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Kaip Musė vienintelį kartą savo gyvenime išsigando

Mes, musės, esame tokie tobuli padarai, kad 
mūsų išlavinta uoslė apie maistą praneša 

anksčiau negu akys. Jau už kelių kilometrų, 
kai dar nieko nematyti, žinome, kad galima 
bus skaniai pasiurbti. Taigi lekiu aš sau per 

Plerpiškes ir jaučiu, kaip salsvai švinktelėjęs 
gerai išlaikytų puvėsių kvapas suvirpina 

mano siurbtuką. Ir sklinda kvapas tiesiai iš 
miestelio kapinių. 

Ten jau aiškiai turėjau rasti gerai 
pašvinkusios mėsos. Ir radau. Visas 

puikiausias lavonėlis. O aš prie jo atlėkiau 
pirma, tai net galėsiu išsirinkti skaniausią 

dalį. Leidžiuosi aš jam ant nosies, jau skonio 
receptoriais ant padų pradedu jausti puvėsių gardumą... Staiga nei iš šio, nei iš to pamatau 

link manęs lekiančią jo galūnę. Vos spėjau 
nuzvimbti į šoną.Tas lavonas buvo gyvas! Jūs kada nors 

matėte tokį įžūlumą, kad kas nors, 
atneštas į kapines, mosikuotų ir baidytų 
nuo savęs muses?! Jei mirei, tai ir gulėk 

sau ramiai, kol visus gyvus vabalėlius 
pamaitinsi, ar ne tiesą sakau? 

Pasakykit man, primityvūs besparniai 
dvikojai, ar jus kada nors buvo 

užpuolęs jūsų pačių maistas? O mane 
užpuolė. Ir va, kaip buvo.

bus skaniai pasiurbti. Taigi lekiu aš sau per 

Plerpiškes ir jaučiu, kaip salsvai švinktelėjęs 
gerai išlaikytų puvėsių kvapas suvirpina 

mano siurbtuką. Ir sklinda kvapas tiesiai iš 
miestelio kapinių. 

Tas lavonas buvo gyvas! Jūs kada nors 
matėte tokį įžūlumą, kad kas nors, 

atneštas į kapines, mosikuotų ir baidytų 
nuo savęs muses?! Jei mirei, tai ir gulėk 

sau ramiai, kol visus gyvus vabalėlius 

nuzvimbti į šoną.

Va taip aš pirmą kartą susitikau su 
zombiu. Bet kaip jis ten tiksliai atrodė, iš 
tos baimės nebelabai ir atsimenu. Tai jūs 

man nupieškit, koks zombis tose Plerpiškių 
kapinėse galėjo šlitinėti, o aš jau pasakysiu, 

kuris tiksliausiai pavaizdavot.  
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KAIP PAVADINSI SAVO TRANSFORMERĮ?

Užpildyk 30 p. esantį 
kuponą, o savo piešinį 
kartu su kuponu įdėk į 
voką ir atsiųsk mums!

KAIP DALYVAUTI?
PAŠTU

Parašyk savo vardą, pavardę, metus 
ir adresą. Nepamiršk prisegti nufoto-
grafuoto arba nuskenuoto piešinio!

ELEKTRONINIU BŪDU
Užpildyk 30 p. esantį 
kuponą, o savo piešinį 
kartu su kuponu įdėk į 
voką ir atsiųsk mums!

PAŠTU

kapitonas@flintas.lt p. d. 2392, 44015 Kaunas

facebook.com/kapitonasflintas
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Tavo vardas ir pavardė

Betmobilis
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