MAŽOJO RAPOLO “DIDELĖS” MINTYS
Pribėgęs prie mamos Rapolas sako:
-Mama, tu pati gražiausia. Na, beveik geriausia, galėtum pasitobulinti ir pildyti
mano svajones...
Mama ravi aplink serbentų krūmą, Rapolas pribėga ir klausia jos:
-Kas čia auga?
-Juodi serbentai, uogytės tokios, - atsako mama. Apsidžiaugia Rapolas:
-O, jie daug vitamino C turi!
-Aha, tikrai, - atsako mama.
Rapolas skina lapelius ir valgo. Pamačiusi tai, mama sako:
- Žinai, nuo neprinokusių tik vidurius susuks. Po sekundės nudžiugęs, kaip koks Niutonas obuoliui
nukritus, Rapolas atsako:
- Atsimeni reklamą kur mergaitė ant klozeto steni, steni (vaidina) daro, daro ir niekaip nepavyksta? Tai štai
iš ko tie vaistukai gaminami!
Mama iškepė keksiukų. Rapolas valgo juos.
- Ar skanūs keksiukai?- klausia jo mama.
- Labai skanūs, šimtas „laikų“ tau! - sušunka Rapolas.

Linksmas Rapolas atbėga pas mamą ir sako:
- Mama, kai aš užaugsiu ir turėsiu savo darbininkų, aš jiems pasakysiu, kad tu gali dirbti, ką tik tu nori,
nes tu mano mamytė ir esi labai sena...
Močiutė klausia Rapolo:
- Ar tu duosi man pinigų kai užaugsi? Rapolas pagalvoja ir rimtai atsako:
- Duočiau, bet, man atrodo, tu taip ilgai negyvensi.
Mama geria kavą , Rapolas su broliu šalia išdykauja.
-Duokit nors minutę atsikvėpt , nes aš išeisiu iš proto, -pavargusi prašo mama.
- Aš eisiu su tavim, -ramiai praneša Rapolas.
- Mama, tu pirma eik, - atidaręs duris sako Rapolas.
- Kodėl? - klausia mama.
- Nes mergaitės gražios!- atsako Rapolas.
Mama Rapolo broliui sako: - Augustai, bet juk reikia palaikyti brolį.
Išgirdęs tai, Rapolas atšauna: - Nereikia, aš pats save palaikau.

Mama nuėjo Rapolą užregistruoti kompiuterinės tomografijos tyrimui. Registratorė nužvelgė berniuką ir
sako:
- Ar jūs įsitikinusi, kad jis išgulės 20 minučių nejudėdamas? Paprastai tokio amžiaus vaikams reikalinga
narkozė.
- Aš tikrai išgulėsiu. Ir nekvėpuoti galiu!- sušunka Rapolas.
Pribėga Rapolas prie mamos ir klausia:
-Mama, kas nutiko? Tu tokia liūdna, kaip saulės spindulys!
Per radiją skamba daina: „Tėviškės niekas tikrai nepakeis... šventas man šitas
kampelis...“ Rapolas atbėga pas mamą ir dainuoja: -Tėviškės niekas tikrai nepakeis...
Tetuko niekas tikrai nepakeis, nenorėčiau, kad tave pakeistų, mama... Čia mama
neištveria ir klausia:
- Kas?
- Na kokia nors ragana. Dar pavers į kokią pabaisą...- atsako sunerimęs Rapolas.
Vakaras, mama suguldo vaikus, nueina į savo miegamąjį ir apsidžiaugia pagaliau galinti ramiai paskaityti knygą. Staiga atsidaro miegamojo durys:
- Ateinu pas tave, mano meile! – laimingas sušunka Rapolas.
Pas Rapolą į svečius atvažiavo seneliai ir ant stalo krauna lauktuves: bananus, sausainius, saldainius, ledus.
Galiausiai ištraukia brokolį. Rapolas stebėjęs viską tyliai ima šokinėti iš džiaugsmo:
-Brokolis! Ačiū Dievui brokolis!

Eina Rapolas su mama gatve ir pamato sunkiai dirbančius vyrus:
-Labas rytas! – sveikinasi su jais berniukas.
Vyrai nekreipia dėmesio ir toliau dirba. Rapolas neatlyžta ir dar kelis kartus pakartoja:
- Labas rytas! Labas rytas! Pagaliau vyrai taip pat pasisveikina ir nusišypso.
- Man patinka šis pasaulis! - nueidamas linksmai pareiškia Rapolas.
- Man ir patinka, - sako mama.
- Tikrai?- nustemba Rapolas.
- Taip! Nes jame esi tu! –šypsodamasi užbaigia mama.
- Nėra lengva susirasti tikrų draugų, - sako mama Rapolui, kai šis kelintą kartą įkyriai bando
susidraugauti su autobuse priešais juos sėdinčiu berniuku.
- Netiesa, - atkerta Rapolas, - geriems žmonėms, tokiems geriems kaip, žinai... angelas, susirasti gerų
draugų lengva, o blogi susiranda blogus, tada vyksta karas, - susimąstęs pareiškia Rapolas.

