




Iš senosios graikų kalbos vertė 
LEONAS VALKŪNAS





Kupranugaris ir Dzeusas  9
Moteris ir višta 9
Vilkas ir ėriukas 10
Bitės ir Dzeusas 10
Žiburys 11
Šikšnosparnis ir žebenkštis 11
Liūtas, tigras ir lapė 12
Palaidūnas ir kregždė 12
Išalkę šunys 14
Liūtas ir delfinas 14
Katinas ir pelės 15
Diogenas ir plikis 15
Varlės pelkėje 16
Neišmanėlis gydytojas 16
Vėžys ir jo motina 17
Pilvas ir kojos 18
Lapė ir ožys 18
Žemdirbys ir sušalusi gyvatė 19
Lakštingala ir vanagas 21
Lapė išpūstapilvė 21
Pusžilis vyras ir jo mylimosios 22
Liūtas ir žemdirbys 22
Elnias ir liūtas 23
Liūtė ir lapė 23
Šuo su skambalu 24
Žmogus, sudaužęs dievo statulą 24
Ėriukas ir vilkas 25

Liūtas ir elnias 25
Negras 25
Žmogus ir liūtas 26
Hermis ir žemė 26
Žemdirbys ir laimė 27
Pagyrūnas 27
Lapė ir pantera 28
Telyčia ir jautis 28
Medkirčiai ir pušis 29
Musė 29
Liūtas ir pelė 30
Keleivis ir laimė 30
Kuosa ir varnos 32
Baikštus medžiotojas ir medkirtys 32
Zuikiai ir varlės 33
Vaikas vagišius ir motina 33
Žemdirbys ir medis 34
Žemdirbys ir gyvatė 35
Asilas ir šunelis, arba Šuo ir jo
     šeimininkas 35
Vilkas ir garnys 37
Liūtas, asilas ir lapė 37
Liūtas ir lapė 38
Lapė ir erškėtis 39
Paukštininkas ir gandras 39
Lapė beuodegė 40
Ąžuolai ir Dzeusas 40

TUR INYS



Šiaurys ir saulė 42
Puodai 42
Anglininkas ir vėlėjas 43
Višta, dedanti aukso kiaušinius 43
Keleiviai ir lokys 45
Elniukas ir elnias 45
Angis ir pjūklas 46
Asilas ir daržininkas 46
Artojas ir vilkas 47
Lapė ir kaukė 47
Nendrė ir alyvmedis 48
Asilas, gaidys ir liūtas 48
Kuosa ir paukščiai 49
Du vyrai 51
Beždžionė ir delfinas 51
Skumbrė ir delfinas 52
Lapė ir beždžionė 52
Lapė ir šuo 53
Asilas ir mulas 53
Lapė ir medkirtys 54
Vaikas ir skorpionas 54
Kalbėtojas Demadis 56
Piemuo ir laukinės ožkos 56
Lapės 57
Elnė ir vynuogienojas 58
Vyras daug žadąs, bet pažadų 
     netesįs 58
Katinas ir gaidys 59
Žmogus ir Hermis 60
Skruzdė ir balandis 60
Vyras ir žmona 61
Šuns įkąstas žmogus 61
Žemdirbys ir jo vaikai 62
Hermio vežimas ir arabai 62
Statulų pardavėjas 63
Asilas, giriąs arklio dalią 63
Varlės, prašančios karaliaus 65
Moteris ir tarnaitės 65
Bitininkas 66

Paukštininkas ir kurapka 66
Kregždė ir drakonas 68
Nesutarią žemdirbio vaikai 68
Mulė 69
Kregždė ir paukščiai 69
Povas ir gervė 70
Erelis ir lapė 70
Piemens juokai 71
Medkirtys ir Hermis 73
Senutė ir gydytojas 73
Paukštininkas, laukiniai ir 
     naminiai balandžiai 74
Apgavikas 75
Ožka ir piemuo 75
Liūtas ir varlė 77
Žmonės ir Dzeusas 77
Hermis 78
Gyvatės uodega ir kiti kūno nariai 78
Diogenas kelionėje 79
Mindžiojama gyvatė ir Dzeusas 79
Trokštantis balandis 80
Miesto ir laukų pelė 80
Šokanti kupranugarė 81
Vilkai ir avys 82
Vilkas ir piemuo 82
Delfinai ir gružlys 83
Žmogus iš skęstančio laivo 83
Lapė ir vynuogės 85
Žiema ir pavasaris 85
Meitėlis ir avys 86
Povas ir kuosa 86
Katė ir Afroditė 87
Liūtas ir asilas 87
Erelis, kuosa ir piemuo 88
Asilas, nešąs druską 88
Trimitininkas 90
Uodas ir jautis 90
Paukštininkas ir vieversys 91
Ėriukas ir vilkas 91



Vėžlys ir zuikis 92
Liūtas, lapė ir elnė 93
Keleiviai ir kirvis 95
Strazdas 95
Šuo, gaidys ir lapė 96
Vagys ir gaidys 96
Hermis ir vaizdakalys 98
Avis ir vilkas 98
Arklys ir arklininkas 99
Šikšnosparnis, erškėtis ir žuvėdra 99
Šernas ir lapė 101
Žmogus, radęs auksinį liūtą 101
Vapsvos, kurapkos ir žemdirbys 102
Paukščių gaudytojas ir gyvatė 102
Senis ir giltinė 103
Vaikas ir liūtas 103
Šuo ir lapė 104
Žvejys 105
Angis ir hidra 105
Zuikiai ir lapės 106
Višta ir kregždė 106
Liūtas, vilkas ir lapė 106
Liūtas ir lapė 107
Pusdievis 108
Šuo, arba Žmogus ir šuo 108
Musės 109
Varlės kaimynės 110
Vilkas ir avis 110
Liūtas ir asilas 111
Asilas ir vilkas 111
Šuo ir virėjas 112
Žvejai 112
Žiogas ir skruzdės 113
Žuvėdra ir suopis 113
Žirgas ir kareivis 114
Vieversys 114
Bailys ir varnos 115
Piemuo ir liūtas 115
Vėžlys ir erelis 116

Asilas, nešąs dievo statulą 116
Pelės ir žebenkštys 117
Vilkai ir šunes 117
Du šunes 118
Dzeusas ir vėžlys 118
Liūtas ir ožys 121
Arklys ir asilas 121
Asilas, lapė ir liūtas 122
Vilkai ir šunes 122
Lapė 123
Heraklis ir Atėnė 123
Vilkas ir liūtas 124
Daržininkas ir šuo 124
Elnė ir liūtas 125
Lokys ir lapė 125
Varna ir lapė 127
Gulbė 127
Liūtas ir žemdirbys 128
Moteris 128
Sraigės 129
Žmogus ir satyras 130
Piemuo ir avys 131
Keleivis ir teisybė 131
Laukinis ir naminis asilas 132
Priešai 132
Peslys ir gyvatė 133
Piemuo ir vilkas 133
Šuo ir vilkas 134
Sergantis varnas 134
Asilas 136
Prometėjas ir žmonės 136
Varlė gydytoja ir lapė 137
Jaučiai ir ašis 137
Šernas, arklys ir medžiotojas 138
Piemuo ir jūra 138
Plėšikas ir šilkmedis 139
Kerpama avis 139
Varna ir šuo 140
Du krepšiai 140



Šuo ir zuikis 141
Vapsva ir gyvatė 141
Keturi jaučiai ir liūtas 142
Medžioklis šuo ir šunes 142
Šykštuolis 144
Kalvis ir šuo 144
Keleivis ir Hermis 145
Gydytojas ir ligonis 145
Eglė ir erškėtis 147
Tėvas ir dukterys 147
Katinas ir vištos 148
Krabas ir lapė 148
Uodas ir liūtas 148
Erelis 149
Vaikas ir varnas 150
Dzeusas ir žmonės 150
Asilas, užsivilkęs liūto kailį, 
     ir lapė 151
Liūtas ir jautis 151
Vilkas ir arklys 152
Kuosa ir balandžiai 152
Piemuo ir šuo 153
Šuo ir sraigė 153
Žvengiąs peslys 154
Pirmą kartą pamatytas 
     kupranugaris 154
Ligonis ir gydytojas 154
Keleiviai ir varnas 155
Vilkas ir senutė 157
Skruzdė 157
Lapė ir beždžionė 158
Heraklis ir Plutas 158
Ožka ir asilas 159
Kuosa pabėgėlė 159
Kupranugaris, dramblys ir 
     beždžionė 160
Gyvatė ir vėžlys 160
Asilas ir cikados 161
Besimaudąs vaikas 161

Daržininkas 162
Kurmis 162
Liūtas ir šernas 163
Cikada ir lapė 163
Vilkai, avys ir avinas 165
Angis ir lapė 165
Šaulys ir liūtas  165
Gitarininkas 166
Žemdirbys ir šunes 166
Lazdynas 167
Ožys ir vynuogė 167
Liūtas ir zuikis 168
Vilkas ir liūtas 168
Žąsys ir gervės 169
Astronomas 169
Arklys, jautis, šuo ir žmogus 170
Piemuo ir vilkiukai 171
Saulė ir varlės 171
Vilkas ir ėriukas 172
Žmogžudys 172
Jaunikaičiai ir mėsininkas 173
Liūto karaliavimas 173
Asilas ir varlės 174
Turtuolis ir raudotojos 174
Beždžionė ir žvejai 175
Keleiviai ir platanas 175
Kuosa ir lapė 176
Dzeusas ir gyvatė 176
Papūga ir katė 176
Turtuolis ir kailiadirbys 177
Varnas ir gyvatė 178
Karas ir prievarta 178
Varnas ir Hermis 178
Blusa ir atletas 179
Šuo, nešąs mėsą 179
Liūtas, Prometėjas ir dramblys 180
Piemuo ir vilkiukas 182
Neregys 182
Ezopo pasakėčios 183



KUPRANUGARIS IR DZEUSAS 

Kupranugaris, išvydęs jautį, besipuikuojantį savo ragais, 
ėmė jam pavydėti: panorėjo ir pats tokių puošmenų. Nuė-
jo pas Dzeusą ir ėmė prašyti, kad ir jam duotų ragus. Bet 
Dzeusas, užsirūstinęs, kad jis nesitenkinąs savo didumu ir 
jėga ir trokštąs dar daugiau, ne tik ragų nepridėjo, bet ir ausis 
patrumpino. 

Daugelis žmonių, iš godumo kitiems pavydėdami, 
netenka ir to, ką turėjo.

M

MOTER IS IR VIŠTA

Viena našlė laikė vištą, kuri kas dieną jai padėdavo po 
kiaušinį. Moteriškė pagalvojo, kad jeigu ji vištai pabers dau-
giau miežių, tai toji po du kiaušinius padės. Taip ji ir padarė. 
Bet višta nusipenėjusi negalėjo dėti net po vieną.

Pasakėčia rodo, kad žmonės, iš godumo vis 
daugiau trokšdami, praranda ir ką turi. 

M
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VILKAS IR ĖR IUKAS

Vilkas, pamatęs ėriuką, geriantį iš upelio, panoro suras-
ti priekabę ir jį suryti. Atsistojęs prieš srovę, jis ėmė ėriuką 
kaltinti, kad tas vandenį drumsčiąs, kad atsigerti neduodąs. 
Ėriukas atsakęs, kad tik lūpų krašteliais geriąs ir, žemiau sto-
vėdamas, negalįs aukščiau stovinčiam vandens drumsti. Ši-
tokiais kaltinimais nieko nepešęs, vilkas sakė: 

– Betgi pernai tu apšmeižei mano tėvą. 
O ėriukui ginantis, kad jis tada nė gimęs dar nebuvo, vil-

kas taip pasakė: 
– Teisinkis, kaip nori, aš tave vis tiek suėsiu. 

Pasakėčia rodo, kad žmonėms, pasiryžusiems 
daryti bloga, nieko nereiškia geriausias 

pasiteisinimas.

M

BITĖS IR DZEUSAS

Bitės, pavydėdamos žmonėms savo medaus, atėjo pas 
Dzeusą ir paprašė tokios galios, kad nuo jų geluonių žūtų 
kiekvienas, prisiartinęs prie korių. Ir Dzeusas, pasipiktinęs 
tokiu pavydu, pasmerkė jas, kad kiekvieną kartą, kam nors 
įgėlusios, praras geluonį ir mirs. 

Pasakėčia tinka pavyduoliams, kurie, pikta 
darydami, patys susilaukia žalos.

M
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ŽIBURYS

Žiburys, prisitraukęs alyvos ir aiškiai šviesdamas, gyrėsi, 
kad jis šviečiąs ryškiau už saulę. Bet vos tik papūtė vėjas, tuo-
jau pat užgeso. Žmogus antrą kartą jį įžiebė ir tarė: 

– Šviesk, žibury, ir tylėk: žvaigždžių šviesa niekada negęs-
ta. 

Nereikia apakti, besididžiuojant savo šlove 
ir spindesiu, nes viskas, ką tik kas gauna, yra 

svetimas turtas. 

M

ŠIKŠNOSPARNIS IR ŽEBENKŠTIS

Kartą šikšnosparnį, nukritusį ant žemės, pagavo žebenkš-
tis. Matydamas, jog ateina galas, jis ėmė maldauti, kad gyvą 
paliktų. Žebenkščiai pasakius, jog negalinti jo paleisti, nes iš 
prigimties esanti visų paukščių priešas, šikšnosparnis pasakė, 
kad jis nesąs paukštis, bet pelė, ir taip išsisuko iš žebenkšties. 
Kitą kartą, vėl nukritęs ir kitos žebenkšties sugautas, prašėsi, 
kad jo nesurytų. Žebenkščiai atsakius, jog ji nekenčianti visų 
pelių, šikšnosparnis tvirtino nesąs pelė, ir vėl buvo paleistas. 
Taip šikšnosparnis, du kartus pakeitęs vardą, gyvas išliko. 

Pasakėčia moko, kad ir mums nereikia visą laiką 
naudotis tomis pačiomis priemonėmis; prisitaikę 

prie aplinkybių, dažnai išvengsime pavojų.

M
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LIŪTAS, TIGRAS IR LAPĖ

Liūtas ir tigras, radę elniuką, ėmė draskytis, katram jis 
turi tekti. Nuo baisių grumtynių jiems tamsu pasidarė akyse, 
ir leisgyviai suvirto. Pro šalį bėgo lapė. Išvydusi juos pasli-
kus, o vidury gulintį elniuką, čiupo grobį ir nuskuodė. Liūtas 
ir tigras, negalėdami atsikelti, tarė: 

– Oi, kokie mes nelaimingi! Iš mūsų triūso tik lapei nau-
da! 

Pasakėčia rodo, kad žmonės, matydami  
kitus naudojantis jų triūso vaisiais, ne be 

reikalo piktinasi.

M

PALAIDŪNAS IR KREGŽDĖ

Palaidūnas, praūžęs tėvo palikimą, pasiliko sau tik ap-
siaustą. Kartą, pamatęs per anksti atskridusią kregždę, pa-
manė, kad jau vasara ir apsiaustas jam nebereikalingas, nu-
nešė jį ir pardavė. Bet kai grįžo žiema ir paspaudė smarkus 
šaltis, palaidūnas bevaikštinėdamas išvydo sušalusią kregždę 
ir tarė: 

– Nelaimingoji, tu ir mane, ir save pražudei. 

Pasakėčia rodo, kad viskas, kas daroma ne laiku, 
yra pavojinga.

M
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IŠALKĘ ŠUNYS

Išalkę šunys pamatė upėje pamerktas odas. Negalėdami jų 
pasiekti, susitarė išgerti vandenį, o tada odas nutverti. Taip ir 
padarė: gėrė, gėrė ir sprogo begerdami, bet odų nepasiekė. 

Taip ir kai kurie žmonės, tikėdamiesi naudos, 
puola didžiausius pavojus ir žūsta, nepasiekę 

trokštamų gėrybių.

M

LIŪTAS IR DELFINAS

Liūtas klaidžiojo kartą jūros pakrante ir pamatė delfiną, 
iškišusį galvą iš vandens. Jis ir pasiūlė bičiulystę, sakydamas: 

– Iš tikrųjų mes nepaprastai tinkame vienas kitam į drau-
gus ir pagalbininkus: juk vienas valdome jūros, kitas sausu-
mos gyvūnus. 

Delfinas džiaugdamasis jam pritarė. Liūtas, nuo seno ko-
vodamas su laukiniu jaučiu, pasikvietė į pagalbą delfiną. Bet 
šis, kad ir norėdamas, negalėjo išeiti iš jūros. Liūtas jį apkal-
tino išdavyste. 

– Nekaltink manęs, – tarė delfinas, – ne aš čia kaltas, bet 
gamta; ji mane jūros gyviu padarė ir neleidžia išlipti į žemę. 

Taip pat ir mes, galvodami apie draugystę, 
turime pasirinkti bičiulius, kurie gali mums 

pavojuose padėti.

M
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KATINAS IR PELĖS

Viename name priviso baisybė pelių. Katinas, tai suži-
nojęs, ten nuėjo ir, vieną po kitos 
susigavęs, vis ėdė. Nuolatos gau-
domos pelės išsislapstė urvuose, 
o katinas, jų nebepasiekdamas, 
sugalvojo buklumu jas išsivilioti. 
Užkopęs ant sijos, pasikabino ir 
apsimetė negyvas. Viena pelytė 
iškišo iš urvo galvą, apsižvalgė ir, 
pamačiusi katiną, tarė:

– Prie tavęs, bičiuli, kad ir mai-
šas būtum, aš neisiu. 

Pasakėčia rodo, kad 
išmintingi žmonės, savo 
kailiu patyrę kitų piktus 
kėslus, nebepasiduoda jų 

klastoms.

M

DIOGENAS IR PLIKIS

Diogenas, filosofas kinikas, kartą koneveikiamas vieno 
plikio, tarė: 

– Dieve gink, aš jo neplūstu! Priešingai, liaupsinu tuos 
plaukus, kurie paliko tokį piktą pakaušį.

M



PASAKĖČIOS16

VARLĖS PELKĖJE

Dvi varlės gyveno pelkėje. Vasarą pelkė išdžiūvo, ir abi, 
ją palikusios, iškeliavo ieškoti kitos. Netikėtai jos užėjo gilų 
šulinį. Viena ir sako: 

– Bičiule, šokime į šį šulinį.
Antroji atsakė: 
– O jeigu ir čia vanduo išdžius, kaip išlipsime? 

Pasakėčia moko, kad nedera atsainiai žiūrėti į 
savo reikalus.

M

NEIŠMANĖLIS GYDYTOJAS

Vienas neišmanėlis gydytojas gydė ligonį. Visi kiti gydy-
tojai tvirtino, kad ligoniui negresia pavojus, tik ligą reikėsią 
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ilgai gydyti, o jis vienas sakė, kad sergantysis turi būti viskam 
pasiruošęs, nes nesulauksiąs ir rytojaus. Taip pasakęs, nuėjo. 
Po kurio laiko ligonis atsikėlė ir, vos vilkdamas kojas, išėjo į 
lauką. Gydytojas, jį susitikęs, tarė: 

– Sveikas gyvas! Kas girdėti numirėlių karalystėje? 
Tas atsakė: 
– Tenykščiai gyventojai, atsigėrę Lėtės vandens, ramučiai. 

Neseniai Giltinė ir Hadas ėmė grasinti visiems gydytojams, 
kad tie neleidžią ligoniams mirti, ir pradėjo juos traukti į pa-
smerktųjų sąrašus. Rengėsi ir tave įrašyti, bet aš puolęs jiems 
po kojų, karštai maldaudamas ir prisiekinėdamas, kad tu 
nesi tikras gydytojas ir be reikalo apkaltintas. 

Pasakėčia prie gėdos stulpo stato nemokytus, 
neišmaningus ir pagyrūnus gydytojus.

M

VĖŽYS IR JO MOTINA

– Nevaikščiok atbulas! – tarė vėžienė savo sūnui, – ir ne-
trink šonų į šlapius akmenis! 

O šis atsakė: 
– Motin, tu mano mokytoja, ženk tiesiai! O aš, tave stebė-

damas, taip pat žengsiu. 

Kas mėgsta sudrausti žmones, tas 
pats turi gyventi ir vaikščioti tiesiai, 

o tik paskui kitus mokyti. 

M
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PILVAS IR KOJOS

Pilvas ir kojos ginčijosi dėl savo galios. Kojos sakėsi to-
kios galingos esančios, kad patį pilvą nešiojančios, o šis joms 
atsakęs: 

– Betgi, bičiulės, jeigu aš jums maisto neduočiau, tai ir 
manęs nešioti negalėtumėte.

Taip ir kariuomenėje: nieko nereiškia žmonių 
daugybė, jeigu nėra sumanių vadų.

M

LAPĖ IR OŽYS

Lapė įkrito šulinį ir nebegalėjo išlipti. Prie to paties šu-
linio atėjo ištroškęs ožys. Išvydęs lapę, paklausė, ar skanus 
vanduo. Apsidžiaugė lapė, kad jai pasitaikė proga išsikapa-
noti, pradėjo baisiai šulinį girti, kad vanduo čia nepaprastas, 
ir ėmė kviesti ožį pas save. Šis, iš troškulio nieko negalvo-
damas, ir įšoko į šulinį. Atsigėręs iki soties, pradėjo su lape 
svarstyti, kaip jiems iš šulinio išlipus. Tada gudruolė taip 
prašneko: 

– Žinau gerą būdą, jei tik panorėsi, kad abu išsigelbėtume. 
Atsiremk priešakinėmis kojomis rentinį ir iškelk ragus, aš iš-
šoksiu ir tave ištrauksiu. 

Mielai sutiko su šituo pasiūlymu ožys, o lapė užšoko ožiui 
ant šlaunų, ant pečių, ant ragų ir, išsprukusi iš šulinio, pasi-
leido bėgti. Kai ožys ėmė priekaištauti už sutarties nesilaiky-
mą, laputė atsigręžusi pasakė: 
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– Koks paikas esi, bičiuli. Jeigu bent tiek proto turėtum, 
kiek barzdoj plaukų, prieš šokdamas šulinį, būtum pagalvo-
jęs, kaip iš jo iškopsi! 

Taip ir išmintingi žmonės turi imtis kokio žygio 
tik apsvarstę, kuo viskas baigsis.

M

ŽEMDIRBYS IR SUŠALUSI 
GYVATĖ

Vienas žemdirbys žiemos metu rado nuo šalčio sustingu-
sią gyvatę. Jos pasigailėjęs, paėmė ir įsidėjo ją užantin. O toji, 
sušilusi ir atsigavusi, geradarį įkirto. Tasai mirdamas tarė: 

– Taip man ir reikia, kam nenaudėlio pasigailėjau. 

Pasakėčia rodo, jog niekšai nesikeičia, kad ir 
daugiausia gero jiems darytum.



ĮSIGYKITE
KNYGĄ DABAR


