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Ši istorija, kurią noriu tau papasakoti, prasidėjo nuo dviejų didelių žalių akių, liūd-

nai žvelgiančių pro langą. Tomis akimis žiūrėjo nedidelė būtybė vešlia šukuosena
ir kiek atsikišusiu pilvuku. Žmogysta, vardu Pasaiba. Taip, taip, tu gerai išgirdai –
Pasaiba, ne Pabaisa.
Bet nuo to žaliaakiam padarui nė kiek nebuvo linksmiau. Atvirkščiai, Pasaibai
buvo labai labai NUO-BO-DU. Mat jį užpuolė nuobodulio liga. Dar vakar užsikrėtė
ja nuo vaikų, kurių namuose gyveno. Vaikai visą laiką zirzė, kad jiems nuobodu,
kad jie neturi ką veikti, arba nežino, ką veikti, kai neturi ką veikti. Nuo tokio zirzimo kiekvienam būtų įsiskaudusi galva! Deja, Pasaibos galva buvo maža, o tokią,
suprantama, skauda labiau nei didelę.
O ar įmanoma ką nors protinga sugalvoti skaudama galva?
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Panevėžio gamtos mokykla
Panevėžys

Staiga ant skardinės palangės kitoje

stiklo pusėje nutūpė juodas kranklys ir
ėmė kalbinti Pasaibą:
– Krunk, krunk, o ko toks liūdnas? Ar
ko nors lauki?
– Pasaiba nieko nelaukia. Visi išvažiavo: kas į darbą, kas į mokyklą. Tik Pasaiba vienas. Ir dar Pasaibai galvelę sopa.
– Suprantu, suprantu, krunk, – pakraipė galvą kranklys. – Tau vaistų nuo nuobodulio reikėtų...

– Ar yra vaistukų nuo nuobodulio?
Turi tabletytę? – sukruto žmogysta.
– Ne, neturiu. Bet, krunk, numanau,
kas tokių vaistų receptą žino. Palauk,
adresą užrašysiu, – pasakė kranklys ir
kai ką išraižė snapu ant stiklo. Paskui dar
kartą krunktelėjo ir nuskrido namo – į
Panevėžio gamtos mokyklą. Ten šį kalbantį paukštį ir tu gali aplankyti.
O Pasaiba ilgai netruko, susikrovė kuprinę ir iškeliavo į Pelėdų parką.
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Pelėdų parkas

Rudamina, Vilniaus r.

2

Pelėdų parke gyvena ne viena, o keletas pelėdų, apuokų ir net va-

nagų. Vaikai čia atvažiuoja su pelėdomis pabendrauti, jų paglostyti ar kartu
nusifotografuoti. O žmonės, kurie šiais paukščiais rūpinasi, daug visko apie pelėdas žino ir savo žiniomis mielai dalijasi.
Pasaiba Pelėdų parke ieškojo žymaus burtininko Hario Poterio pelėdos giminaitės. Ji Pasaibai davė gražią spalvotą plunksną ir liepė surasti tos plunksnos šeimininką. Tai ir būsianti pirmoji vaistų nuo nuobodulio recepto dalis. Pasaiba dar
kiek pasižvalgė, pašmirinėjo ir iškeliavo plunksnos šeimininko ieškoti.

Apsilankyk Pelėdų
parke ir sužinok,
kokia pelėda turi
plunksnines ausis.
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Paukščių kaimas
Cijonų k., Ignalinos r.

Kas turi daug plunksnų? Paukščiai!

O kur daugiausia paukščių? Paukščių
kaime! Taip galvojo ir Pasaiba. Todėl
užsuko į Paukščių kaimą, o ten tuoj pat
ėmė visų klausinėti, ar kuris nebus spalvotos plunksnos pasigedęs.
Nors gražiosios plunksnos šeimininko kaime Pasaiba ir nesurado, užtat išmoko
rašyti žąsies plunksna ir atpažinti naminių paukščių kiaušinius. Paukščių kaimo šeimininkai visus svečius vaišino labai skania kiaušiniene, kepta milžiniškoje keptuvėje. Pasaibai ji taip patiko, kad nė trupinėlio nepaliko.
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Ukmergės balandžiai

Ukmergė

4

Pasaiba ilgai suko galvą, kas dar galėjo pamesti tą nelemtą plunksną. Ir netikėtai

prisiminė dainą apie Ukmergės miestą. ,,Balandžių daug Ukmergėj“, – keliavo niūniuodamas, kol pasiekė miestą ir stabtelėjo prie mielos balandžių šeimynos.
Kokių tik balandžių nėra Ukmergėje! Didelių ir mažų, popierinių ir akmeninių. Ir
kiekvieno iš jų vis kitokia giesmė, tik prakalbinti juos reikia. O jau stebuklingi kokie!
Visi paukščiai moka po burtą: vienas žmogų turtingą padaro, kitas norus pildo.
O pats mažiausias balandis dar gali ir mažą žmogų dideliu paversti, šiam tereikia
smagiai į viršų pašokinėti. Pasaiba kiek pajėgė aukštyn striksėjo! Gal kiek paaugo,
gal ne, bet plunksnos šeimininko taip ir nerado...
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Vinetu kaimas
Šlikių k., Klaipėdos r.

Keliavo Pasaiba, keliavo, kol dūmų kvapas žmogystą

atvedė į indėnišką Vinetu kaimą. Prie pat vartų jį pasitiko rūstus indėnų vadas su puošnia plunksnų karūna. Pasaiba net sucypė iš džiaugsmo ją pamatęs:
karūnoje trūko vienos plunksnos!!!
– Imk, plunksnotasis žmogau, – išdidžiai ištiesė plunksną Pasaiba.
– Mano laimingoji plunksna! Tu ją radai! – nudžiugo indėnų vadas. – Ačiū tau,
Didžiosios Žaliosios Akys, būk mano svečias, nepasididžiuok. Hau!
Pasaiba norėjo pasakyti savo tikrąjį vardą, bet nespėjo – tuoj susirinko visi indėnų
kaimo gyventojai. Jie pavaišino svečią indėnišku maistu, dažais išpiešė veidą, išmokė
mušti būgną, joti žirgu, šaudyti iš lanko ir naudotis indėniška spjaudykle. O vakare
prie laužo visi ilgai ilgai pasakojo istorijas apie indėnų gyvenimą.
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Ryte Pasaibai galvos nebeskaudėjo,
bet jis vis tiek Vinetu kaimo vado paklausė, bene šis žinąs vaistų nuo nuobodulio receptą.
Indėnų vadas recepto nežinojo, tačiau Pasaibai davė dar vieną užuominą:
– Didžiosios Žaliosios Akys, ieškok
piešiančio vandenų gyvio. Gal jis tau padės? Hau!

Indėnų kaime tu
gali pasigauti
sapną. Įklijuok
daiktą, kuriuo
indėnai gaudo
sapnus.
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Eglutės žaisliukų muziejus

Miežiškiai, Panevėžio r.

Bet kur Pasaibai surasti piešiantį vandenų gyvį? Bekeliaudamas išgirdo švelnų var-

pelių skambesį ir nutarė užsukti: gal tai kokia stebuklinga paukštė gieda? Negali
žinoti... Vos tik Pasaiba peržengė Eglutės žaisliukų muziejaus slenkstį, visas nuovargis kaipmat išgaravo:
– Šimtas piktų bobučių! – sušuko nustebęs Pasaiba, – va čia tai Kalėdos!
Iš tiesų, muziejuje skambėjo daugybė kalėdinių varpelių, tviskėjo gražiausi eglučių žaisliukai, spindėjo girliandos ir kvepėjo cinamonu bei meduoliais.
Muziejuje Pasaiba išmoko pasigaminti šiaudinį eglutės žaisliuką. Taip pat sužinojo, kad seniausiam muziejaus žaisliukui – jau daugiau kaip šimtas metų. Oho, koks
senas! Ir koks įdomus! Ir į ką jis panašus?

Vienas iš seniausių
muziejaus
žaisliukų galėtų
kvaksėti, jei būtų
gyvas. Kuris?
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Skaidrios valtys

Plateliai, Plungės r.
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Dar ilgai Pasaibos galvoje skambėjo Kalėdų varpeliai, bet to gyvio surasti niekaip

nesisekė. Manote, kad lengva? Tai patys pabandykite!
– Šimtas piktų bobučių, va čia tai Pasaiba įkliuvo, – liūdnas niurnėjo žmogysta
braidžiodamas po Platelių ežerą ir ieškodamas žuvies su teptuku.
Staiga išvydo žmogų, besiiriantį pro šalį skaidria valtimi.
– Kuo eišką, vakali? – paklausė žmogus žemaitiškai.
– Žuvelioko piešiančio nematėt?
– Matyt nematiau. Bet lėpk į valtė, karto paieškuosem.
Pasaibos antrą kartą raginti nereikėjo. Greit susikraustė į skaidrią valtį ir priplojęs nosį prie dugno ėmė tyrinėti
ežero gelmes.
Nei undinės su teptuku, nei piešiančios žuvies Pasaiba
Platelių dugne nepamatė, tačiau regėjo paskendusią jachtą, senojo tilto likučius ir daug smalsių žuvų. Tai lyg pasiplaukiojimas povandeniniu laivu, kurį gali išbandyti ir tu.
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Giliuko ir Kaštoniuko takas
Plateliai, Plungės r.

Pasaiba ilgai laužė galvą, kur rasti piešiantį vandens gyvį, kol ta galva ėmė ir visai

susisuko. O su susisukusia galva geriau būti krante. Besiilsėdamas Pasaiba sugalvojo, kad keisto piešiančio padaro ir reikėtų ieškoti ne vandenyje, o ant kranto!
Bekeliaudamas Platelių dvaro parku Pasaiba sutiko Giliuką ir Kaštoniuką, lydimus būrelio vaikų. Pasirodo, Giliukas – tikras žiniukas! Jis beveik visus parko augalus ir medžius pažįsta, paukščius, jų lizdelius ir parko gyvūnus žino. Pasaiba kartu
su vaikais ir Giliuku visą parką išmaišė, deja, nė vienas piešiantis gyvis ten lizdo
nebuvo susisukęs. O nenuorama Kaštoniukas visą kelionę išdaigas krėtė, bet
nuo to tik smagiau keliauti buvo.
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Taurų parkas

TAURŲ K., TAURAGĖS R.
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Kur geriausiai snūstelėti užkietėju-

siam keliautojui? Galima lovoje, galima po lova ar palapinėje, bet įdomiausia – aukštai medyje.
Pasaiba buvo toks pavargęs, kad
net vakarienės nenorėjo. Taurų parke
susirado namelį medyje ir visą naktį saldžiai parpė. Prabudo vėlyvą rytą, bet ne nuo saulės, o nuo
vaikų šūksnių. Iškišo galvą pro namelio dureles, ir tuoj visi
miegai išlakstė: pilnas parkas vaikų! Vieni po
medžius kaip tarzanai karstėsi, kiti
šokinėjo ant oro pagalvės ar
leidosi žemyn pripučiamais
ratais. Mažesnieji dūko žaidimų aikštelėje, o basakojai
šlumpinėjo po pojūčių taką
ir smagiai sau spygavo.
– Ė-jė-jė, palaukit ir Pasaibos! – sušuko padaras
žaliomis akimis ir nėrė į didžiausią vaikų būrį apačioje.
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Lietuvos jūrų muziejus

Klaipėda

Koks neskraidantis
paukštis gyvena Lietuvos
jūrų muziejuje?

Kur galima daugiausia sužinoti apie vandens gyvius? Bibliotekoje? Galbūt. Bet

tiksliausias atsakymas būtų: Lietuvos jūrų muziejuje. Ten apie vandens gyvūnus
galima ne tik paskaityti, bet juos pamatyti ar net paliesti.
O dar tikslesnis atsakymas būtų... Muziejaus bilietų kasoje. Tuo įsitikino Pasaiba,
kai vienos nustebusios bilietų pardavėjos tiesiai šviesiai paklausė:
– Kur, moteriote, Pasaiba galėtų pamatyti piešiantį vandenų gyvį?
– Delfinariume, mažyli. Delfinų pasirodymas po dvidešimties minučių.
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Štai tada Pasaiba ir suprato, kodėl indėnų vadas liepė ieškoti ne žuvies, o vandenų gyvio! Juk delfinas – ne žuvis, o žinduolis, kaip ir žmogus. Ir toks protingas,
kad net piešti moka! O kaip piešia ir žaidžia delfinai, galima pamatyti delfinariume.
Pasaiba stebėjo delfinų pasirodymą, po kurio vienas delfinas jam padovanojo
piešinį su kažin kokio gyvūno pėdsaku. Dar liepė tą gyvūną surasti ir už nosies paimti. Tik kaip nuobodulys susijęs su nosimi? Gal žinai, kieno šis pėdsakas?
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Šunų muziejus
Palanga

Ką reikia duoti
šiam šuneliui, kad
jis imtų ėsti iš
lėkštutės?

Pasaiba ieškojo gyvūno, kurio pėdsaką nu-

piešė delfinas. „Tikriausiai šis pėdsakas yra
šuns“, – pamanė Pasaiba, todėl nukeliavo į Palangą, į Šunų muziejų.
Šunų muziejuje gyvena daugybė didelių ir mažų šunelių. Tiesa, jie ne tikri augintiniai, o pagaminti iš įvairiausių medžiagų. Pats mažiausias – kaip vieno cento
moneta, o didžiausias – net už Pasaibą visa galva didesnis. Čia laukiami ne tik tie,
kurie myli ir domisi šunimis, bet ir patys keturkojai. Muziejaus direktorius jiems net
skanėstų yra paruošęs.
Pasaiba ilgai apžiūrinėjo šunų letenėles, lygindamas jas su piešiniu, kol jam į pagalbą atskubėjo muziejaus direktorius. Jis ir paaiškino, kad pėdsakas – ne šuns, o meškos. Juk tik meškos nagai tokie ilgi, kitaip ji negalėtų į medį įlipti ir medučio paragauti.
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Telšių MEŠKOS

Telšiai

12

Šį kartą Pasaibai nereikėjo prašyti pagalbos. Jis pats žinojo, kad daugiausia meškų
gyvena Žemaitijos sostinėje – Telšiuose! Ir ne tik Žemaitijos herbe, bet ir miesto
aikštėse, gatvėse, ant pastatų sienų ir netgi tiltų turėklų. Mieste jų beveik pusė
šimto, bet tik vienos meškos nosis gražiai blizga.
Mešką su blizgančia nosimi Pasaiba rado per tris valandas. O
kiek laiko užtruksi tu, kol surasi visas šias meškas?
Kol Pasaiba meškai nosį trynė, ji kažką žmogystai į
ausį šnabždėjo.

Viena Telšių meška
labai mėgo skaityti, bet
pametė labai reikalingą
savo daiktą. Kokį?
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Jurakalnio apžvalgos bokštas
Papilė, Akmenės r.

Keliaudamas palei Ventos upę Pasaiba

pastebėjo įdomų statinį, panašų į gėlės
žiedą. Nebūtų jis Pasaiba, jei ką nors
įdomaus pastebėjęs pro šalį keliautų ir
neužsuktų. Tai buvo Jurakalnio apžvalgos bokštas – ne šiaip koks bokštelis, o
net 15 metrų aukščio statinys! Įveikęs visus 75 laiptelius Pasaiba išvydo Papilės
miestelį ir seną malūną, o lipdamas žemyn žolėje pamatė keistą baltą daiktą.
– Ir kieno čia tas dantukėlis? – krapštė
sau plaukuotą galvą Pasaiba, rankytėse
vartydamas surastą kaulą.
Ir tu keliaudamas po Jurakalnį dairykis ne tik nuo bokšto, bet ir po kojomis.
Gal ir tau pavyks rasti dinozauro dantį.
Jurakalnio pavadinimas atsirado nuo
Juros periodo, o tuo metu ir Lietuvoje
dinozaurai gyveno!
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BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJUS „Sėla“

Biržai

14

Pasaibai močiutė kartą pasakojo, esą dinozauras – labai piktas ir baisus gyvūnas. O

dar baisesnis ir piktesnis už jį yra tik... dinozauras be dantų. Juk tada jis dar ir alkanas.
Todėl prieš grąžindamas dantį dinozaurui Pasaiba užsuko į Biržų pilį, į ten veikiantį
muziejų ,,Sėla“, kur mokėsi šaudyti. Tik tikras riteris gali kautis su drakonais!
Biržų pilis – tinkamiausia vieta pasimokyti karybos meno. Čia galima apžiūrėti
senuosius ginklus, sviedinius, patrankas, išmokti šaudyti iš lanko.
Dar daugiau, – galima kariauti kitame, virtualiame pasaulyje, kur priešą nuo pilies gali nuvyti naudodamasis planšete. Tikra slapta riterių ir karių mokykla!

17

15

Raubonių parkas „DinoDragon“
Raubonys, Pasvalio r.

Pasaiba nelabai troško sutikti dinozaurą, bet pamestus daiktus reikia grąžinti.

Todėl nukeliavo į Raubonių Dinozaurų ir drakonų parką, tik nesitikėjo, kad jis toks
didelis! Kaip surasti vieną vienintelį dinozaurą, kai aplink daugybė laukinių gyvūnų,
riaumojančių dinozaurų, vabalų ir net didžiulių drakonų?
Kol visus keliukus išbėgiojo, visus tarzanų takus išlaipiojo, visus (tuos, kurie nesikandžiojo) gyvūnus išglostė, Pasaiba pavargo, nusiminė ir prisėdo parko kamputyje pailsėti. Netikėtai išgirdo keistą šliurpsintį garsą. Jį skleidė nedidelis drakoniukas, pasislėpęs po krūmu. Pasaiba susirado dantuką ir ištiesė drakonui:
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Apsilankyk parke ir sužinok,
kas buvo paukščių protėviai.

– Ar tu pametei šitą dantį? Dėl to žliumbi?
– Dantukas mano, bet jis – pieninis. Gal prieš trisdešimt
metų pamečiau, o dabar jau naujas išdygo. Gali jį pasilikti.
– Tai ko žliumbi? Alkanas?
– Ne, nealkanas. Nuo-bo-du! – jau
buvo bepradedąs šniurkšti drakoniukas, bet Pasaiba pašoko
iš vietos ir ėmė susirūpinęs
vaikščioti. Staiga sustojo ir
žiūrėdamas tiesiai drakoniukui į akis paklausė:
– O ar tu Pasaibos nesurysi?
– Ne, aš – žolėdis! O
reikia, kad suryčiau?
– Ne, nereikia. Bet prieš
kviečiant į kelionę geriau pasitikslinti. Keliaujam kartu: Pasaiba jau žino vaistus nuo nuobodulio!
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Safari parkas

Ažupiečių k., Anykščių r.

Su draugu keliauti yra daug sma-

giau nei vienam. Drakoniukas ir Pasaiba nukeliavo į Safari parką. Ir ne šiaip nukeliavo, bet po parką važinėjosi visureigiais!
Safari parke gyvūnus galima apžiūrėti pro
visureigio langą, košiant vėjeliui. Čia laukuose ganosi ilgaplaukiai galvijai, laisvai
bėgioja Afrikos stručiai, galima paglostyti lamas ir netgi susipažinti su labai retai
laisvėje matomais gyvūnais – danieliais.
Tik saugok skanėstus, stručiai labai smalsūs, o jų kaklai – labai ilgi.

Hailendai - ilgaplaukės karvės,
kurios gyvena Safari parke ir gali
žiemoti lauke. O kokios karvutės
žiemoja tvarte?
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ANYKŠČIŲ ŠILELIO EKO BASŲ KOJŲ TAKAS

Puntuko k., Anykščių r.

17

P

,, ažintinis basų kojų e-ko-ta-kas“, – Anykščių šilelyje Pasaiba lėtai ir garsiai perskaitė ilgėliausią užrašą ant iškabos, mat jo draugas drakonas skaityti nemokėjo.
– O ką daryti tiems, kurie niekada neavi batų? – suglumo drakoniukas. – Ar tau ir
man galima šiuo taku eiti?
– Jei žmogėnams galima, tai drakonams ir pasaiboms net labai būtina. Reikia
pažiūrėti, ko tie žmogėnai eidami taku spygčioja ir šūkčioja, – nutarė Pasaiba. Ir
kaipmat abu įveikė visą taką.
O tu ar sugebėsi basas įveikti beveik kilometro ilgio taką? Juo eidamas ne tik
pajusi įvairiausius žemės paviršius, bet ir galėsi perskaityti vieną žinomą kūrinį, pamatyti šerno guolį ar pabraidžioti tikra pelke.
Tai ar sugebėsi?

ANT KO užlipti
išdrįs tik patys
kantriausieji?
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Labirintų parkas
Skapiškiai, Anykščių r.

Miške pasiklysti baisu, o labirinte – labai smagu!

Labirintų parke netoli Anykščių pasiklysti galima
net keletą kartų, nes čia yra ne vienas, o net keletas labirintų.
Pasaiba ir drakoniukas lenktyniavo, kuris pirmas
suras išėjimą. Dažniausiai, tiesa, laimėdavo drakoniukas, nes jis buvo pratęs slapstytis miške.
Viename labirinto kamputyje Pasaiba rado pamestą
šluotą. Gal koks parko sargas ją paliko, o paskui nerado? Vargšas Pasaiba, jam ir vėl reikia ieškoti pamestų daiktų savininkų! O kol Pasaiba Labirintų parke ieškojo, kam grąžinti šluotą, drakoniukas kikeno kreivų veidrodžių kambaryje, leidosi nuo kalniukų ir šokinėjo ant didžiulės pripučiamos pagalvės.

Labirintų parke
galima aplankyti
VIETĄ, KUR VISKAS
YRA AUKŠTYN KOJOM.
APLANKYK IR ĮKLIJUOK
LIPDUKĄ.
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Aukštaitijos siaurasis geležinkelis

Anykščiai

19

J

– ei yra traukinys vardu Siaurukas, tai kur nors
turi būti ir traukinys vardu Platukas, – susirūpinęs niurnėjo sau po nosimi Pasaiba, kartu su
drakoniuku bildėdamas Siauruoju geležinkeliu
iš Anykščių į Rubikius. Drakoniukui tai visiškai
nerūpėjo, jam kur kas smagiau buvo iškišus
galvą klausytis garvežiuko ir stebėti besikeičiančius vaizdus.
Pasaibos mintis nutraukė lyg iš niekur išdygusi mergaitė su skirtingomis kojinėmis ant ilgų
plonų kojų.
– Mano vardas Pepė. Draugai mane vadina
Pepe Ilgakojine. Gal norite pažaisti? O gal paragauti mano firminio pyragėlio – krangelio ir pasiklausyti pasakų?
– Krangelis ir pasakos – čia jau darosi įdomu, – susizgribo Pasaiba, –
klok viską iš karto, mergiote.
Klausantis pasakų laikas
juda greičiau nei traukinys, todėl trijulė nė nepajuto, kaip nudardėjo
į Rubikius ir vėl sugrįžo į
Anykščius.
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Pepės vilaitė

Lokėnėlių k., Jonavos r.

Pepė pakvietė savo draugus į svečius. Truputį pa-

vydu, ar ne? Ir tu gali sutikti Pepę Ilgakojinę, ir ne
tik keliaudamas Anykščių siauruoju geležinkeliu,
bet ir lankydamasis Pepės vilaitėje, kurią rasi nuotykių parke ,,Lokės pėda“. Galėsi paviešėti Pepės
kambaryje, iš balkono nusileisti čiuožykla, pabendrauti su pačia Pepe, paglostyti jos kiemo gyvūnus,
pašokinėti ant batuto, pažaisti lauko žaidimų ir net
pasikapstyti Pepės darže!

Ką Pepei
Ilgakojinei
padovanojo vienas
geras piratas?
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Žaislų muziejus

Vilnius

21

Žaislų muziejaus iškaboje yra
nupiešti du žaislai. Surask ir
įklijuok tą, kurio trūksta.

Pasaiba pakvietė drakoniuką į Žaislų muziejų, nes labai norėjo

jį išmokyti žaisti vilkeliu. Mat kai buvo mažas Pasaibiukas, jis pats turėjo
medinį vilkelį.
Iš pradžių draugai tik apžiūrinėjo senuosius žaislus, o paskui kibo į visus iš eilės
žaidimus: senovinius, naujus, po vieną ir atskirai. Buvo išties smagu!
– Gal galėčiau muziejuje apsilankyti dar kartą, su visa šeima? – paklausė drakoniukas muziejaus darbuotojo.
– Labai prašom. Jei tik visi čia
sutilpsite.
O kaip tu manai, kiek drakonų tilptų Žaislų muziejuje?

25
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vilnius

M

– ano tėtis ir mama – labai dideli drakonai. O jei mūsų šeima netilptų Žaislų muziejuje, ką tuomet darytume... – nerimavo drakoniukas.
– Tavo didelei šeimai reikėtų surasti DIDELĮ muziejų. Šimtas piktų bobučių, argi
tai problema? Eime paieškoti didelio muziejaus, – pasiūlė Pasaiba, ir abu draugai
netrukus stovėjo prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vartų.
– Kaip manai, ar tavo tėtis tilptų pro šiuos vartus? – paklausė Pasaiba.
– Tikriausiai tilptų, tik į muziejaus liftą, ko gero, ne. Bet jis galėtų apžiūrėti muziejų ir be lifto, pro visų aukštų langus įkišdamas galvą.
– Gudru! Jam net bilieto nereikėtų pirkti, – pritarė Pasaiba.

26

Žvelgdamas iš Valdovų
rūmų bokšto Pasaiba pamatė
paminklą labai svarbiam
žmogui. Kokiam?

Valdovų rūmai – dideli, net
keleto aukštų. Todėl draugai apžiūrėjo tik rūsį ir pirmąjį aukštą, kuriuose pamatė
rūmų požemius ir senovinius
vaikų žaidimus. Bet kiek čia visokių užsiėmimų! Pasaiba ir drakoniukas mokėsi, kaip elgtis svečiuose pas valdovą, kopė į rūmų
bokštą ir žvalgėsi po Vilnių, gamino
senovinius antspaudus ir klausėsi pasakojimų apie
kunigaikštį Gediminą ir kaukiantį geležinį vilką.
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ŠEIMYNIŠKĖLIŲ (VORUTOS) PILIAKALNIO
ISTORINIS KOMPLEKSAS
Anykščiai

Lankydamasis Valdovų rūmuose Pasaiba išgirdo pasakojimą

apie Lietuvos karalių Mindaugą. Ir jam labai parūpo apsilankyti karaliaus Mindaugo pilyje. Tačiau niekas iš tikrųjų
nežino, kur ji stovėjo. Gal ant Vorutos, dar vadinamo Šeimyniškėlių, piliakalnio?
Vos Pasaiba ir drakoniukas prisiartino prie Vorutos,
išgirdo žvangant šarvus ir švilpiant strėles. Drakoniukas sustojo lyg į žemę įkastas:
– Žinai, Pasaiba, drakonai ir riteriai nuo seno vieni su
kitais nekaip sutarė. Gal aš jau namo trauksiu. Su tavim
buvo labai linksma, aš tiek daug visko sužinojau!
– Ir Pasaibai buvo labai linksma. O jei kada nors tau bus nuobodu, mes ir vėl kartu
pakeliausim.
Taigi draugai atsisveikino. Drakoniukas patraukė namo, o Pasaiba, tvirtai spausdamas rankose šluotą, žengė į medinės pilies kiemą. Tik drakoniukas bijojo be reikalo, –
pilies kariai buvo labai draugiški ir
išmokė Pasaibą senųjų pilies žaidimų, parodė, kaip
skiltuvu ir titnagu įkurti
ugnį, ant laužo išsivirti arbatos, vyti virvę ir
net statyti pilį.
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Katinų muziejus

Šiauliai

24

Pusę Lietuvos Pasaiba išmaišė, kol sužinojo, kam priklauso Labirintų par-

ke pamesta šluota. Pasaiba manė, kad tai sargo šluota, – bet nieko panašaus!
Kai žmogysta užsuko į Katinų muziejų, jį pasitiko šešetas vietinių kačių ir lydėjo ne
tik po muziejų, bet ir iki žirgyno bei egzotinių gyvūnų centro.
Pasaiba apžiūrėjo visą Katinų muziejų, o pamatyti jame tikrai yra ką. Čia galima
ne tik išvysti daugybę katinų ir kačių, bet ir paskaityti eilėraščių apie
jas, išmokti skirti kačių veisles ar net paglostyti gyvą murklį.
Vos tik Pasaiba pasilenkė paglostyti juodojo katino,
šis sušnypštė:
– Žmogystos vietoje šluotą raganai savo noru
grąžinčiau. Ir kuo greičiau!
– Šimtas piktų bobučių! – griebėsi už galvos žaliaakis padaras. – Va čia tai Pasaibai
nepasisekė! Šluotą pametė ragana!
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Raganų muziejus
Pačkėnų k., Utenos r.

O ką daryti vargšui Pasaibai? Reikia šluotą raganai grąžinti, nejau išmesi gerą

daiktą? Susikaupė žmogysta, pakeliui raganai gėlių priskynė. Vos tik įžengė pro
Raganų muziejaus duris, prie jo iš karto prilėkė ragana ir kad čiups į glėbį:
– Ak, tu mano mieliausiasis žaliaaki, aš šitos nedorėlės po visą Lietuvą ieškau.
Buvau Labirintų parke, tik sekundei pastačiau ją į kampą, o kad paskui rasčiau! Visą
labirintą išmaišiau. O kad tu man ją grąžinai, skolinga neliksiu. Sėsk, rupūžėmis šokolade pavaišinsiu.
Iš pradžių Pasaiba bijojo tų rupūžių ragauti, bet paskui net ir pelynų arbatos
gurkštelėjo. O ragana, svečią vaišindama, džiaugėsi, kad dabar galės skristi pas
geriausią draugę laumę. Kad nebūtų liūdna, dar ir Pasaibą kartu pasiims.
Dar nebuvai Raganų muziejuje? Ir neragavai pelynų arbatos ar raganos pirštelių?
Prisiskink gėlių, pasiplonink liežuvį ir keliauk raganų aplankyti. Jei pasiseks, dar ir
Pasaibos draugę sutiksi.
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Laumės sodyba PRIE MŪŠOS TYRELIO

Bičiušių vs., Joniškio r.

26

Kaip ir dera tikrai laumei, raganos draugė gyveno pelkėje, Mūšos tyrelyje. Toje pel-

kėje telkšo Miknaičių ežerėlis, o aplink ilgiausias Lietuvoje lentinis Mūšos tyrelio
pažintinis takas vinguriuoja – juo kiekvienas po šlapius kemsynus saugiai pakeliauti gali. O kai pakeliavęs išvargsti, smagu ir pačią laumę aplankyti, ir jos verdamos
laumių košės paragauti. Gardi ta košė, nors į ją gyvačių ir pelkių augalų pridėta!
Ir Pasaibą laumė savo koše pavaišino. O kol ji su ragana plepėjo, Pasaiba spėjo ir didžiules laumės klumpes
pasimatuoti, ir po pelkę paklajoti, ir net pelkių gyventojo, perkūno oželio, keistą mekenimą išgirsti.
O kai grįžo į laumės sodybą, ši žmogystos paprašė jos mylimiausią varlę į Varlių namelį nunešti,
mat ši labai norėjo aplankyti ten gyvenančią savo pusseserę. Prieš atsisveikindama ragana liepė
Pasaibai susirasti sūraus
vandens šaltinį ir iš jo
atsigerti. Ką darys Pasaiba, prižadėjo, nes
su laumėm ir raganom
geriau nesiginčyti – dar
ims ir patį sena varle
pavers.
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Lėlių namai
Žagarė, Joniškio r.

Žiūrint į dvi drauges – laumę ir raganą, Pasaibai su-

spaudė širdelę. Jis prisiminė šaunų draugą drakoniuką, kurį sutiko keliaudamas. Todėl trumpam
užsuko į Lėlių namus.
Lėlių namuose gyveno daugybė lėlių iš viso
pasaulio: raganų, angelų, kilmingų ir paprastų.
Čia buvo net Žagarės burmistras su burmistriene. Lėlių namų šeimininkė Aušra Pasaibą
išmokė pasigaminti senovinę lėlytę, vadinamą buboliu. Pasaiba žinojo, kad drakoniukas nemoka skaityti, todėl ant lėlių namų
atviruko nupiešė Pasaibą, širdutę ir drakoniuką. Atviruką ir lėlytę paštu išsiuntė savo
mielam draugui į Raubonis.

Daugelis Žagarės šeimų namuose turi
po kaliausę, kurios vasarą kai ką saugo.
Lėlių namuose sužinok, ką, ir įklijuok.
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Varlių namelis

Lukšiai, Šakių r.

28

Varlių namelio šeimininkė Pasaibai PARODĖ
varlytę, nuo kurios prasidėjo jos meilė
varlėms. Ką ši varlė laiko letenėlėse?

Vos Pasaiba įžengė į Varlių namelį, jam akyse pasidarė žalia

žalia: tiek daug žalių gyventojų buvo susirinkę krūvon.
Daugiau nei keturi tūkstančiai didžiaakių kvaksių:
didelių, mažų, metalinių ir net skaitmeninių. Ir
Varlių muziejaus šeimininkė vilkėjo žaliai: nuo
galvos iki varlės formos šlepečių.
Tik pamačiusi, ką Pasaiba atgabeno, meiliai
paėmė varlytę ir nunešę ją į šiltnamį prie kūdros, kur jaukiai įsitaisiusios kvarkė, kvaksėjo ir
kurkė kelios dešimtys varlių ir rupūžių.
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Zuikių muziejus

Sasnava, Marijampolės sav.

Š

,, imtas zuikių susirinko, net žalia girelė linko“, – niūniavo Pasaiba sau
po nosimi, ieškodamas sūraus šaltinio. Taip beniūniuodamas priėjo miestelį, kurio
herbe buvo nupieštas zuikis!
– Kas gyvena mieste su tokiu herbu? – smalsiai dairėsi Pasaiba po Sasnavos miestelį. Tada pamatė Zuikių muziejaus iškabą ir neprašytas užėjo.
Koks dar šimtas! Gal tūkstantis zuikių susirinkę muziejuje! Pats didžiausias – beveik metro, o štai mažulytis – net šimtą kartų mažesnis – saldainiuko dydžio zuikelis. Ir kvepėjo muziejuje ne morkomis, o čia kepamais zuikių meduoliais, kuriuos
gamino vaikai. Jie pakvietė Pasaibą paragauti zuikių arbatos su meduoliais, o
kol visi vaišinosi, Zuikių muziejaus šeimininkė jiems pasekė pasaką
apie zuikių mokyklą.
Oi, žiūrėk,
Sasnavos miestelio
HERBUI KAŽKO
TRŪKSTA! Surask ir
įklijuok.
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Triušiukų slėnis

Antalamėstės k., SALDUTIŠKIS, UTENOS R.

30

O gal nori pamatyti, kaip atrodo šimtas tikrų striksinčių ilgaausių – tiesa, ne zuikių,

bet labai artimų jų giminaičių? Tada jau vienas, be Pasaibos, gali apsilankyti Triušiukų slėnyje. Čia galėsi pamatyti net 50 įvairių veislių triušių, paglostyti didžiausią
pasaulyje triušį ar net pašerti triušiukus. Tik morkų pasiimk tiek, kiek pakeli!
Triušiukų slėnyje sutiksi ne tik ilgaausių, bet ir avyčių, alpakų, ožiukų, daugybę
įvairiausių paukščių ir net tauriųjų elnių. Čia būdamas galėsi išgirsti, kaip įvairiai
šneka naminiai paukščiai: vieni gargsi, kiti cypsi, kleketuoja ar net šnypščia! Saugok pirštukus – kai kurie dar ir žnaibosi!

Viešėdamas Triušiukų slėnyje
sužinok, kokius pėdsakus palieka
straksėdamas KIŠKIS ir įklijuok.
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Plaukiojančios sūpuoklės
Lazdijų r.

Keliaudamas po Lietuvą Pasaiba trumpam sustojo prie Dusios ežero. Bet ne kojų

vandenyje atgaivinti. Smalsus jo žvilgsnis užkliuvo už sūpynių, kurios buvo įrengtos ne ant žemės, kaip įprasta, o ant vandens.
– Oho, kokios sūpyniukės, – Pasaiba žvalgėsi kokio lieptelio ar valties. O Dusios
ežero vanduo vėjeliui pučiant bangavo it kokioje jūroje – ne veltui ežeras Dzūkų
jūra vadinamas.
Kur buvęs kur nebuvęs prie Pasaibos išdygo vėžlys. Jis pūkštelėjo į vandenį ir
nuplaukė prie sūpynių. Išniro prie pat plausto, užsikabarojo ant jo ir ėmė saulutėje
šildytis.
– Na, jei jau geležinė varlė gali, tai Pasaiba – tikrai, – nusprendė padaras žaliomis akimis ir per vandenį nubrido prie sūpynių. Kai labai norisi suptis, net Dzūkų jūra iki kelių!
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Druskos studija

32

Kur gali rasti daug druskingo vandens? Mieste, kurio vardas kilo nuo druskos –

Druskininkuose. Ten ne tik sūrus vanduo teka iš šaltinių ar vandens čiaupų, ten net
skulptūros lipdomos iš druskos.
Druskininkuose Pasaiba susirado gražų pastatą miesto parke, kuriame keletas
poilsiautojų ragavo sūraus mineralinio vandens.
– Brrr, – nusipurtė gurkštelėjęs. – Matyt, Pasaibai labiau patinka ne sūrus, bet
saldus vandenėlis. O kad tokio nerado, užsuko į Druskos studiją, kurioje keletas
vaikų iš druskos lipdė gyvūnėlius. Iš pradžių tik stebėjo, kaip visi darbuojasi, o paskui, kol Druskos studijos savininkė Aušra visiems susirinkusiems pasakojo apie stebuklingas druskos galias ir druskingus šaltinius, ir pats pabandė nulipdyti mažą
baltą drakoniuką.
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Kukurūzų kaimas
Vilnius

Kartais net ir labiausiai patyrę keliautojai pasiklysta. Taip nutiko ir Pasaibai, kai

trumpam suktelėjo nuo kelio į didelį kukurūzų lauką. Ir ne šiaip sau lauką, o tikrų
tikriausią kukurūzų labirintą pačiame Kukurūzų kaimo viduryje.
Šiaip ne taip ištrūkęs iš labirinto Pasaiba negalėjo patikėti savo akimis: kaimas
buvo pilnas gyvybės. Vaikai čia mokėsi mėtyti lasą, melžti karvutę, leidosi gravitaciniu vamzdžiu, žaidė šiaudų ritinių pilyje ir valgė ant laužo keptas kukurūzų burbuoles su sviestu.
Nuo kepamų burbuolių kvapo Pasaibai ėmė gurgti pilvukas. Laimei, kukurūzų
šiame kaime netrūko, todėl iškeliaudamas žmogysta jų prisikrovė pilną krepšelį.
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ŪKIS ,,ALPAKOS TRAKAI“

Seimėnų k., Trakų r.

34

Kukurūzai skanūs ne tik žmonėms ir pasaiboms, bet ir tokiems įdomiems padarams, kurių kailis primena minkštučius pūkų debesis. Lankydamasis alpakų ūkyje
prie Trakų Pasaiba pievoje paliko krepšelį su kukurūzais. Kai jį prisiminė, šis jau
buvo pustuštis, o šalia jo stovėjo visa banda sočių padarų.
– Kas jūs tokie? Arkliai? O gal – žirafos? – klausinėjo Pasaiba.
– Nei arkliai, nei žirafos, tai – alpakos, – paaiškino ūkio šeimininkė. – Jei nori, gali
su jomis susipažinti, paglostyti ir pavedžioti.
O kas nenorėtų už pavadėlio pavedžioti pūkų debesiuko?
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Dubingių žirgynas
Žalktynės k., Molėtų r.

Pasaiba lankėsi Dubingiuose, buvo užko-

pęs ant Pilies kalno, kai pro šalį prajojo
keletas raitelių ant gražuolių žirgų.
– Nagi nagi, kur gyvena šie žirgeliai? –
dairėsi po apylinkes Pasaiba, kol tarp
dviejų ežerų pamatė didžiulį maniežą.
Paaiškėjo, kad žirgeliai – iš Dubingių žirgyno. Vasarą jais raiteliai jodinėja apylinkėse, o žiemą – dengtame
manieže. Žaidžiančius ar sportuojančius žirgus galima stebėti pro kavinės langą
geriant arbatėlę ar nuo terasos. Zoologijos sode kapstosi naminiai paukščiai, žolytę kramsnoja alpakos, triušiukai, avelės ir ožkytės.
Besiirstydamas valtele ežerėlyje Pasaiba ilgai dairėsi, kam atiduoti vienintelę likusią kukurūzo burbuolę. Ir galų gale atidavė ją poniui. Kiti žirgai rodėsi didoki, o
štai poniukas – labai tinkamo dydžio joti tokiam nedideliam
padarui kaip Pasaiba.
Koks paukštis,
turintis labai didelę
ir gražią uodegą,
gyvena Dubingių
žirgyne?
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Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Kulionių k., Molėtų r.

36

Ką veikti naktį, kai visai visai negali užmigti? Galima skaičiuoti aveles ir bandyti

miegoti. Bet galima ir lankytis Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, kuris veikia
visą parą. Taip taip, – visą parą! O labiausiai muziejaus lankytojai laukiami giedrą
naktį, kai pro teleskopus galima stebėti mėnulį, žvaigždes, jų ūkus, planetas ir net
kitas galaktikas.
Dieną, kai pateka saulė, galima pakeliauti aplink muziejų ir pasižvalgyti iš 30 metrų aukščio apžvalgos bokšto. O jei dar ir giedra, nedebesuota, tuomet – pakeliauti
po Saulę! Tik ne iš tikrųjų, o naudojant teleskopą su specialiais filtrais. Žvelgdamas
į Saulės paviršių ir šviesos pliūpsnius suprasi, kodėl ši žvaigždė tokia ryški, ir kodėl
žmonės po ją vaikščioti iš tikrųjų negalėtų.
Ir pats muziejus panašus į skraidantį ateivių laivą. O gal
tai ir yra žmonių sugautas ateivių laivas? Nes jame iš
tiesų galima pamatyti nežemiškų dalykų – tikrų
tikriausių meteoritų ar net gabalėlį Mėnulio...
Lankantis Lietuvos etnokosmologijos
muziejuje Pasaibai kažkas davė stebuklingą raktelį. Gal žinai, kas?
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Liepkalnio žiemos bei
vasaros pramogų parkas
Vilnius

Keliauti galima bet kada – visais metų laikais. O Lie-

tuvoje būna net keturi metų laikai: pavasaris, vasara,
ruduo ir žiema. Todėl aplankyti tą pačią vietą galima net
keturis kartus, ir kiekvienąkart ji bus kitokia.
Pasaiba tą žino, nes ant Liepkalnio kalno spėjo apsilankyti
dukart: vasarą ir žiemą. Žiemą labai smagu leistis nuo kalnų su rogutėmis. Ir kuo
kalnas didesnis, tuo smagiau. O Liepkalnio kalnas su dirbtiniu Laimio kalniuku –
aukščiausia Vilniaus vieta (235 metrai virš jūros lygio), tai ir leistis nuo jo rogutėmis – tikras smagumėlis!
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O vasarą... Ir vasarą nuo Liepkalnio
kalno Pasaiba leidosi rogutėmis. Tik kitokiomis – vasaros rogutėmis! Dar galima lenktyniauti ant pripučiamų ratų,
šokinėti ant batutų ar išbandyti drąsą
karstynių trasoje.
Pasaiba ne juokais išsigando, kai jam
besileidžiant nuo kalno, virš galvos praskrido lėktuvas. Hmm... tokiu geležiniu
paukštuku Pasaiba dar tikrai nekeliavo!
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Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius

kaunas

Ieškodamas, kam tinka ateivio padovanotas rakte-

lis, Pasaiba nukeliavo į Kauną. Šmirinėdamas Senamiesčio gatvelėmis išgirdo keistus garsus: lyg kas
vienas būtų mušęs būgnus, kokie trys pūtę trimitus, o dar visas būrys – švilpęs! Pasaiba nebūtų
Pasaiba, jei nepatikrintų, kas gi vyksta Kauno
miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje!
Netrukus ir Pasaiba mušė būgnus, pūtė trimitą, plakė tabalus ir netgi kanklėmis grojo! Nes
Tautinės muzikos muziejuje galima viską išbandyti, su visais instrumentais pagroti, netgi savo
muziką sukurti ir didžėjumi pabūti. O kai mušdamas būgnus labai pavargsti, gali ramiai kamputyje pasiklausyti muzikos. Nors ramu ir tylu čia
retai būna. Užtat kaip smagu!

Muziejaus laiptai ne paprasti,
o grojantys. Išbandyk ir
sužinok, apie kokį paukštelį
jie pasakoja. Įklijuok.
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Rožinis dramblys

kaunas

39

Vaikštinėdamas po Kauną Pasaiba pamatė... rožinį dramblį. Iš pradžių pamanė, kad

jam vaidenasi: gal spurgų bus per daug užvalgęs ar per ilgai tabalus muziejuje mušęs. Pasitrynė akis kartą, pasitrynė kitą, bet dramblys kaip buvo rožinis, taip ir liko.
Pasaiba prie rožinio dramblio nusifotografavo, o paskui patraukė į tą pusę, į kurią buvo nukreiptas dramblio straublys.
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Vaikų literatūros muziejus
kaunas

Vaikų literatūros muziejuje visi pasakų veikėjai suranda savo namus. O jei pa-

siklysta, arba kelias iki jų namų – per ilgas ar pavojingas, tuomet jiems gali padėti muziejaus lankytojai. Nes keliauti su draugais yra daug smagiau ir niekada
NE-NUO-BO-DU.
Muziejuje Pasaiba mokėsi spausdinti mašinėle, klausėsi pasakų ir išbandė pilną
kostiumų spintą. Ir netgi surado, ką atrakina stebuklingasis ateivio jam dovanotas
raktelis.
Ir tu būtinai apsilankyk Vaikų literatūros muziejuje, gal ten surasi Pasaibą? O gal
išsiaiškinsi, kam skirtas ateivio Pasaibai dovanotas raktelis?
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– Krunk, krunk. Sveiki, maži ir dideli keliautojai. Keliaudamas po Lietuvą Pasaiba
ne tik daug visko sužinojo, pamatė, išbandė, surado daug naujų draugų, bet ir išsigydė nuo nuobodulio.
Ar skaitydamas knygelę taip ir neradai vaistų nuo nuobodulio recepto? Krunk, tada
aš tau pasakysiu. O dar geriau – užrašysiu. Geriausias vaistas nuo nuobodulio yra

KELIAUTI PO LIETUVĄ!
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