laz

delė ir kelios malkos kortų. Pedingtonas viską išvertė 

ant grindų ir, įsitaisęs vidury kambario, ėmė nagrinėti 

instrukciją. 

Jis ilgai sėdėjo ant grindų ir žiūrinėja piešinius ir brė

žinius, ir net du kartus viską perskaitė , kad būtų tikres

nis . Paskendęs mintyse retkarčiais vis įkišdavo leteną į 

dubenėlį su marmeladu. Paskui, prisiminęs, kad šiandien 

jo gimtadienis ir bus didelės vaišės, jis paėmė ir pasista

tė ant stebuklingoj o staliuko visą stiklainį, tada vėl įniko 

mokytis fokusų. 

Pirmasis skyrius vadinosi BURTAŽODŽIAI. Jame bu

vo aiškinama, kaip mostelėti burtų lazdele ir kaip tai

syklingai ištarti ABRAKADABRA. Pedingtonas atsistojo 

vienoje letenoje laikydamas knygą ir keletą kartų mos-
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telėjo  ore burtų lazdele .  Pabandė ištarti ABRAKA

DABRA. Ir apsidairė. Atrodo, niekas nepasikeitė, ir jau 

ketino pabandyti dar kartą, bet staiga jam akys vos neiš

šoko ant kaktos. Marmelado stiklainis ,  kurį vos prieš ke

lias minutes jis pastatė ant stebuklingojo stalelio, buvo 

dingęs ! 

Jis skubiai pervertė visą knygą. Ten nieko nepasaky

ta apie marmelado išnykimą. Dar blogiau, ten nieko ne

pasakyta apie tai, kaip jį susigrąžinti. 

Pedingtonas nusprendė, kad tai labai galingas burta

žodis ,  jeigu jį ištarus dingo visas indas su marmeladu. 

Jau ketino lėkti ir apsakyti viską kitiems, bet jam top

telėjo geresnė mintis .  Juk tą fokusą būtų puiku parodyti 

vakare, jei tik įkalbėtų ponią Berd duoti jam dar vieną 

stiklainį. Jis nuėjo į virtuvę ir keletą kartų sumosavo bur

tų lazdele, nukreipęs ją į ponią Berd, - tik šiaip sau, įsi

tikinti . 

- Aš tau parodysiu ABRAKADABRA, - subarė jį po

nia Berd ir išgrūdo lauk. - Ir atsargiau su ta lazda, dar 

akis kam išdursi .  

Pedingtonas grįžo į svetainę ir pabandė ištarti burta

žodį atbulai. Nieko neįvyko, taigi jis ėmė skaityti kitą 
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instrukcijos skyrių, kuris vadinosi KIAUŠINIŲ DIN

GIMO PASLAPTIS . 

- Nė nepagalvočiau, kad tokiems dalykams suprasti 

dar reikia knygų, - pasakė ponia Berd per priešpiečius,  

kai Pedingtonas papasakojo visiems apie tą burtą. - Argi 

kam įdomu, kaip praryjamas maistas . 

- Na, - pasakė ponas Braunas, - jeigu nemėginsi šį 

vakarą nieko perpjauti pusiau, tada aš leidžiu. 

- Aš tik pajuokavau, - greit pridūrė jis, nes Peding

tonas labai smalsiai į jį pasižiūrėjo. 

Bet vis dėlto, vos tik priešpiečiai baigėsi, ponas Brau

nas nuskubėjo į sodą ir užrakino visus savo įrankius. Iš 

to Pedingtono visko gali sulaukti . 

V ėliau paaiškėjo ,  kad j is  be reikalo nerimavo, nes 

Pedingtono galvoje kirbėjo daugybė kitokių dalykų. 

Prie vaišių stalo susėdo visa šeima bei ponas Grabe

ris .  Atėjo 
·
ir dar keletas svečių - tarp jų  ir artimiau

sias Braunų kaimynas ponas Karis .  Pastarasis buvo 

mažiausiai laukiamas.  

- Na, jam kad t ik prlsikirsti už dyka, - prasitarė 

ponia Berd . - Mano galva, bjauru rinkti trupinius iš 

mažojo  meškiuko lėkštės .  Jo netgi niekas nekvietė ! 
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- Jam reikės būti labai mitriam, jeigu norės nučiupti 

nors vieną trupinį iš Pedingtono lėkštės,  - atsakė ponia 

Braun. - Šiaip ar taip, po to, ką jis yra prišnekėjęs,  nela

bai mandagu čia ateiti. Ir nė nepasveikino jo su gimimo 

diena. 

Kaimynai pono Kario nemėgo dėl jo suktumo ir už 

tai, kad buvo linkęs kaišioL nosį į svetimus reikalus . Jis 

amžinai vaikščiojo surūgęs ir skųsdavosi dėl menkiau

sio nieko, kuriam nepritardavo. Anksčiau jam nuolatos 

užkliūdavo Pedingtonas ,  dėl to Braunai jo  ir nekvietė į 

vaišes. 

Tačiau net ir ponas Karis negalėjo skųstis vaišėmis . 

Viskas - pradedant didžiuliu gimtadienio tortu ir baigiant 
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mažiausiu sumuštinuku su marmeladu - liudijo, kad to

kių vaišių šiuose namuose dar nėra buvę. Pats Peding

tonas tiek prisikirto , kad vos įstengė įtraukti oro žvakei 

užpūsti . Bet pagaliau jam pasisekė ją užpūsti netgi nenu

sisvilinus ūsų, ir visi, net ir ponas Karis,  plojo ir linkėjo 

jam laimės. 

- O dabar, - triukšmui nurimus pasakė ponas Brau

nas ,  - jeigu visi atitrauksite savo kėdes toliau nuo stalo, 

Pedingtonas tikriausiai turės kuo mus nustebinti . 

Kol visi gabenosi kėdes į kambario pasienį, Pedingto

nas dingo svetainėje ir sugrįžo, nešinas fokusų rinkiniu. 

Truputį užgaišo, kol pastatė stebuklingąjį stalelį ir susi

tvarkė paslapčių dėžutę, bet netrukus viskas buvo paruoš

ta. Kambaryje užgeso šviesos, išskyrus toršerą, ir Peding

tonas mostelėjo burtų lazdele, prašydamas tylos. 

- Ponios ir ponai, - prabilo jis, žvilgčiodamas į instruk

ciją, - kitas mano fokusas yra neįtikėtinas ! 

- Bet tu dar jokio nerodei, - suburbėjo ponas Karis .  

Nekreipdamas dėmesio į pastabą, Pedingtonas atsi

vertė kitą puslapį. 

- Šiam fokusui atlikti man reikia kiaušinio , - pasa

kė j i s .  
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- O varge, - atsiduso ponia Berd ir išskubėjo į virtu

vę . - Neabejoju, kad atsitiks kas nors siaubinga. 

Pedingtonas padėjo kiaušinį pačiame stebuklingojo 

stalelio viduryje ir uždengė jį nosine. Keletą kartų su

murmėjo ABRAKADABRA ir šmaukštelėja burtų laz

dele per nosinę. 

Ponai Braunai susižvalg2. Abu pagalvojo apie kilimą. 

- Ei ,  presto ! - sušuko Pedingtonas ir nutraukė nosi

nę . Visų nuostabai , kiaušinis buvo išnykęs. 

- Aišku, - visažinio balsu pasakė ponas Karis ,  nu

stelbdamas plojimus , - visa tai tik letenų miklumas. Bet 

kaip meškinui, tai labai gerai. Iš tiesų laba-ai gerai. O 

dabar padaryk, kad jis vėl atsirastų ! 

Didžiai savimi patenkintas Pedingtonas nusilenkė ir 

pasišalino į slaptą patalpą kitapus stalo . Ir labai nustebo 

radęs ten daug didesnį daiktą už kiaušinį. Iš tikrųjų . . .  

ten buvo marmelado stiklainis. Tas pats, kuris šįryt iš

nyko ! Suspaudęs letenomis jis iškėlė j į  prieš žiūrovus.  

Ploj imai buvo dar garsesni. 

- Puiku, - plekšnodamas sau per kelį pagyrė ponas 

Karis .  - Žmogus tikiesi, kad suras kiaušinį, o pasirodo 

ten marmelado stiklainis .  Iš tiesų laba-ai gerai ! 

1 4 1 



MEŠK I U KAS ,  VAR D U  P E D I N GTONAS 

Pedingtonas atsivertė kitą puslapį. 

- O  dabar, - visas spindėdamas paskelbė jis, - dingi

mo fokusas ! 

Jis paėmė vazą su pačiomis gražiausiomis ponios 

Braun gėlėmis ir pastatė ją ant valgomojo stalo šalia pa

slapčių dėžės. Tačiau gerokai nerimavo dėl to fokuso, 

nes neturėjo laiko jo parepetuoti ir nelabai suprato, kaip 

toji paslapčių dėžė veikia ir kur reikia dėti gėles, kad jos 

išnyktų. 

Jis atidarė užpakalines dėžės dureles ir kyštelėja jon 

galvą. 

- Reiks truputį palaukti , - pasakė jis ir vėl dingo. 
Žiūrovai sėdėjo ir tylėjo. 

- Šįkart fokusas gana užsi tęsė, - po kurio laiko ištarė 

ponas Karis.  

- Kurgi jis dingo? - pakraipė galvą ponas Braunas . 

Taip tyliai viską daro. 

- Na, neturėtų būti toli nusidanginęs, - pasakė po

nas Karis .  - Pabandykim pabelsti. 

Jis atsistojo ,  garsiai pabeldė į dėžę ir prikišo prie 

JOS auą 

- Girdžiu , kažkas šaukia, - pasakė j is . - Balsas pa

našus į Pedingtono. Pabandysiu dar kartą. 
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Jis papurtė dėžę ,  ir tada iš jos pasigirdo duslūs 

smug1a1 . 

- Man regis, jis tenai užsitrenkė, - pasakė ponas Gra

beris. Jis irgi pabeldė į dėžę ir šūktelėjo :  - Ponaiti Brau

nai, ar tik tu neužsitrenkei? 

- Ne !  - pasigirdo tylus, prislopintas balsas . - Tik čia, 

tamsu, ir aš negaliu perska�tyti instrukcijos.  

- Visai geras fokusas, - vėliau, kai Pedingtono pa

slapčių dėžė buvo jau atplėšta lenktiniu peiliu, pasakė 

ponas Karis .  Jis neraginamas vaišinosi sausainiais .  -

Dingsta meškiukas. Laba-ai įdomu ! Tik vis dar nesupran

tu, kam reikėjo tų gėlių. 

Pedingtonas įtariai žvilgtelėjo į poną Karį , bet šis 

vieną po kito krimto sausainius .  

- Kitam mano fokusui reikėtų laikrodžio, - pasakė 

Pedingtonas . 

- Ar  tikrai? - susirūpino ponia Braun. - Gal tiktų koks 

kitas daiktas ? 

Pedingtonas atsivertė instrukciją. 

- Čia parašyta, kad laikrodžio, - patvirtino jis .  

Ponas Braunas atsismaukė kairę rankovę.  Nelaimė, 

ponas Karis, kuris po nemokamų vaišių buvo kaip reta 

1 4 3 



MEšK I U KAS ,  VAR D U  P E D I N GTONAS 

geros nuotaikos, atsistojo pirmas ir pasiūlė savąjį .  Pe

dingtonas dėkingas paėmė laikrodį ir padėjo ant stalo. 

- Tai labai smagus fokusas, - pasakė jis ir išsitraukė 

iš dėžės mažą plaktuką. 

Jis uždengė laikrodį nosine ir keletą sykių smagiai 

taukštelėja.  Pono Kario veidas sustingo. 

- Tikiuosi, supranti ,  ką darai, mažasis meškiuk? - pa

klausė j is .  

Pedingtonas išsigando . Atsivertęs naują puslapį, j is 

perskaitė nelaimę pranašaujantį sakinį: "Šiam fokusui 

būtina turėti kitą laikrodį" . Jis atsargiai kilstelėjo nosi

nės kampą. Per stalą nusirito keletas sraigtelių ir stiklo 

šukelės. Ponas Karis net suriaumojo iš pykčio. 

- Aš turbūt pamiršau ištarti ABRAKADABRA, - iš

lemena Pedingtonas .  

- ABRAKADABRA! - netvardydamas įniršio rėkė 

ponas Karis. - ABRAKADABRA! - Jis laikė ant delno 

savo laikrodžio liekanas . - Dvidešimt penkerius metus 

nešiojau šį laikrodį, o dabar pasižiūrėkit ! Tai jums bran

giai ats ieis ! 

Ponas Graberis išsiėmė monoklį ir atidžiai apžiūrėjo 

sudaužytą laikrodį. 
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- Nesąmonė, - pasakė j is ir išgelbėjo Pedingtoną. -
Šį laikrodį jūs iš manęs nusipirkot už tris svarus prieš 

pusmetį ! Turėtumėt gėdos šitaip meluoti mažajam meš

kiukui į akis .  

- Vienos duženos ! - burbuliavo ponas Karis. Jis sun

kiai dribtelėja į Pedingtono kėdę. - Vienos duženos ! Aš 

tau . . .  - Jo balsas staiga nus�opo, o veide atsirado keista 

išraiška. - Aš ant kažko atsisėdau, - išvebleno jis. - Ant 

kažko šlapio ir lipnaus ! 

- O  varge, - sudejavo Pedingtonas . - Greičiausiai tai 

tas išnykęs kiaušinis .  Matyt, jis vėl atsirado ! 

Ponas Karis išraudo kaip burokas. 

- Dar niekad gyvenime nebuvau šitaip įžeistas, - pa

sakė jis .  - Niekada ! 

Tarpdury j is  atsigręžė ir pagrūmojo  pirštu visai 

draugij ai .  

- Kad aš daugiau kada eičiau į jūsų gimtadienius !  

- Henri , - pasakė ponia Braun, kai ponas Karis išny-

ko anapus durų, - nėra ko čia juoktis .  

Ponas Braunas iš paskutiniųjų stengėsi susivaldyti . 

- Nėra ko, - ir vėl nusijuokė, - bet aš negaliu susi

laikyti . 
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- Ar  matei, koks buvo jo veidas, kai išriedėjo visi tie 

sraigteliai ? - Net apsiašarojęs iš juoko paklausė ponas 

Graberis .  

- Vis dėlto, - juokui nutilus pasakė ponas Braunas ,  -

kitą kartą pasirink ne tokius pavojingus daiktus ,  Pe

dingtonai. 

- O kaip dėl to fokuso su kortomis , apie kurį man 

pasakojai, ponaiti Braunai ? - paklausė ponas Graberis .  -

Na to , kur suplėšai kortą, o paskui ištrauki ją kam nors iš 

ausies. 

- Tikrai, atrodo, labai įdomus fokusas, - pasakė po

nia Braun. - Pasižiūrėkim jo. 

- O dar vieno dingimo fokuso jūs nenorite? - viltin

gai paklausė Pedingtonas. 

- Tikrai ne, mielasis, - atsakė ponia Braun. 

- Ką gi, - nusileido Pedingtonas rausdamasis savo 

dėžėje ,  - nelabai lengva rodyti fokusus su kortomis, kai 

turi tik letenas , bet tiek to, pamėginsiu. 

Jis atkišo ponui Graberiui kortų malką, tada šis iškil

mingai ištraukė ·kortą iš paties vidurio, gerai į ją  įsižiū

rėjo ir padėjo atgal. Pedingtonas keletą kartų pamojavo 

virš kortų burtų lazdele ir vieną ištraukė.  Tai buvo vynų 

septynakė.  
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- Ta pati? - paklausė jis pono Graberio. 

Ponas Graberis nusivalė akinių stiklus ir įsmeigė 

žvilgsnį į kortą. 

- O  žinai, - pripažino jis , - tikrai ta pati ! 

- Galiu lažintis ,  kad visos kortos vienodos, - sušnibž-

dėjo žmonai į ausį ponas Braunas .  

- Ša !  - atsiliepė ponia Braun. - O aš manau, kad j is  

puikiai viską atliko. 

- Šitas gana sunkus, - pasakė Pedingtonas, plėšyda

mas kortą.- Nesu įsitikinęs, ar pavyks. 

Jis sudėjo skiautes po nosine ir keletą kartų sudavė 

per jas lazdele. 
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- Ak ! - aiktelėjo ponas Graberis, kasydamasis kaž

kur prie ausies .  - Pajutau, jog kažkas įšoko man i ausį. 

Kažkas šalta ir kieta. - Jis pasikrapštė ausį. - Vaje ,  ne

galiu patikėti . . .  - Jis ištiesė žiūrovams švytintį apvalų 

daiktą. - Soverenas ! Mano gimtadienio dovana Peding

tonui ! Įdomu, kaip jis tenai atsidūrė? 

- Tai bent ! - oriai apžiūrėjęs sovereną, pasakė Pe

dingtonas .  - Nesitikėjau. Labai ačiū, pone Graberi. 

- Ai, čia tik menka dovanėlė, ponaiti Braunai, - kuk

linosi ponas Graberis .  - Bet man labai smagu su tavimi 

rytais pasišnekučiuoti. Labai lauksiu, kada vėl ateisi ir, 

e-e . . .  - j is atsikrenkštė ir atsisuko į kitus, - mes visi ti

kimės, kad tu švęsi dar daug gimtadienių! 

Kai nutilo vieningi pritarimo balsai, ponas Braunas 

pakilo nuo kėdės ir pasižiūrėjo į laikrodį. 

- O !  - šūktelėjo jis. - Mes jau seniai turėjome būti 

lovose, o ypač tu, Pedingtonai, taigi manau, visiems da

bar labai tiktų dingimo fokusas. 

- Kaip norėčiau, - stabtelėjęs prie durų ir visiems 

pamojavęs, pasakė Pedingtonas, - kaip norėčiau, kad da

bar mane matytų teta Liusė. Ji būtų labai laiminga. 

- Turėsi jai parašyti ir viską papasakoti, Pedingto

nai , - paėmusi Pedingtoną už letenos pasakė ponia 
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D I N G I M O  FOKUSAS 

Braun. - Bet tik rytoj , - skubiai pridūrė. - Nepamiršk, 

kad paklojau tau švarią paklodę. 

- Gerai , - sutiko Pedingtonas , - rytoj iš ryto. Jeigu 

tai padaryčiau dabar, tikriausiai išliečiau ant paklodės ra

šalą. Man juk amžinai kas nors atsitinka. 

- O  žinai, Henri, - pasakė ponia Braun, kai visi nuly

dėjo akimis sumurusį ir genkai apsnūdusį Pedingtoną, 

kopiantį laiptais į miegamąjį, - visai smagu turėti namuo

se meškiuką. 
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