
mieli vaikai!
Dovanojame Jums 37 istorijas, sukurtas  

Lietuvos knygų kūrėjų. Rašytojai ir iliustruotojai 

kiekvieną jų sumanė galvodami apie Jus – 

norime paguosti, kai sunku, ir pasijuokti kartu, 

kai linksma. Svarbiausia – visi Knygiukai atgyja 

tik atsidūrę Vaikų rankose. 

Esate mūsų superherojai!

Vaikų žemės gyventoja
Kotryna Zylė

mieli suaugusieji,
skaitykime kartu su vaiku! Tada mes: 

• Žaidžiame, o tai esminė vaikų veikla, leidžianti 

būti savimi, pasijausti galintiems, pajausti ryšį su 

savimi ar kitais.

• Patiriame gyvą ryšį. Sėdi ant kelių, prisiglaudi, 

žiūri į akis, tave pakutena, juokiesi ar verki  

kartu – tai vienija.

• Istoriją pritaikome vaikui. Sekame iš 

paveikslėlių, pridedame intonacijos, 

praleidžiame baisumus, padainuojame.

• Aptariame, kas perskaityta. Kas įdomu, kas 

įtraukia, kas gąsdina ar prajuokina, kas galbūt 

nuobodu. Gal istorija galėtų būti su kita 

pabaiga? Gimsta pokalbis, o to taip trūksta 

kasdienybėje. 

• Lengvai nurimstame, susitelkiame ramesnei 

veiklai. Arba atvirkščiai – įsitraukiame į 

aktyvesnes.

Všį Vaiko psichologijos centro įkūrėja
Dr. Monika Skerytė–Kazlauskienė

trumpų istorijų galia
Kiekviena knyga, nesvarbu, kokios ji apimties, 

gali paveikti skaitytoją. Keliais žodžiais 

papasakota istorija palieka didžiulę erdvę, 

tuščią vietą, kurią skaitytojas gali interpretuoti 

ir užpildyti pats. Tai ir yra trumpos istorijos 

paveikumas – galimybė pačiam sukurti 

pasakojimą tame plyšyje, nešiotis su savimi ir 

nuolat apie jį galvoti. Be to, Knygiukai ne tik 

tekstas, tai ir iliustracijos. Kas netelpa į  

žodžius – perteikta vaizdais.

Vaikų literatūros specialistė
Inga Mitunevičiūtė
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Šiandien lietus  pila kaip iš kibiro. 
Koks tas dangaus kibiras?         

Kaip manai?

Parašyk man. 
Aš lauksiu.

 Tėtis

Jau kuris laikas 
pro savo langelį 
stebiu lietų. 
Jis vis kitoks. 

Labas, 
mano berniuk.
Pasiilgau tavęs. 
Labai labai. 
O tu manęs?

Kai krapnoja, rodos, 
krenta krapai.

Tada baisiai  užsinoriu šaltibarščių 
su virtomis bulvėmis...

Labiausiai mėgstu, kai     
lygiai lyja. 

Kadaise 
klausydavausi 
roko grupės 
tokiu              
pavadinimu. 
„Lygiai lyja“.

Kai pliaupia, paukščiai pasislepia. Ir 
man truputį liūdna. Paukščiai čia – 

mano geriausi draugai. 

Jurga Vilė 

Indrė Zalieckienė

Glosto lyg pienės 
pūkais... 

Kartais dulksnoja. 
Lietus dulkelėmis 
apipurškia mano 
ranką.

 

Kitos šių autorių knygos:
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„Sibiro haiku“
parašė Jurga Vilė

iliustravo Lina Itagaki

(„Aukso žuvys“, 2017)

iliustravo ir parašė Indrė Zalieckienė
(Lietuvos Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka, 2020)

„Kapt kapt kapt”

Redaktorė Giedrė Kmitienė
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Šiandien prasta diena.

Tokią dėžutę turi ir Titas.
 Sakiau jam, kad šiandien prastai 

jaučiuosi, todėl sutarėm Susitikti
 ir kartu atidaryti dėžutes.

Jau temsta. Kokia gera buvo 
diena! Tokią galima įsidėti į 

degtukų dėžutę.

Bet nieko tokio, slaptoje 
degtukų dėžutėje turiu 

išsaugojus vieną 

Titas atskuba. Atsisėdam.
Degtukų dėžutes laikom delnuose 

ir imam kalbEtis.

Keista.

Kotryna Zylė        Inga Dagilė
Įsidėjau ją ten, kai buvau 

labai laiminga. 

 Saviškes visai 
pamiršom atidaryti.

PaCIA
gErIausIa.1
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Kitos šių autorių knygos:

Pavadinimas 
gali būti

toks
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vardas Pavardė
Vardas Pavardė
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„Rašytojo rašyta knyga vadinasi“
parašė Vardas Pavardė

iliustravo Vardas Pavardė

(Leidykla, 2016)

„Iliustruotojo iliustruota 
knyga vadinasi“

iliustravo Vardas Pavardė, 

parašė Vardas Pavardė

(Leidykla, 2019)

Kitos šių autorių knygos:
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iliustravo Inga Dagilė
parašė Algimantas Stankevičius

(„Žalias kalnas“, 2020)

„Kas kaip miega?“

parašė ir iliustravo Kotryna Zylė
(„Dvi tylos“, 2020 liepa)

„Mažas kaip vabalėlis“
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ŽALIAS
Aistė Mišinytė Agnė Nananai

– Aš žinau paslaptį, – 

Apie žalią liežuvį. 

sušnabždėjo Marta sesei į ausį. –
Tik pasaugok, 
  kad tėtis 
nepastebėtų. 

Ir įsibėgėjusi
 stryktelėjo
per upokšnį.

Paknopstom nulėkė pro pienes, 
smuko tarp eglių. Bet net čia, 

pačiame jaukiausiame 
žaidimų lizdelyje,

nesustojo.

Pratykino pro šilinukų lankomą
ūmėdžių guotą irpagaliau nėrė į lomą.

Kaip tylu.
Tik šen ten

it kokios dvaselės

             plevena 

           švytintys 

 žiedai. 

 Marta kluptelėjo ir tuoj prisiminė, 
 ko atbėgusi.

Apstulbusi

čiaumodama puolė atgalios.

Čiupo pilnąsaują
kiškio kopūstų ir 

liežuvis

Beveik pavyko!
Išsiropšti iš lomos,

nesumindytišilinukų, 
peršokti eglių šaknis.

  Žalias

liežuvis!

– Urte, žiūrėk! 

Aš jį
prik

iškiakopūsteliavau!

 
.

  

 

  

Kitos šių autorių knygos:
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„Kas? Kaip? Kodėl? 
400 pasaulio paslapčių“

sudarė ir parašė Aistė Mišinytė

iliustravo  Ula Rugevičiūtė Rugytė

(„Debesų ganyklos“, 2019)

„Kaip Pelėdžiukas iš namų
pabėgo”

iliustravo Agnė Nananai 

parašė Marius Marcinkevičius

tekstų redaktorė Giedrė Kmitienė 

(„Alma Littera”, 2020)
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Ša ligatvioŠa teplylė,
Į musna tau dauro liake.
gal kapil, iŠmanine,
teb siv kiet nimma niei.

Atpainiok 

eilėraštį!

Išpainiok 

eilėraščius!

Apie kokius du 

brolius čia kalbama? 

Ką gi sako

lempos stulpas?

painiotukas

painiotukaspainiotukasJustinas Žilinskas
Inga Dagilė

atsakymasat
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atsakymas
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aŠ tai lempos stulpas,
tiesus, nesukumpęs.
vos tik atslenka tamsa,
Aš sAkAu - tebus šviesA!
 

aŠ pavargęs AutobusAs,

bet mačiau, nukrito ūsas

mano broliui troleibusui.

tai koksai aŠ brolis būsiu,

Jei pro šalį pravažiuosiu

ir jAm ūso nepaduosiu.

 

autobusą ir troleibusą.

Tu viską išpainiojai! 

ApieaŠ Šaligatvio plytelė,

Į namus tau rodau kelią.

gal pilka, neiŠmani,

bet vis tiek manim eini.

VALIO!

ŠAUNUOLIS!

PAi
nio
tu
kAs

aŠ pavargęs obAutusAs,
bet čiamau, nukrito sūas
mano broliui leitrobusui.
tai koksai aŠ lobris būsiu,
Jei pro aŠlĮ pravažiuosiu
ir maJ ūso nepaduosiu.

aŠ tai lempos stulpas,
suties, kunesumpęs.
vos tik atslenka tamsa,
Ša kausa - buset sviešA!1
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.
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Išgirdęs tokias puikias 
kalbas, Ugnaco tėtis  

tuoj persikraustė pas  
savo sūnelį. 

Nuo to laiko jie 
pasikeisdami ten pučia 
ugnį bei dūmus. Vienas 
pavargsta, kitas pučia. 

Pamiega tūkstantį metų  
ir vėl pučia. 

Tai išgirdęs Ugnacas 
užsidegė pykčiu ir  

iš kalno ėmė veržtis 
dūmai ir ugnis. 

Netrukus tą salą  
pamėgo keliautojai.

– Kalne gyvena 
nuostabiausias pasaulyje 
slibinas! – grožėdamiesi 

sakydavo jie.

Miške gyveno s l ib inukas 
vardu Ugnacas.  

Ka i  j is  įs ikaršč iuodavo,  
jam iš burnos pas ip i ldavo 

ugn is .  Miškuose ki ldavo 
ga isra i ,  pavasar į  

užs idegdavo sausa žolė . 

Kartą Ugnaco tėt is 
ne ištvėrė,  č iupo sūnų ir 

nuskraid ino į  negyvenamą 
salą .  Užr it ino akmeniu 

kalno o lo je ir  tarė:
–  Ka i  išmoksi 

nebes isp jaudyt ugn imi , 
ga lės i  gr įžt i . 

Vytautas V. Landsbergi s
Vi l i ja Kv i eska itėK i tos  š ių  autor ių  knygos :

„Arkl io Dominyko mei lė“
parašė  Vytautas V. Landsbergis 

i l i ustravo  Gediminas Pranckevič ius 
( „Dominicus Lituanus“,  20 1 8)

„Baubaimė“
il iustravo Vi l i ja Kvieskaitė

parašė Benas Bėrantas 
(„N ieko r imto“, 20 18)
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Išg irdęs tokias pu ik ias 
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kalno oloje ir tarė:
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nebesispjaudyt ugnimi, 
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Vytautas V. Landsbergis
Vilija Kvieskaitė Kitos šių autorių knygos:

„Arklio Dominyko meilė“
parašė Vytautas V. Landsbergis 

iliustravo Gediminas Pranckevičius 
(„Dominicus Lituanus“, 2018)

„Baubaimė“
iliustravo Vilija Kvieskaitė

parašė Benas Bėrantas 
(„Nieko rimto“, 2018)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė

Všį Vaiko psichologijos centras
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„Kaip Pelėdžiukas iš namų pabėgo“
parašė Marius Marcinkevičius

iliustravo Agnė Nananai

(„Alma Littera”, 2020)

„Vaikų Žemė“
parašė Justinas Marcinkevičius

iliustravo Agnė Nananai

(„Alma Littera”, 2018)
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Kitos šių autorių knygos:

Pavadinimas 
gali būti

toks

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.
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šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vardas Pavardė
Vardas Pavardė

Všį Vaiko psichologijos centras

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

„Rašytojo rašyta knyga vadinasi“
parašė Vardas Pavardė

iliustravo Vardas Pavardė

(Leidykla, 2016)

„Iliustruotojo iliustruota 
knyga vadinasi“

iliustravo Vardas Pavardė, 

parašė Vardas Pavardė

(Leidykla, 2019)

Kitos šių autorių knygos:

„KLAMPYNIŲ KRONIKOS 2“
parašė Neringa Vaitkutė

iliustravo Neringa Vaitkutė
(„Nieko rimto“, 2020)

„TITNAGO PLUNKSNA“
iliustravo Lina Eitmantytė-Valužienė

parašė Neringa Vaitkutė
(„Nieko rimto“, 2014)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė

Paukšč io dovanos

Neringa Vaitkutė

Lina Ei tmantytė- 
Valužienė

Buvo sausra. 

Rokas nuobodžiavo, kol vieną 
kartą į kiemą atskrido 

spalvotas kėkštas.

Pirmadienį kėkštas atnešė ąžuolo 
gilę ir padėjo ją ant palangės. 

Antradienį kėkštas atnešė 
karpytą ąžuolo lapą. 

Trečiadienį kėkštas atnešė 
pilką ąžuolo žievės lopinėlį. 

Rokas rado kieme 
minkštos žemės 

kauburėlį. 
Iškasė duobutę ir 

pasėjo gilę.

Kai prasikalė gležnas 
daigelis, vėl atskrido 

girios kėkštas 
ir atsinešė

lietų.  
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l i e t ų .  



Ašaros traukia 
košmarus kaip 

magnetas ir greitai jų 
buvo jau trys, keturi...

    dešimt... 
daugiau 
nemoku    

Tuomet tėtis 
pagamino košmarams 

spąstus.

Kad 
medžioklė  

pavyktų, brolis 
turėjo drąsiai 

užmigti.

Ryte spąstuose buvo 
įkliuvusi galybė 

sukošmarėjusių sapnų.

Tereikėjo juos išnešti į lauką 
ir, išlanksčius gaudyklę, 

iškratyti kaip dulkes nuo 
apklotėlio.

Vakare tėtis dėl visa ko 
padarė tokią gaudyklę ir 
man.

Aš košmarų
nesapnuoju, tik minkštus kaip 

triušis sapnus. Todėl ryte, aptikusi 
kurį, užkloju knygos Lapklotėliu ir 
palieku miegoti iki kitos nakties.

skaičiuoti.

3

4
7

5

8

6

9

10

Mano brolį 
naktimis 

persekioja 
košmaras. Net ne 

vienas, o du. 

Brolis 
labai jų 

bijo ir kas 
vakarą 

pribarsto 
pilną lovą 

ašarų.

Rasa Lazauskaitė + 
Simona Jurčiukonytė

Košmarų 
gaudyklė

Kitos šių autorių knygos:

„Dviese bijoti drąsiau“
parašė ir iliustravo Rasa 

Lazauskaitė
(Fondas „Švieskime Vaikus“, 2020)

„Vėžlys, kuris pametė vardą“
iliustravo Simona Jurčiukonytė,

parašė Dovilė Bajoraitė
(Fondas „Švieskime vaikus“, 2020)
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Pievoj sudygo sėklytė.
Tik nežinojo, kas iš jos išaugs...
Mažylė neturėjo kantrybės 
sulaukti, todėl visų klausinėjo:
– Kas aš užaugus būsiu?

– Suprantama, papartis, – 
žinovės balsu kranktelėjo varna.
Susižavėjęs daigelis tuoj pat 
išleido paparčio lapus.

– Tikrų tikriausia smilga, –  
praktiškai patarė pelė.
Augalėlis kaipmat apsikaišė 
smilgos šluotelėmis.

– Įžvelgiu tavy rožę, –
pataikavo vikšras. Ir žolynas 
apsipylė rožės pumpurais. 

Tik zylutė paklausė:
– O kuo tu norėtum būti?
Augalas susimąstė.
– Ramunėle... Ir išskleidė žiedus
lyg mažas saulytes...

Gėlė atidavė varnai paparčio lapus, 
pelei – smilgos šluoteles, o vikšrui – 
rožės pumpurus. Zylutei ji padovanojo 
mažą sėklytę.  Paukštelis pasodino 
sėklytę pievoje. O kitą pavasarį... 

Eglė Jasė
Elena Selena

Kitos šių autorių knygos:
„Marcipanas: pliušinio šuns istorija“

Parašė Eglė Jasė
Iliustravo Eglė Petkevičiūtė ir Audrius Arlauskas

(„Obuoliukas“, 2017)
„Jardin Bleu“

Parašė ir iliustravo Elena Selena
(„Gallimard Jeunesse“, 2017)

„Neige“
Parašė ir iliustravo Elena Selena
(„Gallimard Jeunesse“, 2019)
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Kitos šių autorių knygos:

Pavadinimas 
gali būti

toks

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.
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Vardas Pavardė
Vardas Pavardė

Všį Vaiko psichologijos centras

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

„Rašytojo rašyta knyga vadinasi“
parašė Vardas Pavardė

iliustravo Vardas Pavardė

(Leidykla, 2016)

„Iliustruotojo iliustruota 
knyga vadinasi“

iliustravo Vardas Pavardė, 

parašė Vardas Pavardė

(Leidykla, 2019)

Kitos šių autorių knygos:

„SIVUŽAS“
parašė Marius Marcinkevičius

iliustravo Lina Dūdaitė
(„Tikra knyga“, 2018)

„MAŽI EŽIUKO SAPNAI“
iliustravo Lina Eitmantytė-Valužienė

parašė Selemonas Paltanavičius
(„Nieko rimto“, 2015)
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Kartą gyveno viena 
simpatiška mergina, tiksliau, moteris, 

        na, 
o jei visai 

            tiksliai – tai 
         bjauri senė.

      Nors jos niekas nemėgo, ji labai mėgo. 
      Mėgo balandėlius. 
Galėdavo suryti jų tris puodus per dieną.

O po to persdavo. 

Po 
to, 

o ne 
prieš 

tai.

Vieną dieną virdama 
balandėlius ji pasilenkė. 
  O pasilenkusi taip 

 griausmingai 

   driokstelėjo,
kad balandėliai pasibaidė ir
purptelėjo iš puodo 
tiesiai pro atvirą langą.

Senė baisiai 
nuliūdo ir visą 
vakarą verkė ir 
keikė kaimynus.
Paskui nusipirko 
batoną ir ėmė 
lesinti balandėlius.

Kaimynai 
 jos labai 
nemėgo, 
   nes ji 

baisiai 

griausmingai 

persdavo.

Dabar kas vakarą 
jie atskrenda pas 
tą bjaurią senę,

       na, tiesą 
        sakant, 

ne tokią jau ir     
bjaurią, gal net  
   visai ir ne 
        senę,

o moterį, 

yra simpatiška 
jauna mergina.

   kuri iš tikrųjų

    Ir visi kartu sutūpę ant palangės burkuoja 
lietuvių liaudies dainas. O kaimynai laimingi 
šoka rateliu ir lesina juos saldžiomis bandelėmis  
                                          su cinamonu.

„Kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo“
parašė Marius Marcinkevičius

iliustravo Agnė Nananai
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„Sibiro haiku“
iliustravo Lina Itagaki

parašė Jurga Vilė
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„Iliustruotojo iliustruota 
knyga vadinasi“

iliustravo Vardas Pavardė, 

parašė Vardas Pavardė
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Niekam neprasitariau – bijojau 
išgąsdinti.
Po kelių dienų tėtis pamatė juo-
dą galiuką, kyšantį man iš ausies.

– Kas gi čia? – paklausė timptelėjęs.
Kol jis traukė ilgą giją, man labai 
kuteno. 
– Pamiršau jums pasakyti, – pame-
lavau. Iš tiesų labai džiaugiausi, kad 
pastebėjo.

Mama visą ištrauktą raizgalynę 
susuko į didelį tvarkingą kamuolį.
Padėjom jį į siūlų krepšį.
– O jei būtumėt nepastebėję? 
– Kaip galėtume nepastebėti? – 
švelniai paklausė mama 

Mūsų rajono gatvėmis ritinėjosi 
daugybė juodųjų raizgalynių.
Gyventojai jų nemėgo ir saugojosi.

Saugojausi ir aš, bet visai netyčia vie- 
na ėmė ir įsipainiojo mano galvoje.
Nuo tada ten nebetilpo niekas kitas.

Kitos šių autorių knygos:

„Didžioji būtybių knyga”
parašė ir iliustravo

Kotryna Zylė
(„Aukso žuvys“, 2016)

„Lietus ir skafandras“
iliustravo Jurga Šarmavičiūtė

parašė Dovilė Zavedskaitė

(Fondas „Švieskime vaikus“, 2019)
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ir numezgė man juodą,
truputį kandantį

megztinį.
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Debesėlis

D i a n a  L e k e v i č i e n ė
D e i m a n t ė  – Sveikinam, 

dukryt! Nuo šiol

nors ir kasdien 

  galėsi plaukiot.

 – Bet į baseiną, 
tėti, aš norėjau 
  pernai.

– Ir kam man šitiek dovanų  
brangių, jei aš prašiau tik  
mažo debesėlio? 

– O koks turėjo 
būti debesėlis?

– Toks švelniai    mėlynas kaip  tavo šalikėlis…    Linksmas…

– Gal dar atplauks? Jei nenustosi    
laukti… Geriausios dovanos  
  mažais žingsneliais eina.

– Jis iš tikrųjų atplaukė! 
Jis – MANO 
DEBESĖLIS!!!

Šilkinis šalikėlis man brangus,   
bet anūkėlės šypsena –   
    brangesnė.

Kitos šių autorių knygos:

„Pasaka apie girnų meškiuką“
parašė Diana Lekevičienė

iliustravo Marija Smirnovaitė
(fondas „Švieskime vaikus“, 2016)

„Pelyčių maratonas“
parašė Jonas Liniauskas

iliustravo Deimantė Rybakovienė 
(Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018)
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– Kas ten? – paklausė 
Žakas.
– Kur? – pasitikslino 
berniuko tėtis.
– Na, tavo delne...

Paulius Norvila
Paulius Juodišius

Kitos šių autorių knygos:

„Strykt pastrykt“
parašė Paulius Norvila 

iliustravo Jurga Šulskytė
(Fondas „Švieskime vaikus“, 2019)

„Man nereikia 
tūkstančio varpelių“

parašė ir iliustravo 
Paulius Juodišius

(2019)
Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Tekstų redaktorė Giedrė Kmitienė

– O gal žuvis? – 
smalsavo berniukas.
– Gal musė?

– O gal gyvatė?! – 
džiugiai sušuko
 penkiametis.
– Taip, tikriausiai 
gyvatė, – šypsojosi tėtis. 
– Ilga uodega, aštriais 
dantimis, šnypščiančiu 
liežuviu.

Tėtis atgniaužė delną, 
tačiau tučtuojau vėl 
stipriai jį suspaudė.
– Kas ten? – Žakas 
nespėjo įžiūrėti.
– Gal paukštis? – 
pasufleravo tėtis.

– Drugelis? – Žakas
 nenustygo vietoje.
– O gal... – nutęsė tėtis 
ir užsimerkė.

– Parodyk! Parodyk! – 
šaukė įsigąsdinęs 
berniukas.
Buvo baugu, bet kartu 
be galo norėjo išvysti.
Tėtis lėtai atgniaužė 
delną. Jis buvo tuščias.
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Gyveno kartą
Antanas Šimkus

Deimantė

pabaisa niūri širdyje.

Gyveno kartą

Norėjo turėti draugų,
Kad pasakas sekti kam būtų,
Kad žaisti galėtų kartu.

K
n

yg
iu

ka
s 

ie
šk

o
jo

 ir
 p

yk
o

:

Nė pats 
nepajuto

, k
aip šn

ypšč
ia

– 
D

ra
u

g
ai

, j
ū

sų
 n

ie
ku

r 
n

ėr
a!

Pabaisa

Kaip galima šitą pikčiurną Sutramdyti arba sugaut 

Ji blaškos po visą Knygiuką
Ir graso padegt iš vidaus

Sutrikęs Knygiukas vis dairės,
Staiga jis pamatė... Tave!
– O, labas! Draugaukime, vaike!
Bus pasaka mūsų bendra!

Kai skaitom, mes esam bičiuliai.
Kaip mudviem ramu ir smagu!
Užmigus pabaisa sau murkia,
Pavirtus rainu kačiuku.

Pažaiskim
 isto

riją kitą,
K

u
r tu

 su
g

alvo
si, ku

o
 b

ū
ti.

O
 p

rad
žią tikriau

siai jau
 žin

o
m

:

„
G

y
v

e
n

o
 k

a
rtą

 K
n

y
g

iu
k

a
s...“

Kitos šių autorių knygos:

„Vaizdai iš gyvenimo  
bobulytės ir kt.“
parašė Antanas Šimkus

iliustravo Ieva Babilaitė
(VšĮ „Bernardinai.lt“, 2012)

„Pelyčių maratonas“
parašė Jonas Liniauskas

iliustravo Deimantė Rybakovienė 
(Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018)
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