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VAIDINIMAS “AKMENS SRIUBA” 
 

7 veikėjai: autorius, klajūnė, kaimynė, seniūnė, mergaičiukė, mokytoja, ponia.   
Priemonės: Akmuo, puodas, samtis, lėkštės, šaukštai, staltiesė, stalas, degtukai, 
svogūnas, sauja pupų, grybai, dešrelės, bulvė, morka.     

 
Scenarijus 

 
Autorė: 
Sykį gyveno tokia klajūnė. Bekeliaudama labai išalko. Tris dienas nieko burnoje 
neturėjo, kol galiausiai pasiekė nedidelį kaimelį. Deja, čia gyveno patys šykščiausi 
žmonės visame krašte. Jų maisto sandėliai buvo pilnutėliai, tačiau lėkštės visuomet 
tuščios: niekuomet jie nekviesdavo svečių į namus, nes reikia taupyti. Tie goduliai 
ir šykštūnai visai neturėjo draugų.  
Pabeldė klajūnė į pirmojo namo duris (pabeldžia...tuk tuk tuk). 
Kaimynė: 
- Kas tu tokia? Ko nori? Turbūt tikiesi gauti ką nors dovanai, ar ne? Eik iš čia, aš 
nieko neturiu ir nieko tau neduosiu.(užtrenkia duris)  
Autorė: 
Klajūnė priėjo prie kito namo, bet veltui.(beldžiant nieks neatidaro...) Pagaliau 
pasibeldė pas kaimo seniūnę, gyvenančią prie kaimelio aikštės.   
Klajūnė: 
- Norėjau tik paprašyti trupučio vandens, nes kaimo aikštėje ruošiuosi virti gardžią 
akmens sriubą. 
Seniūnė:   
- Sakei, akmens sriubą?  
Klajūnė: 
-  Taip, štai turiu stebuklingą akmenį (ištraukia iš krepšio, parodo), tereikia 
trupučio vandens ir puodo... 
Autorė: 
Kaimelio galva bambėdama atnešė puodą vandens. Klajūnė įžiebė aikštėje ugnį ir 
iš krepšio ištraukė akmenį ir nuplovus įdėjo į puodą. 
Greitai žinia apie stebuklingą aikštėje verdantį akmenį apskriejo visą kaimą 
(mergaičiukė perbėga belsdama į kaimo gyventojų duris ir pranešdama kas vyks 
kaimo aikštėje). Beveik viso kaimo gyventojai atskubėjo pažiūrėti, sustojo ratu, o 
mergaičiukė išdidžiai paklausė: 
Mergaičiukė:  
- Tu tikrai srėbsi tą viralą?    
Klajūnė: 
- Tu teisi, tik akmens sriuba daug skanesnė, jei į ją įdedi svogūną ir saują 
pupelių...(įberia pupas, įdeda svogūną).     
Seniūnė:   
-  Ach, tai kokia čia sriuba (paragauja su samčiu), lyg dar druskos trūksta... 
Autorė:  
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Seniūnė kraipydama grimasas pabarstė virš puodo saują druskos.  
Klajūnė:  
- Ak žinau, jei valgysite su manimi tai nei vienai poniai sriuba nepatiks, jei joje 
nebus grybų.  
Mokytoja: 
- Aš įdėsiu į sriubą grybų... 
 Autorė:  
Taupioji mokytoja greit grįžo su pintinėle grybų, kurie pateko į sriubą kaip ir 
svogūnas, pupelės ir druska. (Ištraukia iš pintinės po vieną grybą, įdeda į puodą) 
Klajūnė: 
- Na, žinoma, sriuba kiek ir balkšva, puikiai ją pagardintų truputėlis mėsos... 
Ponia: 
- Mėsos, mėsos! Ach, neseniai pirkau tuziną dešrelių! 
Autorė:  
Ponia užsidegusi idėja paragauti akmens sriubos nukūrė atnešti mėsos dešrelių ir 
paskubomis sumetė į puodą... Klajūnė sriubą paragavo ir iš džiaugsmo sušuko: 
Klajūnė: 
- Na, dar pridėjus bulvę ir morką, tai sriuba taptų verta karaliaus!  
Seniūnė:   
- O, taip, taip, bulvės ir morkos suteiktų sriubai neišpasakyto gardumo (sudeda į 
puodą, samčiu pamaišo).  
Autorė:  
Klajūnė dar kartą paragavus sriubos nustebo: tai tas akmuo stebuklą padarė! Ten 
tiek gėrybių kunkuliavo: svogūnas, pupelės, druska, grybai, mėsa, bulvės ir 
morkos. Taigi, klajūnė (džiugiu mostu) pakvietė visus prie stalo ir sušuko: 
Klajūnė: 
- Na, tai būtų malonu, jei atneštumėt lėkščių ir šaukštų. Tik dar staltiesės 
nepamirškit...(padengia stalą). 
Autorė:  
Aikštės viduryje buvo paruoštas stalas, klajūnė pripylė į lėkštes garuojančios 
kvapnios sriubos. Žmonės smagiai valgė, o po sočių pietų spaudė ranką klajūnei ir 
gyrė tą stebuklingai skanią akmens sriubą (visi draugiškai šnekučiuoja).  
Klajūnė: 
- Ir aš ten buvau, akmens sriubą valgiau, egoizmą nugalėjau - į kaimą draugystę ir 
vienybę atnešiau ( visi sustoja į eilę, apsikabina ir nusilenkia). 
Galima sugiedoti giesmę „Dėkojame, Tau Viešpatie, už kasdieninę duoną...“ 
 
 
Literatūra:  
Bruno Ferrero “365 trumpi pasakojimai sielai”, Katalikų pasaulio leidiniai, 
2009. 
(Pagal pasakojimą 184-187psl.) 
 


