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ak tos mamos! Jos taip nori,  
kad Vaikai elGtųsi Gražiai.

Ypač Tomo mama. Ji vis kartoja,  

kad jei berniukas išdykaus, ateis baubas.

Tomas jo labai bijo. Bet karstytis medžiais  

ir šokinėti per balas vis tiek norisi.

O gal tas baubas visai nebaisus?
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TeTai Marijai – vienai iš dviejų Mano MaMų. 
visada esi Mano širdyje.
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Versta iš:
Giorgio Volpe
BABBAÙ
Pane e Sale, Santarcangelo di Romagna, 2020

Jaukios rašytojo Giorgio Volpe ir dailininko Paolo Proietti paveikslėlių knygos 

vaikams žavi ir suaugusiuosius. Šįkart autoriai nusprendė papasakoti apie berniuką, 

kuriam mama vis kartoja, kad jei šis išdykaus, prisišauks baubą. Netikėta istorija 

padės mažiesiems skaitytojams įveikti baimes, o tėvams parodys, kad galbūt visai 

nereikia gąsdinti vaikų.
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Vasaros vakarais mes su mama 

ir Lara dažnai išeidavome į ilgus 

pasivaikščiojimus. Vieną vakarą likau 

apžavėtas tokių mažų skraidančių 

švieselių... Gal fėjų?





– Tomai, nagi, eime, jei liksi čia pakerėtas, 

ateis baubas ir tave nusives.

Tuo metu tos stebuklingos švieselės išnyko...  

Vis per tą baubą!





O štai vieną vasaros rytą nuėjome išsimaudyti 

tvenkinėlyje. Pastebėjau gražią melsvą žuvelę ir 

norėdamas ją pasivyti ėmiau plaukti vis smarkiau.



– Tomai, jei plauksi dar toliau, pasirodys baubas ir 

parsitemps tave atgal. 

Tuo metu žuvelė nuplaukė šalin... Vis per tą baubą.
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