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Vieną kartą gyveno moteris vardu Almanė. Užgavėnių 
rytą jinai ėjo išsivirti arbatos, tada norėjo piltis sau į 
puodelį. Bet – pliumpt! – iš arbatinuko snapelio iškrito 
raudono batraiščio galas. Ji ir sako: 
– Kas čia per kvailystės?! 
Atidaro arbatinuką. Tikrai, guli batų raištelis. 
– Na, – sako, – teks daryti iš naujo arbatą. 
Ir staiga:
– Tuk, tuk, tuk! – Pasibeldė tie... persirengėliai. 
Almanė apsidžiaugė, sako: 
– Tuoj atnešiu blynų!
Eina blynų, žiūri – spintelė praverta! Viduje viskas 

išvartyta kaip kokia nors kvailystė. Na, ne kaip kvailystė, 
o kaip... Nu, nežinau, kaip net! Viskas siaubingai 
išvartyta. 
Paėmė indą su blynais, nešasi. Atidengia, žiūri – blynų 

nėra, tik dvi kavos pupelės ritinėjasi. Sako 
persirengėliams: 
– Atsiprašau, čia  mano katė tikriausiai blynus suėdė ir 

kavą išvertė. 
Ir pabarė katę. Ši tuoj atnešė raištelį iš arbatinuko, ir 

Almanė prisiminė, kad pati tuo raišteliu vakar nuo katės 
spintelę užrišo. Tuoj suprato, kad negalėjo katė atrišti. 
Tada apieškojo visus namus, rado pripėduota aplink 
pečių. Tyrinėjo, tyrinėjo, ir pečiaus durelėse rado katės 
nagą įstrigusi. Išsigando, sako katei:
– Parodyk leteną!
Žiūri – visi nagai yra. Tada sako, kad čia tikrai turėjo 

būti kažkas kitas. Ir suprato, kad buvo vagis pro kaminą 
įlindęs. Ir čia jo pėdsakai iš pečiaus ir į pečių veda. 
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nukentėjusioji

Almanė.

žema, vidutinio kūno sudėjimo, 

trumpi tamsūs plaukai, žalios 

akys.

kepėja blyninėje.

labai mėgsta kepti blynus, 

dalintis, bendrauti, linksmintis.

viena Kaune, name su kaminu, 

turi krosnį į kurią tilptų du 

žmonės.

geltonai rudą katę rožine galva 

ir žaliom akim.



Nusprendė Almanė eiti vagies pėdsakais ir sako: 
– Užlipsiu ant stogo!
Ir užlipo kitu keliu. Ir tada ėjo, ėjo stogais ir laukais 

paskui vagį. Nuėjo iki Rumšiškių naminio medelio – oi! – 
medinio namelio ir į jį pasibeldė. Nieks neatidarė. Beldės, 
beldės, beldės, beldės. Nieks neišėjo. Pro langą pasižiūrėjo 
ir pamatė ant stalo blynus. Ir kavos pupeles. Tuoj iškvietė 
policiją. Policija duris atidarė, rado tokį aukštą ir liesą 
žmogų. Šnekėjosi su tuo žmogum, šnekėjosi, kodėl jis 
blynus pavogė. Bet jis sakė:
– Čia aš pats išsikepiau! – Ir bandė visaip kaip 

pasiteisint. – Pats išsikepiau! Pats! Pats! Pats! 
Ir neišėjo jo užkalbėt ar perkalbėt. 
Almanė buvo pasiėmus tuos įkalčius iš namų. Ir tada 

parodė tuos visus dalykus policininkams. Ir jie sakė vagiui:
– Ai, čia tikrai bandai apgauti. Kur tavo katinas? Parodyk 

katiną!
O jis sakė:
– Hmm... Kad man... Kad aš... Kam parodyti jums katiną? 
– Parodyk katiną! Nes jis arba tu vagis tikrai, – sakė 

policija. – Greit! Rodyk arba suimam!
Jis sakė:
– Nu, gerai, parodysiu. 
Policininkai patikrino tam katinui nagą pridėję, palygino 

kavos pupeles, ir suprato, kad čia tikrai tas pats vagis. Ir jį 
suėmė. Nu, katinas tai liko. 
Po to paaiškėjo, kad tas žmogus iš visų Kauno žmonių 

blynus pavogė, nes norėjo, kad nebūtų Užgavėnių. Jis 
gyvena netoli tos vietos, kur deginamos Morės, ir bijojo, 
kad nesudegtų jo namas. O kad buvo tikras vagis, tai 
kitaip nesugalvojo.
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Įtariamasis

slepiamas, žinomas kaip žmogus 

su katinu, tikras vagis.

aukštas ir liesas.

plėšiku.

labai tylus, žmonių nemėgsta, 

piktas.

Rumšiškėse, labai vargingai.

juodai baltai rainą katiną 

(panašų į zebrą), ilgaplaukį.
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