
Ilgąsias atostogas mudu su broliu visad leidžiame 

PAUKSTASUOKYJE. Tikriausiai nepažįsti tos vietovės.  

Vertėtų susipažinti.

Jis yra tuoj už AVIDUNDzIO, prie SUKTINe
.
S.

Jam ketveri.  

(Kvailas amžius.)  

Nervina tie jo bezd
iniai, 

kakiniai juokeliai –  

smagu mat jam. O visa 

kita – super. Todėl ir 

vardas toks.

Mano vardas – MAJO
NE, nieko keisto! 
Taip vadinuos dėl to, kad mėgstu  
majonezą. Skaniausia man su  
gruzdintom  bulvytėm, bet ir ant  
duonos užsitepu – jei mama leidžia. 
Tik majonezas. Jokio kečupo. 
Niekada. Mano brolis S

UPERIS

MOCIUTE
.
 ELFE

.

O svarbiausia – mūsų 
močiutė Elfė čia gyvena.

Bet visai ne dėl Suktinės šičia mes atostogaujam.  

Paukštasuokis yra kitoks. Kitoks nei visas pasaulis.  

Lyg ir geresnis, patrauklesnis, nors ir ne koks didmiestis, 

o tik kaimeliukas.

Suktinė – tai ta vietove teškantis, paskui  
BAISINGU KRIOKLIU nugarmantis,  
o jau tada apsiputojęs jūron įtekantis upeliūkštis.

Paukštasuokis

Avidundis

Kalnai 

Sengirė

BAISINGASIS  

KRIOKLYS 

Miškelis

Suktin
ė

Suktinė

Suktinkiemių 

paplūdimys
Jūra

^

^

^
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1. MOcIUTe
.
 ELFe

.

Mano močiutė kieta.  

Kieta kaip titnagas. Žinau,  

žmonės įpratę tiesiog cool  

sakyti. Bet aš sakau kieta.  

Tiesiog šitaip cooliau.  

Taigi kiečiau.

Paukštasuokyje stovi močiutės  

namas, o ir senelio Izio. 

Senelis kadaise buvo  

kaskadininkas, dalyvavo kuriant  

filmus. Kaskadininkai – tai tokie  

žmonės, kurie, jei tik aktoriams baisu, už juos 

pavojingus dalykus išdarinėja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O štai dabar senelis Izis yra namų šeimininkas, o močiutė  

Elfė – kaskadininkė, bent jau ji taip sako. Bet aš dar  

niekad nemačiau, kad ji užsidegusi avietes rinktų. 
 
– Nes aviečių mano sode nėra! – ginasi ji paklausta. 
 
Močiutė ir senelis, neperdedu, yra kuo geriausi, tikrai  

smagūs žmonės, nors ir ginčijasi be paliovos, kone dėl  

visko. Tarkim, ar pavasaris todėl, kad paukščiai čiulba,  

ar paukščiai čiulba todėl, kad pavasaris – ir dėl kitų 

svarbių dalykų. Betgi jie teisūs. Tokius dalykus, be abejo, 

derėtų išsiaiškint.

Tarkim, avietes užsidegę renka – ar dar ką.

Močiutės ir senelio namas

Močiutė ir senelis anksčiau
Senelis Izis – namų šeimininkas

^
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Tai mylimiausia  

senelio mėšlinė musė.  

Juodu neva ir į mokyklą  

drauge ėję. (Bet aš  

nelabai tikiu.) 

 

 

Ir dar čia yra 

Krimhilda – midija. 

Kadaise italų restorane 

močiutė ištraukė ją 

iš mirties nagų 

prikaistuvyje.

Nuo tada Krimhilda 

gyvena svetainėje, 

auksinės žuvelės  

pūsliastiklyje –  

sekmadieniais mo-

čiutė su ja krimina-

lus žiūri, senelis jų 

juk nemėgsta.

Mudu su Superiu vadiname jį Tešlium. Jis nežmoniškai 

storas – vos ant kojų pastovi, ką jau ten – kad pajudėtų. 

Močiutė Elfė pyksta, kad taip vadinam, sako – negalima. 

Kiekvienas yra toks plonas ar toks storas, koks yra, ir tai 

gerai. Manau, ji teisi. 

 

Su močiute ir seneliu gyvena ir katinas Galvosūkis.

Geriausias katino  
Galvosūkio draugas 
yra ponas Bomberis.

Tešlius

Iš baltojo vyno p
adažo išgriebta m

idija



8 9

Deja, deja, bet mamai  

visai nepatinka, kad  

mes atostogaujam  

pas močiutę.  

Jos manymu, tai  

pernelyg pavojinga.

     Betgi visiška 

   NESĄMONĖ .

 
Nė nežinau, ar gerai, kad važiuojat. 

Kasmet kas nors vis nutinka.

Visai ne.

– Pernai supylei senelio 

traktorių.

– Tik todėl, kad Superis 
leduką prarijo ir aš 
norėjau nugabent jį į  
ligoninę.




