








Skiriu Vytarui ir Martynui,
jų vaikams ir draugams,

visiems linksmų plaučių žmonėms –
tiek mažiems, tiek dideliems



Iš pradžių jie sėdėjo namie ir augino ūsus. 
Paskui ėmė auginti pilvus. Augino, augino, 

kol staiga ėmė ginčytis, kieno pilvas didesnis, 
kieno ūsai ilgesni.



– Ne, taip nieko nebus, – apsivertė Mytaras 
ant dešinio šono. – Nemanai, kad ūsai gali augt 
ir Australijoje? 

Varčius dieną mąstė, kitą, o trečią pareiškė:

– Manau! Be to, ten žolė žalesnė ir
      dangus mėlynesnis!



Tačiau, kad galėtum keliaut po Australiją, turi atsidurti 
Australijoje.

Mytaras žvilgt pro langą – kieme stovi išgverusi 
mašinytė. Išėjęs laukan bakstelėjo į padangą, įsitikino, kad 
oro yra, tada klestelėjo prie vairo ir pasuko raktelį.



Mašina iš pradžių nusičiaudėjo, 
tada kad šoks iš vietos – 
net dvi šalimais lesinėjusios vištos nualpo.



Šiaip į Australiją visi skrenda lėktuvais, bet Mytaras 
su Varčium to nežinojo. Tiesiog susikrovė mantą ir 

išvažiavo – pasaka tam ir yra, kad gali bet kaip 
pasiekti Australiją.

Žodžiu, keliavo, keliavo, keliavo, staiga žiūri... 
sankryžoje stovi policininkas – kaklas ilgas, 

plikas, galva maža, į visas puses tik 
sukiojasi. 

– Matai! – Varčius bestelėjo pirštu. 



– Negražu pirštu rodyti, – subarė Mytaras.
– Jeigu paukštis emu dirba policininku, vadinasi, mes

jau AUSTRALIJOJE!



Tik va su nakvyne čia buvo keblu, 

nes visur knibždėte knibždėjo 

nuodingų vorų ir gyvačių.



Todėl Varčius su Mytaru įsitaisydavo medžiuose tarp šakų. Mat visi tie vorai ir gyvatės per naktis taip lėbavo, šėlo ir taaaaaaaip triukšmaudavo, kad ant žemės miegoti buvo beveik neįmanoma.



Jūs paklausite, ką Mytaras su Varčium veikė 
Australijoj? Tai kad nieko jie neveikė. Būdavo, 
paguli, pavalgo, vėl paguli, snausdami pavairuoja, 
kartais pasišneka, bet nedaug, nes nerasdavo apie 
ką. 

Na, o dar jie niekaip negalėjo susikalbėti 
su vietiniais. Tarkim, krokodilas jiems sako: 
„Aš jus suėsiu!“, o jie nesupranta, tad krokodilas 

nukėblina savais keliais labai nusiminęs. 



Kartą Mytaras Varčiui tarė:
– Daiktus pasaugok, tuoj grįšiu.
Girdi, Varčius atitaria:
– Daiktus pasaugok, tuoj grįšiu.
Mytaras suraukė kaktą: 
– Sakau, daiktus pasaugok! Aš tuoj!
Ir vėl girdi:
– Sakau, daiktus pasaugok! Aš tuoj!
Pirmą kartą Mytaras ant Varčiaus supyko:
– Ei, kodėl mane mėgdžioji?

Tik staiga žvilgt į viršų – ant šakos tupi 
papūga! Plunksnos ryškios, visa kuoduota. 




