Bertis, krautuvėlės vaiduoklis

Ponas Keistutis, prekeivis

•

Draugiškas parduotuvės vaiduoklis

•

Kvaištelėjęs džentelmenas

•

Pagal žmogaus amžių dešimtmetis

•

Ūsai kaip jūrų vėplio

•

Žuvo prieš daug metų per nelaimingą

•

Dažnai pasiklysta savo

atsitikimą, susijusį su bezdėjimo juokeliu

paties parduotuvėje.

ir keletu žuvies pirštelių.

Nina, parduotuvės padėjėja
•

Devynmetė visažinė

•

Baisiai užsispyrusi…                     
tai yra atkakli!

•

Mėgsta kačiukus ir labai
rūgščius saldainius.

Žliugis Lipčius,
parduotuvės talismanas
•

Itin protingas sausumos aštuonkojis

•

Pono Keistučio numylėtinis – bet ar
iš tikrųjų?

•

Kaišioja savo gleivėtus                                 
čiuptuvus kur tik netingi.

Irma Kaušelė,
ledų pardavėja
•

Labai mėgsta ledus.

•

Plaukus dažosi
vaivorykštės spalvomis.

•

Kartais regi košmarus apie
pyragėlius su mėsa, kurie
ryja netekėjusias moteris.

Nina nugurkė savo ledus
ir priėjusi ėmė atidžiau
tyrinėti vitriną.
– Oo, kokia puiki vudu
lėlė! – pasigrožėjo Nina. –
Bet čia ir netvarka…
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Košmarų pardavėjas
pateko į bėdą
Nina įžengė vidun.
– A-ūū! Ar čia yra kas nors?
Krautuvėlėje tvyrojo prieblanda ir
tyla. Staiga kažkur kitapus prekystalio
pasigirdo slopus kikenimas. Nina
atsargiai prisėlino prie prekystalio ir
žvilgtelėjo už jo…
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– Ocho-cho! – šaukė vyras, gulėdamas ant
žemės ir mosuodamas rankomis ir kojomis.
– Atsiprašau, ar jūs esate šios parduotuvės
savininkas? – pasiteiravo Nina.
– Ocho cho! Chi chi chi! – nesiliovė
senukas.
„Gana nemandagu, – pagalvojo
sau Nina. – Ir nieko keista, kad
čia nesimato lankytojų.“
– Aš turiu porą išties gerų
idėjų, kaip pagražinti tą jūsų
vitriną, – pradėjo Nina.
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Bet senukas nesiliovė kvatotis.
Kažkas čia ne taip.
– Eche che! Cho cho cho! – juokėsi
senukas ir parodė į Ninos rankoje
laikomą lapelį.
– Reikia pagalbos… – perskaitė
Nina. – Gal galėtumėt liautis juokęsis?
– Chi chi chi!
– O, varge! Kas galėtų padėti?

18

19

Siaubas! Vaiduoklis!
– Hmm hmm, – dar kartą pasigirdo
mandagus balsas Ninai už nugaros.
– Vaiduoklis! – riktelėjo Nina.
– Nesigąsdink! Aš irgi noriu padėti ponui
Keistučiui!
– O tai kas tu toks? – įžūliai paklausė Nina.
– Aš esu Bertis.
– Ech cho choo! – juokėsi prekeivis.
– O kodėl tu žalias? – nusistebėjo Nina.
– Tai tik ektoplazma.
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– Ektop… ekto… kokia dar plazma?
– Tai vaiduoklių masė, – paaiškino Bertis. –
Štai tokia.
– Oho! – susižavėjo Nina, bet paskui suraukė
nosį. – Bet ji ir dvokia!
– Ponas Keistutis leidžia man čia,
parduotuvėje, gyventi, – pasakė Bertis. –
Prižiūriu, kad niekur neliktų vaiduoklių masės,
ir atbaidau vagišius.
Nina bakstelėjo pirštu į besijuokiantį vyriškį.
– Ar tai ponas Keistutis?
– Jo cho choo! – atsiliepė prekeivis.
– Kažin kas jam nutiko?
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