
 

Šventinė Maumo dovana – 
„ŠLYKŠTUKAS“ (eng. „slime“) 

Jums reikės:
1. medinio pagaliuko

2. dubenėlio

3. žalio guašo

4. birių blizgučių (jei norite)

5. skaidrių mokyklinių klijų (tinka ir balti) ~100 ml

6. skysto skalbiklio Persil (arba bet kokio kito skysto 

skalbiklio, kurio sudėtyje yra borakso) ~100 ml

Maumas – lietuvių mitinė būtybė, 
gyvenanti pelkėse ir šuliniuose. Senovėje juo 

baugindavo vaikus, kad šie nenuklystų į 
pavojingas vietas. Sakoma, kad Maumas 

atrodo bjauriai ir drabstosi žaliomis putomis,
todėl glitus „šlykštukas“ jam 

pati mieliausia dovana! 

Apie Maumą pasakoja 
Didžioji būtybių knyga –

  gausiai iliustruotas lietuvių mitinių būtybių 
žinynas, kuriame pristatomos net 25 dievybės 

ir mitiniai padarai, jų gerosios, blogosios 
savybės, darbai, nuotykiai ir dabartinių 

slėptuvių vietos.
(„Aukso žuvys“, 2020)



 „ŠLYKŠTUKO“ gamyba:

1. klijus supilkite į dubenėlį

2. įdėkite šiek tiek žalios spalvos guašo

3. jei norite, įberkite blizgučių

4. po truputį, nuolat maišydami pagaliuku, į 

spalvotą klijų masę pilkite skalbiklį. Pajusite, kad 

masė tirštėja. Pilkite skalbiklį tol, kol masė įgaus 

pageidaujamą „šlykštuko“ konsistenciją.

Jei masė per skysta – įpilite šiek tiek daugiau 

skalbiklio. Jei per kieta – minkydami tarp rankų 

pridėkite daugiau klijų, kol pasieksite norimą 

rezultatą.
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KAIp ATRodo 
mAumAS?
Tamsus, didelis ir nerangus 
padaras, stambiomis 
rankomis ir kojomis, iš burnos 
drimbančiomis žaliomis 
putomis.

KodĖl VAdInAmAS 
mAumu? 
„Maumėti“ kaip ir „baubėti“ 
reiškia „vešliai augti“, „storėti“.

KuR gYVenA 
mAumAS?
Šuliniuose, pelkėse, tamsiose, 
šlapiose ir klampiose 
slėptuvėse.

Ką VAlgo mAumAS?
Sakoma, jog senovėje valgydavo 
vaikus. Dabar tokių nutikimų 
nebepasitaiko, veikiausiai 
maitinasi įvairiomis šiukšlėmis 
ir atliekomis iš vamzdynų.

KAIp mAumAS 
SuTARIA Su 
žmonĖmIS?
Nuo seno Maumo 
labiausiai bijodavo vaikai, 
nes suaugusiesiems jis 

nesirodydavo. Šį padarą 
sutikdavo prie šulinio ar 
pelkės nuklydę mažyliai. 
Pamatę baisingą būtybę vaikai 
dažniausiai pabėgdavo, bet jei 
kuris parklupdavo, Maumas 
užsiropštęs imdavo šokinėti 
ant nelaimėlio. Iš burnos jam 
virsdavo bjaurios žalios putos. 
Kartais nuožmus padaras 
užpuldavo net kūdikius.

KAIp mAumuI SeKASI 
šIAIS lAIKAIS?
Mūsų dienomis Maumo pamatyti 
beveik nebeįmanoma, jis vengia 
šviesių ir švarių namų. Šis 
padaras vis dar mėgsta slėptis 
giliuose kaimo šuliniuose ar 
klampiose miškų pelkėse ir tik 
kartais iš didelio smalsumo 
užklysta į miestus.
Čia jo jaukiausia slėptuvė –  
tamsūs ir šlapi vamzdžiai, 
vedantys į tualeto ir vonios 
kambarius. Ši būtybė seniai 
nustojo gąsdinti mažylius 
ir dažniausiai niekam 
netrukdydama šlepsi po plačius 
ir smardžius nuotekų sistemų 
labirintus.

Maumu iki šiol tebevadinamas 
SnARglYS. Greičiausiai dėl 
bjaurios išvaizdos, panašios į 
Maumo drabstomas putas.

KoKS TAS mAumAS?

...ir pajuodavimai ant bulvių – 
BulVIų „AKYS“.

BlogojI VAndenS 
BŪTYBĖ, ATKlYSTAnTI  
į žmonIų nAmuS

mAumAS

Maumais seniau dar buvo 
vadinamos uTĖlĖS...


