MAŽASIS
BERNIUKAS
PRADŽIA
FANTASTINIS ISTORIJOS TĘSINYS 1
FANTASTINIS ISTORINIS TĘSINYS 2
STEBUKLINĖS PASAKOS TĘSINYS 1
STEBUKLINĖS PASAKOS TĘSINYS 2
ISTORIJOS TĘSINYS SU SIAUBO ELEMENTAIS
AUTORIAI

Kartą gimė berniukas. Jis buvo labai ramus ir gražus, todėl visi jo artimieji
praminė jį mažuoju berniuku. Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai ir metai ir mažasis
berniukas užaugo. Jis tapo mandagiu, protingu, tolerantišku ir puikiu vyru, tačiau savo
šeimai ir aplinkiniams, dėl savo gerojo būdo, vis tiek liko mažuoju berniuku. Galop atėjo
toks laikas, kai „mažasis“ berniukas privalėjo palikti savo gimtuosius namus ir išeiti
ieškoti savo tikrojo gyvenimo kelio.
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Kai paliko savo gimtuosius namus, nežinojo kur eiti ir ką veikti savo gyvenime,
taigi nusprendė, kad eis ieškoti Saulės. Kuri nuo mažų dienų jį, iš sapnų karalystės
pasitikdavo ir palydėdavo į naują dienos pradžią, įžiebdama šviesą, ir kuri dienai
besibaigiant atsisveikindavo visus augalėlius, gyvūnėlius, visus žmones palydėdavo į
sapnų karalystę, paskleisdama tamsos skraistę iki kito ryto. Mažasis berniukas keliavo
tris dienas ir tris naktis, per jūras marias, kiekvieno praeivio klausinėdamas, ar nežino,
kur galėtų rasti Saulę, bet visi juokėsi ir jam kartojo:
Kvaileli, Saulė negyvena tarp mūsų žmonių, nesutiksi jos vaikštinėdamas, ji
ten, aukštai, kur joks žmogus negali patekti.
Berniukas nenuleisdamas rankų keliavo toliau ir suko galvą, kaip patekti ten, kur
žmonės negali patekti. Devintoje savo kelionės dienoje, pamatė parkritusį ant žemės
seneliuką, jis buvo išsekęs. Berniukas pagirdė paskutiniu lašu vandens. Seneliukas iškart
atsigavo ir berniukui pasakė:
- Vaikeli, tokių kaip tu, geraširdžių, kurie atiduotų nepažįstamam žmogui
paskutinį gurkšnį vandens yra vienetai. Kadangi tu man padėjai, aš išpildysiu tavo patį
didžiausią norą.
Mažojo berniuko noras buvo patekti ten, kur žmonės patekti negali. Berniukui
buvo liepta užsimerkti ir kai jis atsimerkė, aplinkui buvo taip šviesu, kad jis vos galėjo
įžiūrėti, kur esąs. Galiausiai jis pajuto šilumą ir išgirdo švelnų moterišką balsą:
-Labas, aš Saulė, o kuo tu vardu?
Berniukas apsigręžė ir pamatė prieš save įstabaus grožio merginą, jos plaukai
spindėjo lyg auksas, o akys buvo žydros lyg dangus ir skaidrios lyg krištolas. Jis jai
atsakė:
-Labas, aš esu Mėnulis.
Jie abu vienas kitą iškart pamilo, tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Vyru tapęs
berniukas, atradęs savo gyvenimo meilę, liko gyventi ten, aukštai su Saulė. Po trijų
dienų jie susituokė, vėliau jie susilaukė dukters, kurią pavadino Žvaigžde.
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Svajojo jis aplankyti visą galaktiką, visas epochas ir sutikti tai, ko niekas kitas
negalėtų sutikti. Mažasis berniukas keliavo ten, kur jo nuojauta šnabždėdavo ir niekada
nepagalvojo, jog jis gali teleportuotis ten, kur jo norai ir mintys jį šaukia.
Paslaptingą naktį mažasis berniukas susapnavo, jog girdi Olimpo dievų
kuždesius, kad šis berniukas yra pasaulio stebuklas ir jis gali išgelbėti grožio, meilės ir
žavingumo deivę Afroditę nuo laukiančių nelaimių. Mažasis berniukas šį sapną suprato
kaip pranašystę. Nukeliavęs į Antikos laikotarpį, jo akivaizdoje pasirodė pats
galingiausias dievas Dzeusas. Mažasis berniukas priklaupė ant kelio, o dievas nieko
netaręs paėmė jo ranką ir staigiai persikėlė į Olimpo kalną. Berniukas dar nespėjęs
atsimerkti užuodė alyvų žiedus, išgirdo jūros ošimą, o atsimerkęs pamatė krištolo
rūmus. Berniukas netekęs žado sugebėjo tik padėkoti Dzeusui ir papasakoti apie jo
pranašystės sapną. Dzeusas parodydamas savo geraširdiškumą išklausė berniuko
istorijos ir pritarė jo sprendimui. Mažasis berniukas prašė pamatyti grožio, meilės ir
žavingumo deivę Afroditę ir pasakyti, jog matė pranašystę apie ją. Dar Dzeuso paprašė,
kad mažasis berniukas taptų Afroditės angelu. Dzeusas, vesdamas berniuką pas
Afroditę, sutiko galingąjį priešą – kiklopą. Mažasis berniukas pasikliaudamas savo
nuojauta liepė Dzeusui paimti virvę. Sugavę kiklopą suvyniojo virve, kad jis
nepaspruktų. Dzeusas įsakė požeminio pasaulio valdovui Hadui pasiimti kiklopą į savo
karalystę. Dzeusas atvedęs mažąjį berniuką pas Afroditę liepė saugoti ją kaip savo akį.
Mažasis berniukas tik norėjo pamatyti Afroditę savo akimis, kad įsitikintų, kad ji
egzistuoja. Paėmęs Afroditės ranką, mažasis berniukas pajuto, jog jos laukia gyvenimo
nuosmukiai ir skausmingi išgyvenimai, todėl ją saugojo, kad neįskaudintų nei viena
pabaisa. Jis kovojo su įvairiausiomis būtybėmis, kurios norėjo sužlugdyti Afroditės tyrą
meilę, dvasinį bei išorinį grožį. Taip mažasis berniukas liko Afroditės angelu sargu iki
gyvenimo pabaigos.
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Jis ėjo kelias dienas, per lygumas ir kalnus, miškus ir slėnius, naktį miegodamas
tik prigulęs ant samanų ar kokiame rastame, apleistame tvarte. Ir taip beeidamas
penktąją savo kelionės dieną jis pasiekė kaimelį. Mažasis berniukas nusprendė trumpam
pasivaikščioti ir, kadangi buvo išalkęs, pasuko į maisto turgaus pusę. Priėjo jis prie
vaisiais nukrauto prekystalio, už kurio stovėjo jauna, besišypsanti moteris.
Apžiūrinėdamas vaisius, netikėtai jam už nugaros, sena, nuvargusi ir palėgusi močiutė
pametė krepšį su pirkiniais. Kadangi „mažasis“ berniukas buvo gerai išauklėtas, jis iškart
nuskubėjo padėti močiutei. Pakėlė jos krepšį, mandagiai padavė, o ji, kadangi buvo
nuvargusi ir su lazdele paprašė, vaikino panešėti krepšį iki namų.
Priėjo jie abu seną, apgriuvusią trobą. Įėjo vidun, „mažasis“ berniukas krepšį
padėjo ant stalo ir jau ruošėsi eiti, tačiau atsisukęs pamatė, kaip močiutė užsklendžia
trobos duris, užrakina spyna, nusimeta skarą ir lazdą numeta į arčiausiai durų esantį
kampą. Jaunuoliui net žadą atėmė, nes staiga jo matyta močiutė pavirto į
keturiasdešimtmetę moterį, kuri pasileido savo ilgus, juodus plaukus ir vilkėjo labai
gražią raudonos spalvos suknelę. Išsitiesė ir nusišypsojo.
- Atrodai nustebęs. Kaip matai – ji parodė į duris – iš čia tu nepabėgsi ir
lengvai neišeisi. Turėsi atlikt kelis darbus ir galbūt tada tave paleisiu.
Iš tikrųjų vaikinas beveik negirdėjo, ką sako ta moteris. Jis tik stovėjo pakerėtas
jos grožio ir balso, ir vis dar nesuprasdamas, kas čia ką tik nutiko. O „močiutė“ liepė
jam išplauti per kelias savaites susikaupusių indų krūvą, nuvalyti visas dulkes nuo
moters veidrodžių, nuotraukų ir papuošalų, išvalyti suodiną židinį, kuris, panašu, nebuvo
valytas kelerius metus ir išplauti dulkėmis „apaugusias“ grindis. Vaikinui baigus dirbti
paskutinįjį darbą, gražioji moteris priėjo prie jo, uždėjo savo delną jam ant skruosto ir
tarė:
- O tu darbštus jaunuolis. Moki daug darbų dirbti.
Vaikinas tarsi užkerėtas jos prisilietimo ir žvilgsnio negalėjo nei pajudėti iš
vietos, nei jautė kokį nuovargį po sunkių ir ilgų darbų.
- Dėl jūsų, mano karaliene, aš galėčiau padaryti bet ką.
Moteris linksmai nusikvatojo ir uždėjo antrąjį delną ant vaikino skruosto:
- Dar niekas manęs nebuvo vadinęs karaliene. Ačiū tau, gražusis jaunuoli,
tačiau būdama tavo vietoje savęs taip nevadinčiau. Tikriausiai norėtum gauti atlygį už
savo darbus? Norėčiau tau kuo nors atsidėkoti, tačiau negaliu duoti nieko daugiau, kaip
tik pasakyti ačiū. Beje.. Artėja žiema, vakarais vis šalčiau ir šalčiau, o malkų aš neturiu,
ar galėtum įvykdyti dar vieną mano prašymą?
- Prašyk ko tik nori, mano karaliene.
Moteris nusišypsojo, meiliai pasižiūrėjo į „mažąjį“ berniuką, perbraukė ranka per
jo plaukus, įdėmiai pažvelgė į jo akis ir tarė:
- Sušildyk mane, – ir nemoteriška jėga sviedė vaikiną į židinį. Šis tuojau pat
užsiliepsnojo ir nusišypsojusi moteris nuėjo ilsėtis.
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Keliaudamas mažasis berniukas pavargo ir nusprendė prisėsti šalia upės ir
pailsėti. Bežiūrėdamas į lekiančią upę, vaikinas išgirdo tylų verksmą. Pakėlęs galvą jis
suprato, jog tai maža zylutė verkia. Tada mažasis berniukas prisiminė savo mamos
sektas pasakas apie gyvūnus, kurie prabyla žmonių balsais. Tad nusprendė pabandyti
pašnekinti ir paguosti zylutę. Ir tada įvyko neįtikėtinas dalykas, zylutė, Liusė, prabilo. Ji
jam papasakojo, jog verkia, nes piktasis požemio valdovas nori nužudyti septynių
žemynų liūtus karalius. Berniukas išgirdęs tai pažadėjo, jog bet kokia kaina padės
išgelbėti liūtus, gyvūniją ir nugalėti piktąjį. Zylutė pašoko iš džiaugsmo ir suplasnojusi
sparnais ėmė rodyti kelią link pirmojo Australijos liūto. Nukeliavę jie paprašė valdovo
pakviesti narsiausius gyvūnus į kovą ir taip pat pažadėjo, jog viskas bus gerai. Taip
apkeliavę visus pasaulio žemynų valdovus ir surinkę milžinišką kariauną jie drąsiai
išžygiavo link didžiojo pasaulio centro kyšulio, kuriame snaudė piktasis valdovas.
Kariauna vedama berniuko užklupo valdovą netikėtai ir jį įveikė. Valdovai su gyvūnais
nežinojo, kaip atsidėkoti mažajam, o jis būdamas gero būdo tik plačiai nusišypsojo ir
tarė:
Nieko man nereikia juk tiek daug patyriau, visą pasaulį pamačiau! Gera
padėti kitiems, likit sveiki mielieji draugai.
Grįžęs jis vėl prisėdo prie upės ir susimąstė apie tai, kas įvyko. Tik staiga kūną
nukratė šaltukas ir mažasis berniukas pabudo. Tada suprato, jog tai buvo tik įsimintinas
sapnas, o šaltukas tebuvo bebras, kuris nerdamas aptaškė jį. Nusišluostęs jis leidosi
toliau į kelią, pažinti pasaulio, juk tiek dar daug nematyta.

ĮTURINĮ
FANTASTINIS ISTORIJOS TĘSINYS 1
FANTASTINIS ISTORINIS TĘSINYS 2
STEBUKLINĖS PASAKOS TĘSINYS 1
ISTORIJOS TĘSINYS SU SIAUBO ELEMENTAIS
AUTORIAI

Norėdamas surasti savo gyvenimo kelią, jis apkeliavo pusę pasaulio, išvaikščiojo
šimtus įvairių miesto gatvių, kol likimas nubloškė jį į vieną mažą, vargingą Rumunijos
miestelį. Vieną vakarą, vaikštinėdamas tamsia gatvele, jis išgirdo gniuždantį, kraują
stingdantį moters šauksmą. Oda pašiurpo, kojos suakmenėjo ir visai nebeklausė, bet
berniukas sukaupęs visą ryžtą pasuko skardaus garso link. Su kiekvienu žingsniu jis
jautė, kaip didėja spaudimas smegenyse, vis labiau įsitempia raumenys, svaigsta galva,
bloga nuojauta jo viduje nepaliaujamai auga. Su lyg paskutiniu žingsniu šauksmas tapo
tiesiog nepakeliamai kurtinantis, tokio baisaus garso vaikinas dar gyvenime nebuvo
girdėjęs.
Lėtai, su baime, pakėlęs akis išvydo raudono kraujo baloje gulinčią moterį. Ji
atrodė taip klaikiai, kad berniukas norėjo bėgti, kiek kojos neša ir nebeatsisukti, bet
kojos buvo lyg medinės. Iš skausmo sąmonę beprarandanti moteris dar bandė gaudyti
orą, kol išleido paskutinį atodūsį. Vaikinas nežinojo ką daryti, galvoje maldavo, kad visa
tai būtų tik blogas sapnas, bet viskas ką jis matė buvo mėnesienos šviesoje žėrintis
kraujas. Po kelių trumpų akimirkų jis pajuto dar didesnę baimę, kuri užpildė visą jo
kūną iki pat pirštų galiukų. Šalti, kieti lyg marmuras pirštai spaudė jam kaklą. Tylus
šnabždesys užgulė jo ausis. Mirtis. Mirtis, kartojo lėtai ir skausmingai kažkas. Negyvos
moters akys buvo vienintelės žiauraus berniuko likimo liudininkės. Sulaikęs kvapą jis
užsimerkė. Aklina tamsa apgaubė jį. Mirtis, mirtis, toliau skambėjo ausyse. Vaikinas
galutinai paskendo beribėje tamsoje, šaltas grindinys priglaudė jo kūną, o šnabždesys,
lydimas vėjo, išsisklaidė niūrioje miesto gatvėje.
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