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Kai buvau maža, labai norėjau taksiuko, tačiau 
man neleido, nes „nesugebėčiau“ juo rūpintis. Bet aš 
laukiau ir Šuo pats mane susirado. O tada ir antras. 
Tad visi, kurie svajojate, nebijokite – net jei dabar 

neleidžia mama, arba turite per mažą butą, per daug 
dirbate ar neturite laiko, vieną dieną Šuo pas jus ateis 

ir kartu su savimi atsineš Gerą Gyvenimą.

Viso pasaulio Vaikams





Žmonės įsivaizduoja, kad tai jie prisijaukino 
Šunis, bet iš tiesų kažkada seniai Vilkai nusprendė 

pasišildyti prie laužo ir prisijaukino mus. 
Ačiū, kad lydite per istoriją nuo karaliaus lovos iki 

benamio prie metro įėjimo, Šveicarijos viršūnių 
ar karo lauko. Dėkoju, kad nuolat primenate, kas 

yra Gyvenimo Esmė, net jei ne visada per savo 
nuolatinį lėkimą išgirstame, ką sakote. Ačiū, kad 

esate ir teikiate Džiaugsmą kasdienį.

Viso pasaulio Šunims
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Keturių Metų Laikų Miesto sodą į dvi dalis 
dalina upė. Vienoje pusėje iškyla mišku apau-
gusios kalvos, o kitame krante – pasivaikščio-
jimo takai ir vaikų žaidimų aikštelė. 

Tai pati mėgstamiausia Lukos vieta pasau-
lyje. Iki soties prisižaidusi su kitais vaikais, kol 
mama netoliese šnekasi su draugėmis, Luka 
prisėda ant suoliuko. Ji atsidaro savo priešpie-
čių maišelį ir išvynioja sumuštinį su sūriu. 

Priešais gyvenimą gyvena penkios antys. 
Jos Lukai atrodo itin įdomios, nes kažko ieš-
ko žolėje. Ji bando suprasti, ką vis kramsnoja 
antys, kai... staiga supranta, kad sumuštinio 
rankoje nebėra!



i skyrius
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– O ne, – susikremta Luka.
Šalia apsilaižo ir nusišypso didelis juodas 

šuo.
– Neliūdėk, kartais ką nors praradusi, iš 

tiesų kažką atrandi, – pamokomai sako šuo.
Luka nesupranta ir tyli.
– Mano vardas Grožis, – prisistato šuo. 

Akies kampu Grožis mato, kad priešpiečių 
maišelis dar netuščias. Ji kiek pauosto orą ir 
įtaria ten esant sumuštinį su kumpiu.

– Tu esi berniukas? – paklausia Luka, nes 
niekada nėra sutikusi šuns tokiu vardu. Pa-
žvelgusi į juodą blizgantį kailį, švelnias au-
sytes ir dideles rudas akis ji pritaria, kad šuo 
išties labai gražus. Tik vagis.

– Ne, mergaitė, – pakraipo galvą uosdama 
sumuštinį Grožis.

– Keista, – susimąsto Luka. – Mergaitės juk 
turi mergaitiškus vardus.

– Nieko keisto. Dalykai dažnai nėra tokie, 
kaip atrodo, – atsidūsta Grožis.
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Luka jau nebeturi sumuštinio su sūriu, tad 
norėtų suprasti, kaip gali kažką praradusi dar 
ir atrasti. Grožis niekur neskuba, tad sutinka 
papasakoti pavyzdį iš savo pačios gyvenimo.

Gražus vagis
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Vaikiškų knygų LAPE leisti neplanavome, tačiau Gabija Grušaitė atsiuntė rankraštį ir 
dvejonėms vietos neliko. Jos šunys Grožis ir Heizelis leidyboje debiutavo jau 2017 m. 
pasirodę ant Stasio Šaltokos viršelio. O Gabija, prisidengdama vaiku kaip adresatu ir 
šuns-antropologo perspektyva, pasakoja apie pamatinius gyvenimo dėsnius ir principus. 
Apie tai, kaip tiesiog džiaugtis gyvenimu. Užaugusiųjų kasdienybėje tai dažnai pasimiršta.
Šią knygą kūrėme keturiese – Gabija, Gintautas, Jurgis ir Ūla. Nei vienas neturėdami 
vaikų, tačiau visi įsivaizduodami atkuriantys Tą Knygą lyg stebuklą iš savo vaikystės – 
didelę, atveriančią paslaptingus pasaulius ir labai gražią. Tą knygą, nuo kurios prasidėjo 

visų meilė literatūrai.
– Ū. A.



Grožis ir Heizelis – tai istorija 
apie du paprastus šunis ir juos 

priglaudusią Meilę. 

Gimę tolimoje Malaizijoje, kur 
visada vasara, su Meile jie kraustosi 

į naujus namus Keturių Metų 
Laikų Mieste. Šunys išgyvena daug 

sunkių pokyčių, kol išmoksta 
džiaugtis tuo, kas yra, užuot 
liūdėję dėl to, kas prarasta. 

Tai pasaka apie Gerą Gyvenimą, 
kurį pamatyti kasdienybėje kviečia 

šunys. Reikia tik įsiklausyti ir 
leisti jiems kalbėti.

Rašytoja Gabija Grušaitė išgarsėjo romanais Neišsipildymas (2010, 
2020) ir Stasys Šaltoka (2017). Pastarasis yra įvertintas Jurgos 

Ivanauskaitės ir Penang Monthly premijomis, išverstas į anglų (2018) 
ir ukrainiečių (2022) kalbas.

Grožis ir Heizelis yra pirmoji Gabijos Grušaitės knyga visiems 
Vaikams – dideliems ir mažiems. Rašytojos brolis menininkas 

Gintautas Grušas ją iliustravo savo akvarelėmis.
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