Išgelbėta karalystė

Senų senovėje Anykščių karalystę metai iš metų visokiais būdais bandė užvaldyti velnias. Narsiausi
karalystės vyrai stengėsi apsaugoti savo karalystę nuo nedorėlio, tačiau nė vienam nepavyko.
Susikovę su velniu, vieni nebegrįždavo, kiti gi grįždavo suluošinti. Nebebuvo kam eiti ginti savo
gimtojo krašto nuo nelabojo, kuris vis labiau niokojo Anykščių karalystę, kiršino ir skriaudė jos
gyventojus.
Ir nusprendė protingiausias karaliaus sūnus Nykštelis gelbėti savo karalystę. Sugalvojęs būdą,
kaip velnią įveikti, iškeliavo jis į senąjį šilą ieškoti jojo irštvos. Trečią pilnaties dieną rado vietą, kur
gyveno velnias. Baisu ten buvo: liepsnos veržėsi iš žemės, po kojomis mėtėsi žmonių kaulai, virš
galvų klykė pelėdos ir apuokai, į plaukus vėlėsi šikšnosparniai... Sukaupęs visą drąsą Nykštelis įžengė
į velnio irštvą. Eidamas gilyn jis matė daugybę gyvačių ir žalčių, varlių ir rupūžių, trigalvių ir
septyngalvių, tačiau nė vieno gyvio neskriaudė, tik nuoširdžiai prašė nieko jam nedaryti. Keisti
padarai nelietė mielo, draugiškai nusiteikusio jaunojo karalaičio. Galų gale Nykštelis pastebėjo juodą
kaip smala velnią, sėdintį iš žmonių kaulų sunertame krėsle. Velnias suriko:
- Sustok ir nebandyk prie manęs artintis!
Berniukas sustojo. O velnias jo ir klausia:
- Kas tu ir ką čia veiki? Kaip pas mane patekai?
- Pasiklydau, - atsakė bernelis. – Ieškau kelio į Anykščių karalystę. Noriu atkeršyti tos
karalystės karaliui. Gal gali man padėti? Matau, esi dailus, drąsus ir protingas jaunikaitis.
Kvailas savimyla velnias patikėjo Nykšteliu ir leido prieiti arčiau.
Priartėjęs prie velnio, Nykštelis staiga išsitraukė iš kišenės buteliuką su švęstu vandeniu, šliūkš jį
kipšui į veidą ir tas kaip mat išnyko.
Grįžo į Anykščių karalystę santarvė, džiaugsmas ir ramybė. Klesti ir gražėja tas kraštas.
Netikit?
Anykščiuose buvau – siauruku aš ten nuvažiavau, Angelų muziejų aplankiau, į bažnyčios bokštą
užlipau, medžių lajų taku keliavau, į Šventosios upę įbridau, prie Puntuko nusifotografavau, dar
Kalitos kalną suradau – ten smagiai rogutėm važiavau. Jeigu nori pramogų ir tu, į Anykščius dumk –
ten bus smagu.
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