
Paruošė Žaneta Simutytė-Jogminienė 

 „Kaip man pasisekė turėti tai, su kuo labai sunku 

atsisveikinti!“ 

Mikė Pūkuotukas, vienas iš žinomiausių XX a. vaikų literatūros personažų, savo 

kelionę  pradėjo 1926 metais ir ją tęsia iki šiol  su vis nauja jaunųjų skaitytojų 

karta. Šis meškinas, dažnai vadinamas paprasčiausiai Pūkuotuku, yra brito 

rašytojo Alano Milne sukurtas personažas.  Nors dažnai Pūkuotukas vertinamas 

kaip tylus lėtapėdis, tačiau jo natūralumas ir paprastumas yra puikus išmintingo 

požiūrio į gyvenimą pavyzdys.  

 

Mikės Pūkuotuko citatos, kupinos išminties ir nuostabos 

 

1. Paršelis: „Kaip rašoma „meilė“?  

      Pūkuotukas: „Ji nerašoma, ji jaučiama“.  

2. „Saulė vis tiek šviečia, net kai slepiasi“. 

3.  „Diena be juoko yra iššvaistyta diena“. 
4.  „Tu drąsesnis, nei manai. Stipresnis, nei atrodai. Ir 

protingesnis nei galvoji“.  

5.  „Tai, kas padeda man skirtis nuo kitų, padeda man BŪTI“. 

6. „Jei pokalbio metu atrodo, kad pašnekovas tavęs visai 
nesiklauso, būk kantrus – galbūt jam tuo metu į ausį pateko gabalėlis kailio“. 

7. „Jei kada nors ateis tokia diena, kai mes nebegalėsime būti kartu, pasilik mane savo 

širdyje.  Aš tenai būsiu visada.“ 

8. „Geriausias dalykas dėl lietaus yra tai, kad jis visada liaujasi. Galų gale.“  

9. „Kai aš tik pamačiau tave - išsyk supratau, jog mūsų laukiau nuotykiai“. 
10. „Kartais taip nutinka, kad visai maži dalykai širdyje užima labai daug vietos“. 

11. „Kai kurie žmonės labai jaudinasi dėl kitų. Manau, jog tai vadinasi „meilė“. 



12. „Upės išmintis: nėra reikalo skubėti, nes vieną dieną mes vis vien ten pateksim“. 
13. „Kartais tai Laivas, bet kartais tai Katastrofa. Viską nulemia… ar esi ant jo, ar po 

juo“.  

14.  „Jei tu pragyvensi šimtą metų, aš norėčiau pragyventi šimtą minus vienerius metus, kad man niekada netektų 

gyventi be tavęs“. 

15.  „Piktžolės - taip pat gėlės, kai jas geriau pažįsti“. 
16.  „Aš manau, kad sapnus mes matome tam, kad ilgam neišsiskirtume. Jei mes 

sapnuosimės vienas kitam – reiškia galėsime visada leisti laiką kartu.   

17.  „Vien todėl, kad gyvūnas yra didelis, dar nereiškia, kad jis nenori gerumo; kad ir koks didelis Tigras atrodytų, 

atminkite, kad jis nori tiek gerumo, kiek Roo. “ 

18.  „Negali visą laiką sėdėti savo miško kampelyje  ir laukti kol kiti ateis pas tave. Kartais verta ir pačiam nueiti pas juos“. 
19.  „Pažadėk, kad niekada manęs nepamirši, nes jei aš manysiu, kad pamirši, niekada negalėsiu išeiti“. 

20. „Pagalvok apie tai, pagalvok“. 

21.  „Šiek tek mandagumo ir rūpesčio kitais gali daug ką pakeisti“. 
22. „Visada stebėkite, kur einate. Priešingu atveju galite žengti ant mėšlo gabalo, kuris 

buvo paliktas per klaidą“.  

23. „Diena, praleista be draugo, kaip puodynė, kurioje neliko nė lašo medaus“.  

24.  „Meilė – tai gebėjimas žengti kelis žingsnius atgal, o gal ir daugiau... Tai reiškia – 
padaryti erdvės mylimojo laimei“. 

25. „Tokie jau tie nelaimingi atsitikimai. Jie niekad neatsitinka, kol atsitinka“. 

26. „Geriausia sužinoti, ko reikia ieškoti, o tada jau pradėti ieškoti“. 

27. „Staiga panėrus, svarbiausia Laikyti Galvą virš Vandens“. 
28.  „Mano mylimiausia diena – ta, kurią praleidau su tavimi. Todėl šį diena – mano 

mylimiausia diena“.  

29.  „Kaip man pasisekė turėti tai, su kuo labai sunku atsisveikinti!“. 

30. „Gyvenimas yra kelionė, kurią reikia patirti, o ne spręstina problema“.  



Ačiū, kukliam, mažam, geranoriškam Mikei Pūkuotukui už išmintį! 

 Paruošė Žaneta Simutytė-Jogminienė 


