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ISSN 1392–2831 Tautosakos darbai XXXVI 2008

GRANDININIO LAIŠKO MAGIJA

Klasifikuodami tautosakos tekstus, neretai susiduriame su kūriniais, turinčiais ne vie-
no tipo ar žanro bruožų. Antai pasakose primiršus praleidžiami seniau konkrečiam siužetui 
buvę būdingi segmentai. Į jų vietą kartais įkomponuojama tinkamų fragmentų iš kitų tipų 
ar keli tipai sujungiami. Mitologinės sakmės, netekdamos mitinės aureolės, įgyja pasakoji-
mams, anekdotams būdingų bruožų. Irstantys jų siužetai tampa kronikatinėmis nuotrupomis, 
vis labiau primenančiomis tikėjimus ar burtus. Tokią žanro raidą lemia besikeičianti žmonių 
gyvensena, taigi ir pasaulėžiūra, etinės bei estetinės pateikėjo nuostatos. Tačiau esama ir iš 
prigimties keleriopos tematikos ar funkcijos tekstų. Bendrų teminių motyvų rasime meilės, 
karinėse, darbo, vaišių, vaikų dainose, talalinėse, vestuvininkų apdainavimuose. Apie dažnus 
būdingus kontaminacinius tekstų junginius ir klajojančius motyvus jau nė nekalbama. Taigi 
sisteminant apsispręsti galima keleriopai (pvz., vaikų ar gamtos, vaišių daina), bet kūrinį pri-
skirti reikia tik vienam tipui. Šitaip iškeliami pasirinktojo tipo bruožai, o kita informacija tarsi 
nublanksta ir pastebima tik atidesnio žvilgsnio. Tada ypač svarbios tampa nuorodos į sąsajas 
su kitais žanrais ar konkrečiais jų tipais.

Akivaizdu, kad, kurdami grandininių laiškų nomenklatūrą, be šių nuorodų neapsieisime. 
Jos pravers nurodant konkrečius tautosakos ar literatūros kūrinius ir jų fragmentus, tapusius 
viso teksto dalimi. Juk šiuolaikinėse versijose ta dalis kartais užima didžiumą laiško. Per-
spėjimai apie tariamas grėsmes šiuos laiškus priartina prie miesto legendų ar vaikų pasako-
jamų šiurpių. Tokių gandų, kuriais neretai nuoširdžiai tikima, išties yra daug. Neatsitiktinai 
prancūzų tyrinėtojas Pascalis Froissart’as viename interviu juos pavadino „suaugusiųjų ste-
buklinėmis pasakomis“1. Detaliau tebėra neaptarti kai kurių kitų formų laiškai (žaidimai, tes-
tai, galvosūkiai, horoskopai, įvairūs pokštai), irgi turintys analogų tautosakinėje tradicijoje. 
Emmanuelis Taïebas juos taip pat nedvejodamas skiria pristatomam masyvui, pavadindamas 
iškraipytomis, suprastintomis ar kitokių formų grandinėmis2. 

Kad ir kaip ten būtų, visus šiuos tekstus vienija aiškiai pasakomas ar tik numanomas 
reikalavimas (prašymas, raginimas) laišką platinti toliau. Įdomu, kad neretai atlikti konkretų 
veiksmą (persiųsti laišką) siūloma norint pasiekti konkretų rezultatą. Sėkmės garantu dažnai 
tampa į tekstą įkomponuoti ženklai, piešiniai ar animuoti paveiksliukai (GIF bylos), tampan-
tys savotiškais amuletais. Tikinama, kad, persiuntus laišką, po tam tikro laikotarpio galima 
sulaukti sėkmės, mylimo žmogaus dėmesio, pinigų ir t. t. Teigiamo rezultato žadėjimas yra 
tradicinis grandininio laiško bruožas. Ir ne tik jis. Paprastai nurodoma, per kiek laiko reikia 
atlikti veiksmą, kopijų skaičius, kiek laiko laukti žadėtosios sėkmės. Tačiau pirmiau minėtas 

1 «La rumeur, c’est le conte de fées des adultes», propos recueillis par Noëlle Réal, Le dauphiné 
libéré, lundi 02 février 2006.

2 Emmanuel Taïeb. Persistance de la rumeur: Sociologie des rumeurs électroniques, Réseaux, 2001, 
No. 106, p. 255.
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konkretumas tokius laiškus išskiria iš bendros masės, priartindamas juos prie būrimų bei bur-
tų ar bent apsauginės magijos. Jų tekstų logiškumas ar etiškumas, ypač kalbant apie tikėjimo 
dalykus, yra diskutuotinas, bet akivaizdu, kad tai yra žanro specifikos diktuojama problema.

Būtent prie magijos ar apsauginės funkcijos linkstantys laiškai surinkti ir šioje publikaci-
joje. Stebėjimai rodo, kad jie, deja, neapima visos fiksuotų laiškų panoramos. Antai Lenkijoje 
apie 2004 metus pastebėta besimokančio jaunimo mobiliaisiais telefonais siuntinėtų žinučių, 
garantuojančių egzaminų sėkmę. Lietuvoje išpopuliarėjo Madonos paveikslu, Motinos Tere-
sės ir popiežiaus Jono Pauliaus II nuotraukomis papildytos grandinėlės su malda vadinamu 
tekstu. Tačiau bent Lietuvių tautosakos rankraštyne neturima žinių, ar esama panašių laiškų, 
plintančių gretimuose nekatalikiškuose kraštuose. Juk ir Lietuvoje gyvena ne vien katalikai. 
Dėl to šiuo laiškų pluošteliu tikimasi atkreipti visuomenės dėmesį į galimas visų atmainų 
šiuolaikines magines siuntas ir susilaukti pagalbos jas kaupiant�. 

Spausdinami lietuviški variantai, gauti elektroniniu paštu ir mobiliuoju telefonu 2003–
2008 metais. Kaip žinoma, rašant telefonu (kartais ir elektroniniu paštu) dažnai nevartoja-
mos lietuviškos raidės arba pasitelkiamos jas pakeičiančios kombinacijos (pvz., sh, sz, cz), 
vengiama skyrybos ženklų. Virtualiojo diskurso ypatumai šiuo atveju nėra itin svarbūs, todėl 
tekstų rašyba sutvarkyta pagal įprastines kalbos normas. Kai kuriuose tekstuose pasitaikantys 
apsirikimai (pvz., praleisti žodžai) ar nelogiškumai paaiškinami laužtiniuose skliaustuose. 

Povilas Krikščiūnas

1. Čia yra „777“, tai sėkmės skaičiai! Persiųsk šią žinutę 8 žmonėm, ir tave įsimy-
lės tau patinkantis žmogus! Jei neišsiųsi – tavęs niekas nemylės! (LTR 7469/820/).

2. <3 <3 <3 Nusiųsk šias širdutes 8 žmonėms, ir tave įsimylės tas žmogus, kuris tau 
patinka, jei sulaužysi šią tradiciją – 2005 m. tavęs niekas nemylės! (LTR 7469/815/).

3. :):):):) Nusiųsk šias 4 šypsenėles savo 4 draugams ir kitą savaitę tau pasiseks 
meilėje. Jei neišsiųsi, ruoškis, nes patirsi didelę nesėkmę meilėje (LTR 7469/824/).

4. $Meilė$ Tai meilės ir vaisingumo ženklas. Išsiųsk šį ženklą 3 draugams, ir po 
3 dienų tave pamils tas, kuris tau patinka. Jei ištrinsi, į tave niekas nežiūrės!!! (LTR 
7469/812/).

5. Laižekas? <> Tai meilės ir ... simbolis. Siųsk šį simbolį 10 žmonių, ir po 5 
dienų tave pabučiuos Tavo gyvenimo meilė (tai tikrai veikia). Neišsiųsi – prakeiks 
10 metų (LTR 7539/16/).

6. )$-) )$-) )$-) Išsiųsk šiuos 3 pigius velnius 3 „ežiam“, ir tau išsipildys 1 no-
ras, susijęs su meile, o jei neišsiųsi, tavęs niekas nemylės iki 2006 12 05 ;) (LTR 
7469/814/).

7. @@---)---)--- Siųsk šią rožę 8 savo draugams ir po mėnesio sutiksi savo meilę! 
Jei ištrinsi šį SMS, 5 metus niekas nenorės į tave žiūrėt! (LTR 7469/813/).

8. --!-- Išsiųsk šį kryžių 5 savo draugams kitaip tavo mylimąjį ar artimą aplankys 
MIRTIS! (Tai padeda ir tai neišgalvota!!!!) (LTR 7469/819/).

� Turimus pavyzdžius galima siųsti adresu povilas@llti.lt
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9. ΩΩΩΩΩΩ Čia yra šeši Kalėdų senelio elnių užpakaliai. Jei tu jų neišsių-
si šešiems savo draugams, tai tie elniai apšiks visus tavo 2003-iuosius metus 
(LTR 7180/5/).

10. Išsiųsk šitą žvaigždutę          daugeliui savo draugų (ir man irgi). Kai 3 sugrįš 
pas tave, tada išsipildys tavo svajonė. Tai veikia! (LTR 7539/3/).

11. TEGU ŠIE 8 ANGELIUKAI SAUGOS TAVE!

Išsiųsk 8 angeliukus 8 tiems, kurie norėtum, jog būtų apsaugoti. Tesaugo jie mus 
visus! (LTR 7652/11/).

12. DIEVO AKIS
Atsiranda kas 3000 metų. Vadinasi Dievo Akimi. Nuotrauka daryta NASA teles-

kopu. Kas ją išvys, sulauks teigiamų pasikeitimų gyvenime. Nestabdyk šios žinutės. 
Persiųsk ją žmonėms, kuriems linki laimės.

Ši nuotrauka daro stebuklus daugelio žmonių gyvenimuose, net jei kažkas tuo 
ir netiki. Nestabdyk šio laiško. Persiųsk jį mažiausiai 7 žmonėms, kuriems linki gėrio. 

LTR 7540(83)

13. Pažvelkite į nuotrauką, sugalvokite norą ir tada perskaitykite maldą. 

Jei kartais nežinote, motina Teresė yra garsi kaip Mažų Darbų Šventoji, tai reiškia, 
kad ji tikėjo tuo, jog reikia daryti gyvenime mažus darbelius, bet su didele meile...

Lai kiekvienas, gavęs šią žinutę, būna palaimintas.
Teresės maldos negalima ištrinti.
BŪTINAI ATMINKITE, kad reikia sugalvoti norą prieš skaitant šią maldą. Dau-

giau nieko nereikia daryti. Daugiau nieko nėra užslėpto. Tiesiog pasidalinkite šituo 
su kitais ir laukite, kas nutiks ketvirtą dieną.
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Atleiskit, kad prašau tai persiųsti toliau, bet pasistenkit nenutraukti šitos grandinės.
Malda yra bene geriausia dovana, kurią mes turim. Perskaitykit šią maldą.

Šventosios Teresės malda

Lai šiandien Jumyse būna ramybė.
Tikėkite Dievu, kad Jūs esate būtent ten, kur turite būti.
Niekados nepamirškite begalinių galimybių, kurios gimsta iš tikėjimo.
Naudokitės gautom dovanom ir gautą meilę siųskite toliau.
Tvirtai žinokite, kad esate Dievo vaikas. Tegu šita tikrovė įsismelkia į Jūsų 
kaulus ir suteikia Jūsų sielai laisvę dainuoti, šokti, garbinti ir mylėti.
Ji yra duota mums visiems.

Dabar išsiųskite šitą žinutę 10 žmonių per artimiausias 5 min. (LTR 7652/21/).

14. Argentinos prezidentas gavo šį paveikslą ir pavadino jį „makulatūra paš-
to dėžutėse“, po 8 dienų jo sūnus mirė. Žmogus gavo šį paveikslą ir nedel-
siant išsiuntė kopijas..., jo nuostaba – laimėjo loteriją. Alberto Martinez gavo 
šį paveikslą, davė jį jo sekretorei, kad padarytų kopijas, bet jie užmiršo paskirs-
tyti – ji prarado savo darbą, ir jis prarado savo šeimą. Šis paveikslas yra stebu-
klingas ir šventas. Neužmirškite tai persiųsti per 13 dienų mažiausiai 20 žmonių. 
Neužmirškite persiųsti, ir jūs gausite didžiulę nuostabą.

LTR 7646(19)
 
15. Tikiuosi, šie žmogeliukai pinigiukai keliauja pas tave :) 

Persiųsk šiuos 4 žmogeliukus 4 žmonėms per 4 dienas, ir tavo norai išsipildys 
(LTR 7301/29/).

16.    
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Nusiųsk šiuos 4 piniginius žmogeliukus 4 žmonėms per 4 dienas, ir tavo troški-
mai pradės pildytis... (LTR 7636/36/).

17. Pinigai atžingsniuoja pas jus – atidarykit piniginę... Priešingu atveju tavęs 
laukia 4 metai finansinių nesėkmių... BRRRR 

  
Nusiųsk šiuos 4 žmogeliukus 4 žmonėms per 4 dienas, ir tavo troškimai pradės 

pildytis... Priešingu atveju tavęs laukia 4 metai finansinių nesėkmių... BRRRR (LTR 
7636/29/).

18. Pinigų paršelis skuba į Naujuosius :)))
Persiųsk jį 10 draugų, kad nepralėktų pro šalį...

LTR 7636(64)

19. Tai pinigų angelas! Persiųsk jį 6 savo draugams ar šeimos nariam ir būsi 
turtingas po 4 dienų! Persiųsk 12 draugų ar šeimos narių ir būsi turtingas po 2 die-
nų! Aš nejuokauju. Tu pajusi nenusakomą, neįtikėtiną sėkmę! Jei ištrinsi – niekada 
nesužinosi to... Pasitikėk manim!!! Sėkmės!!!

LTR 7643(16)
20.

Pinigų katinas!
Galbūt tai ir nesąmonė, bet praeitą kartą, kai man atsiuntė pinigų katiną, man 

davė premiją 
– Netikėtai??? 
– Ne!!! Tai pinigų katinas!
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Persiųskite tai 6-ms savo geriems draugams ir praturtėsite 4-ių dienų bėgyje. Tai 
ne bajeris.

Jei sunaikinsite jį – Jūs pasigailėsite dėl to...

LTR 7643(47)

21.  

Pinigų žiurkė!!!
Galbūt tai ir nesąmonė, bet kitą kartą, kai jums atsiųs pinigų žiurkę, jums duos 

premiją ☺ 
– Netikėtai???
– NE!!! Tai pinigų žiurkė!
Persiųskite tai 6-ms savo draugams ir praturtėsite 2008-jų bėgyje. Tai ne bajeris.
Jei sunaikinsite – pasigailėsite... (LTR7646/7/).

22.    /\_/\
       (_ ¤ _)
      ( ) \ / ( )
      (_@@_)

Tai pinigų žiurkė 2008 m. Išsiųsk ją 5 draugams. Jei neišsiųsi, [pinigų žiurkė] 
praeis pro šalį!! (LTR 7653/3/). 

23.     * *, ,* *
         *     *     *
           *,      ,*
             “    “
              

* *

                
*

Išsiųsk šią širdelę visiem savo draugam + tarp jų ir man. Jeigu grįš 5, lauk siur-
prizo VALENTINO DIENĄ (LTR 7653/4/).

24.     /)  /)
         

( -.- )

      
 c(“)(“)
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Gaudyk savo Valentiną! Jei iki rytojaus 14 val. 14 min. neišsiųsi šio SMS 14 žmo-
nių, kuriuos myli, gerbi ar laikai draugais, siųsk net ir man! Jei sugrįš 2: tu kažkam 
rūpi :) 7: tavęs kažkas geidžia :D 14: tave beprotiškai myli =) Taigi gaudyk VALEN-
TINĄ!!! Jei neišsiųsi, tau nesiseks meilėj 14 metų! :) Ir neištrink (LTR 7653/5/).

25. Dalai Lamos testas

Perskaityk ir pažiūrėk, ar jis tau tiks. Labai įdomu! Tik 4 klausimai, atsakymai 
tave nustebins.

Nesukčiauk žiūrėdamas į atsakymus.
Protas kaip parašiutas. Jis geriau dirba, kai yra atidarytas.
Tai labai linksma, bet tu turi labai atidžiai sekti instrukciją.
Nesukčiauk!

PRIEŠ PRADĖDAMAS TESTĄ SUGALVOK NORĄ!!!!!
Įspėjimas!!!
Į klausimus atsakinėk vienas po kito.
Čia yra tik keturi klausimai, ir jeigu tu juos visus pamatysi prieš baigdamas, gausi 

prastesnius rezultatus.
Į klausimus atsakinėk neskubėdamas, nuo vieno klausimo eidamas prie kito. 

Nežiūrėk į priekį. Pasiimk popieriaus ir pieštuką ir pasižymėk atsakymus. Tau šito 
reikės pabaigoje.

Atsakymai turi būti sąžiningi, ir tai padės sužinoti, koks tu esi iš tikrųjų...
1. Šiuos gyvūnus surašyk tokia tvarka pagal tai, kaip jie tau patinka:
 a. karvė,
 b. tigras,
 c. avis,
 d. arklys,
 e. kiaulė.

2. Parašyk po vieną žodį, apibūdinantį kiekvieną gyvūną:
 a. šuo,
 b. katė,
 c. žiurkė,
 d. kava,
 e. jūra.

3. Pagalvok apie ką nors (kas tau yra svarbus ir tave pažįsta) ir parašyk prie atitin-
kamų spalvų (to paties vardo nerašyk dukart, nurodyk tik po vieną asmenį prie 
kiekvieno atsakymo):

 a. geltona,
 b. oranžinė,
 c. raudona,
 d. balta,
 e. žalia.
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Galiausiai parašyk savo mėgstamiausią skaičių ir savaitės dieną.
Baigei?
Įsitikink, kad tavo atsakymai tikrai atspindi tai, ką tu JAUTI...
Tai paskutinė galimybė...
Pažiūrėk į atsakymus žemiau.
Bet prieš tai pakartok savo norą...

Štai koks tu gyvenime:

Karvė reiškia tavo karjerą.
Tigras reiškia tavo sąžiningumą.
Avis reiškia meilę.
Arklys reiškia šeimą.
Kiaulė reiškia pinigus.

Tavo šuns aprašymas = tavo paties aprašymui.
Tavo katės aprašymas = partnerio.
... žiurkės = priešo.
... kavos = tavo domėjimuisi seksu.
... jūros = tavo gyvenimui.
Geltonas – tas, kurio tu niekada nepamirši.
Oranžinė – tas, kurį tu laikai savo geriausiu draugu.
Raudona – tas, kurį tu tikrai myli.
Balta – tavo sielos dvynys.
Žalia – tas, kurio tu nepamirši visą savo likusį gyvenimą.

Tu turi nusiųsti šią žinutę tokiam žmonių skaičiui, koks yra tavo mėgstamiausias 
skaičius, ir tavo noras išsipildys tą dieną, kurią tu išsirinkai.

Štai ką Dalai Lama pasakė apie tūkstantmetį: „Tik kelių sekundžių tereikia, kad 
visa šitai perskaitytum.“

Nenukišk niekur šito laiško, mantra pabėgs iš tavo rankų per ateinančias 96 va-
landas. Tavęs laukia labai maloni staigmena.

Tai yra tiesa, netgi jeigu tu tuo ir netiki.
NUSIŲSK ŠĮ E-MAILĄ MANTRĄ MAŽIAUSIAI 5 ŽMONĖM, IR TAVO 

GYVENIMAS PAGERĖS.

0–4 žmonės: tavo gyvenimas gerės pamažu.
5–9 žmonės: tavo gyvenimas pagerės.
9–14 žmonių: tu sulauksi mažiausiai 5 staigmenų per ateinančias 3 savaites.
15 ir daugiau žmonių: tavo gyvenimas pagerės taip, kaip tau net nesisapnavo, ir 

viskas, apie ką tu svajojai, išsipildys... (LTR 7301/2/).

26. Kiniečių horoskopas

Geležinio drakono metai mena tau turtus ir laimę!
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Laikykis nurodymų. Nejuokauk su šiuo žaidimu, nes nepavyks, ir gailėsies, kad 
kada nors jį pradėjai.

Paskirk 3 minutes ir pabandyk. Apstulbsi.
Asmuo, kuris tą siuntė, teigia, kad jo noras išsipildė per 10 minučių, perskaičius 

šį laišką. Tik nesijuokite iš to! Šis žaidimas duoda žaismingus rezultatus. Neskaityk 
garsiai, paprasčiausiai vykdyk. Tau reikia tik 3 minučių – taigi verta.

Visų pirma paimk rašiklį ir lapą.
Skaityk tiktai po vieną eilutę ir tylomis, nes sugadinsi visą žaidimą.
Pirmiausia išrašyk skaičius nuo 1 iki 11 vienas po kito.
Prie skaičių 1 ir 2 parašyk savo mėgstamus skaičius (nuo 1 iki 11).
Prie skaičių 3 ir 7 parašyk priešingos lyties vardus.
Renkant vardus galvok apie asmenis, kuriuos šiuo metu pažįsti, ir vadovaukis 

pirmine intuicija.
Nežiūrėk per anksti, kas toliau, nes nepavyks.
Parašyk bet kokius vardus (draugų, šeimos...) prie skaičių 4, 5 ir 6. Renkant var-

dus galvok apie asmenis, kuriuos [pažįsti], ir vadovaukis pirmine intuicija.
Tik nesijuok, nes vėliau būsi piktas, kad to ėmeisi.
Parašyk keturių dainų pavadinimus prie skaičių 8, 9, 10 ir 11.
Dabar išreikšk savo norą...

O dabar sprendimas:

Tu turi pranešti apie šį žaidimą tokiam asmenų skaičiui, kokį įrašei [prie] skai-
čiaus 2.

Myli asmenį, kurį įrašei prie 3-tuko.
Patinka tau asmuo, kurį įrašei prie 7-tuko.
Pergyveni dėl asmens iš po 4-tuko reikalų.
Asmuo nr. 5 labai gerai tave pažįsta.
Asmuo nr. 6 – tai tavo laiminga žvaigždė.
Daina iš po skaičiaus 8 skirta asmeniui nr. 3.
Dainos pavadinimas iš po skaičiaus 9 skirtas asmeniui nr. 7.
Dainos pavadinimas iš numerio 10 daug kalba apie tave.
Daina iš po nr. 11 kalba apie tai, ką tu galvoji apie gyvenimą.

Išsiųsk šitą 10-čiai asmenų valandos laikotarpyje po to, kai perskaitysi. Jei tą 
padarysi, tavo noras išsipildys, o jei ne, tai įvyks kažkas visiškai priešingo. Dalykas 
neįtikėtinas, tačiau atrodo, kad tai veikia (LTR 7540/90/).

27. Kiniečių horoskopas

Geležinio drakono metai linki tau turto ir laimės.
Sek taisykles. Nesišaipyk, nes tokiu atveju nepasiseks, ir tu gailėsiesi tai daręs.
Tau užteks trijų minučių.
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Žmogus, visa tai atsiuntęs, pasakoja, jog jo noras išsipildė, praėjus vos dešimčiai 
min. po šio e-mailo skaitymo. Šis žaidimas duoda linksmus rezultatus. Neskaityk į 
priekį. Verta paaukoti tris minutes.

Susirask lapelį popieriaus ir rašiklį.
Rinkdamasis vardus galvok apie žmones, kuriuos tu pažįsti. Skaityk tik po vieną 

eilutę – neperšokinėk jų, kitaip sugriausi visą malonumą.

Užrašyk skaičius nuo 1 iki 11 į vieną, žemyn vedančią eilutę.
Šalia 1 ir 2 du skaičius (1–11), laisvai pasirinktus.
Šalia 3 ir 7 užrašyk priešingos lyties asmenų vardus.
Užrašyk bet kokius vardus (draugų ar šeimos narių) šalia 4, 5 ir 6. 
Užrašyk 4 dainų pavadinimus šalia 8, 9, 10 ir 11. 
Dabar susigalvok sau norą.

Žaidimo rezultatai

Sprendimas:

Papasakok apie šį žaidimą tokiam kiekiui žmonių, kokį skaičių užrašei antrojoje 
pozicijoje (šalia skaičiaus 2).

Asmenį, kurį paminėjai trečiojoje pozicijoje, tu myli.
Asmenį šalia 7 mėgsti, bet jūsų santykiai nėra aiškūs.
Labiausiai tu rūpiniesi asmeniu, kurį įrašei šalia 4.
Tave labai gerai pažįsta asmuo šalia 5.
Žmogus šalia 6 yra tavo laimės nešėjas.
Daina šalia 8 labiausiai tinka asmeniui šalia 3.
Dainos pavadinimas 9 pozicijoje yra daina, skirta asmeniui šalia skaičiaus 7.
Daina iš 10 pozicijos puikiai atspindi tave patį.
Šalia skaičiaus 11 užrašei dainą, kuri pasako, ką tu galvoji apie gyvenimą.

Persiųsk šį žaidimą 10 žmonių vienos valandos bėgyje. Jei tai įvykdysi, tavo no-
ras išsipildys, jei ne – viskas vyks priešingai. Nors ir kaip bebūtų keista, tai veikia... 
(LTR 7637/59/).

28. Horoskopas – testas

Jei buvai geras, šis testas pasakys tau teisybę – jis iš tikrųjų šaunus.
Užrašyk savo atsakymus ant popieriaus lapo.
Nesukčiauk!
Atsakymai yra teksto apačioje.

1. Parašyk priešingos lyties žmogaus vardą.
2. Kuri spalva iš čia pateiktų yra tavo mylimiausia: raudona, juoda, mėlyna, žalia ar 

geltona?
3. Kokia yra tavo vardo pirmoji raidė?
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 4.  Kokį mėnesį tu gimei?
 5. Kuri spalva tau labiau patinka: juoda ar balta?
 6. Tavo lyties žmogaus vardas.
 7. Tavo mylimiausias skaičius.
 8. Kas tau labiau patinka: Sidney ar Brisbane?
 9. Tau labiau patinka jūra ar ežeras?
 10. Užrašyk savo norą (realų).

Jei jau pasiruošei, spustelk pelyte žemyn.
Nesukčiauk! :)

> > > Atsakymai:

 1. Tu esi 100% įsimylėjusi/ęs šį žmogų.
 2. Jei pasirinkai
  raudoną: tu visada puikios nuotaikos ir tavo gyvenimas kupinas meilės;
  juodą: esi konservatyvi/us ir agresyvi/us;
  žalią: esi ramaus būdo, mokantis atsipalaiduoti žmogus;
  mėlyną: tu esi spontaniškas, labai vertini mylimo žmogaus dėmesį bei bučinukus;
  geltoną: esi labai laimingas žmogus, o liūdniems aplinkiniams duodi vertingų  

patarimų, tavimi galima pasikliauti.
 3. Jei pirmoji tavo vardo raidė
  A–K: aplinkiniams skleidi savo šilumą ir meilę;
  L–R: stengiesi naudingai išnaudoti kiekvieną savo gyvenimo minutę, turi pasi-

sekimą meilėje.
  S–Ž: mėgsti padėti kitiems, artimiausiu metu turėsi pasisekimą meilėje.
 4. Jei gimei
  sausio–kovo: šiemet tau labai seksis, visai netikėtai įsimylėsi žmogų, į kurį anks-

čiau nekreipei jokio dėmesio;
  balandžio–birželio: turėsi intensyvių meilės ryšių, kurie truks gan ilgą laikotarpį, 

o jiems nutrūkus prisiminimai dar ilgai neišdils iš atminties;
  liepos–rugsėjo: šie metai tau bus įvairiapusiški, patirsi nemažai gerų pasikeitimų 

savo gyvenime;
  spalio–gruodžio: artimiausiu metu meilės reikalai nebus niekuo ypatingi, bet at-

rasi daug „giminingų sielų“.
 5. Jei pasirinkai
  juodą: tavo gyvenimas pakryps į kitą pusę ir pasikeitimais būsi patenkinta/s;
  baltą: tu susirasi draugę/ą, kuri/s patikės tau visas paslaptis ir viską dėl tavęs 

padarys, bet dabar tu to nepastebi.
 6. Tai tavo geriausia/s draugė/as.
 7. Tai tavo artimiausių draugų skaičius per visą tavo gyvenimą.
 8. Jei pasirinkai
  Sidney: tu mėgsti nuotykius;

Brisbane: esi lengvabūdiškas žmogus.
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 9. Jei pasirinkai
  ežerą: esi ištikima/s savo bičiuliams bei draugui/ei, esi labai santūraus būdo;
  jūrą: esi labai spontaniška/s ir taiki/us.
 10. Šis noras išsipildys tik tada, jei nusiųsi šį testą 5 žmonėms per artimiausią valandą.

Nusiųsk šitą 10 žmonių, ir tavo noras išsipildys dar iki artimiausio tavo gimta-
dienio! (LTR 7540/24/).

29.

Kaip jūs gyvenimą begyventumėte – Naujieji metai visada žadina pačias nuos-
tabiausias viltis...

O laimė iš viso būna čia pat, tiesiog už pačio artimiausio kampo...
Todėl į šį testą pamėginkite žvilgtelėti atsakingai ir pakankamai rimtai: ką žinai, 

ką gali likimas iškrėsti, juk likimo vingiai irgi kažkur už kampų... Paimkite popie-
riaus lapą ir ant jo žymėkitės atsakymus...

1. Jūsų mėgstamiausia spalva iš pateiktų: raudona, juoda, mėlyna, žalia ar geltona?
2. Jūsų vardo pirmoji raidė?
3. Kokį mėnesį Jūs gimėte?
4. Kokią spalvą Jūs labiau pripažįstate: juodą ar baltą?
5. Paminėkite pirmą Jums į mintis kilusį vardą pagal savo lytį.
6. Jūsų mėgstamiausias skaičius (skaitmuo)?
7. Kas Jums labiau patiktų: Sankt Peterburgas ar Maskva?
8. Kas Jums labiau patinka: ežeras ar vandenynas?
9. Užrašykite savo patį realiausią (ne nepasiekiamą) norą, kurį norėtumėte, kad iš-

sipildytų.
 

O dabar atsakymai:

1. Jei JŪS pasirinkote
 raudoną: Jūs gyvas ir Jūsų gyvenimas kupinas meilės;
 juodą: Jūs konservatyvus ir gal kiek agresyvus;
 žalią: Jūs santūrus ir Jūsų siela dar ilsisi;
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 mėlyną: Jūs ypatingas ir norėtumėte sulaukti dėmesio, o gal ir netikėto bučinio 
iš mylimojo;

 geltoną: Jūs labai laimingas žmogus ir visiems dovanojate gėrį. Paprasčiausiai 
pasiūlykite geltoną spalvą tiems, kas gyvena liūdesy ar pyktyje.

2. Jeigu Jūsų vardo pirmoji raidė
 nuo A iki K: Jūsų gyvenimas pilnas draugiškumo ir meilės;
 nuo L iki R: Jūs siekiate paimti iš gyvenimo maksimumą malonumų, o Jūsų as-

meninė gyvenimo linija tik pražysta;
 nuo S iki Ž: Jūs mėgstate padėti kitiems, ir Jūsų gyvenimo linija Jums ateityje 

pranašauja kažką nuostabaus.

3. Jei Jūs gimėte
 sausis–kovas: metai šie Jums tikrai sėkmingi, Jūs nustebsite, bet įsimylėsite tą, į 

kurį(ią) net niekada nesvajojai, kad įmanoma įsimylėti;
 balandis–birželis: Jūsų laukia stiprus meilės protrūkis, tik gaila, kad jis tęsis ne-

labai ilgai, bet prisiminimai išliks labai ilgai, o gal ir paženklins maloniu prisimi-
nimu gyvenimą;

 liepa–rugsėjis: Jums šie metai bus nuostabūs, o prie viso dar turėtumėte sulaukti 
kažkokių permainų savo gyvenime, kurios galbūt pataps gera pradžia Jūsų asme-
niniam gyvenimui;

 spalis–gruodis: Jūsų asmeninis gyvenimas šiais metais bus toks audringas ir tur-
tingas, be to, galiausiai, kas neturi, susiras tą, kurio taip ilgai ieškojo, o kas jau 
turi – peraugs kartu į naują džiaugsmingo ir laimingo gyvenimo tarpsnį.

4. Jei Jūs pasirinkote
 baltą: Jūs ne tik susirasite naujų draugų, bet ir tiems, kuriuos turite, suteiksite 

tokį pasitikėjimą, kad jie bus pasiryžę padaryti dėl jūsų visų viską, nebent Jūs to 
pasitikėjimo nepastebėsite, bet visada išliksite tokiu, kokiu esate;

 juodą: Jūsų gyvenimas pasuks, ko gero, visai kita vaga ar pasuks kita linkme. 
Jums gal tai pasirodys sunku, bet visada žinokite, kad galiausiai tai tik Jums į 
naudą, visa tai tik geriau Jums ir bet kokiu [atveju] Jūs ne tik džiaugsitės tais 
pokyčiais, bet ir pamatysite, kokie jie reikalingi Jums ir naudingi.

5. Šis žmogus, ko gero, pats geriausias draugas arba apie jį dažniausiai galvojate.

6. Šis skaičius (skaitmuo) parodo, kiek Jūs turėsite pačių geriausių ir artimiausių 
draugų per visą savo gyvenimą.

7. Jeigu Jūsų pasirinkimas Maskva – Jūs mėgstate keliauti ir galite pasinerti net į 
kokią nors avantiūrą, bet jei pasirinkot Sankt Peterburgą – Jūs namisėda.

8. Jei Jūs pasirinkote ežerą – Jūs atsidavęs savo artimiesiems ir draugams, tačiau 
Jūs per daug užsisklendęs žmogus.

 O jei Jūs pasirinkote vandenyną – Jūs veiklos žmogus ir mėgstate visiems žmo-
nėms suteikti tik džiaugsmą ir malonumą.
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9. Jūsų noras išsipildys, jei per 1 valandą šį testą išsiųsite 5 savo draugams ar arti-
miesiems. O jei Jūs persiųsite 10 ir gal daugiau, tai tas noras turėtų išsipildyti iki 
Jūsų gimtadienio. Sėkmės! (LTR 7637/9/)4.

Parengė Povilas Krikščiūnas

Publikacija parengta vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą 
mokslinių tyrimų projektą „Tradicijų tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame lietuvių folklore:
tyrimai ir sisteminimas“.

4 Šis laiškas gautas PPS byla. Tekstai skaidrėse rašomi pateikiamo paveiksliuko fone.


