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/ Parsisiųsti spausdinimui paruošto lankstinuko forma/

Jeigu prie tavęs  pristos įkyri m u s ė, tu ją: 
- nuvysi, leisi nutūpti, užmuši, išgąsdinsi, nukreipsi link maisto, išleisi lauk, paruoši nutūpimo vietą?

Jeigu patyliukais tavo  kraujo užsimanys u o d a s, tu jam: 
- duosi, nuvysi, priplosi, nupūsi, pasiūlysi kitą auką, pamaitinsi kokiu nors skanėstu?

Jeigu prie tavęs  prisėlins meili k a t y t ė, tu ją:
-  paglostysi, nuvarysi, pasiimsi ant kelių, ant galvos, neleisi ant  kelių, leisi pasikasyti nagus, duosi pieno, nurodysi pelę, parodysi  šunį?
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Jeigu prie tavęs  prieis š u o, tu jį:
-  paglostysi, nuvarysi šalin, paerzinsi, užsimosi kokiu nors daiktu,  duosi paėsti, nurodysi kalaitę, parodysi katę, liepsi tarnauti,  sudrausminsi, liepsi ieškoti šeimininko, sukalsi jam būdą, iškviesi  šungaudžius? 

Jeigu prie tavęs  priskris p a u k š t e l i s ir taikysis palesti trupinių, krentančių nuo bandelės, tu jį: 
- nuvarysi, duosi palesti, pakviesi katiną, parinksi kirminų, sukalsi inkilėlį, uždarysi į narvelį?

Jeigu prie tavęs  prisėlins v i r u s a s ir nepastebimai taikysis tave užkrėsti liga, tu jį : 
- nuvarysi šalin, priimsi pasisvečiuoti, dezinfekuosi, persiūsi kitam, surinksi ir uždarysi į mėgintuvėlį? Kokiu tikslu? 

Jeigu prie tavęs  prieis ž m o g u s, ....?

Jeigu prie kito žmogaus  priskris musė, uodas, prieis katė, šuo, lapė, priskris paukštelis,  prisėlins virusas, prieis kitas žmogus, tu ......... ? 

– Tai kiekvieno  asmeninis reikalas?

Jeigu prie tavo vaiko  priskris musė, uodas, ...... – Tai jau tavo  reikalas? 

Jeigu prie tavo priešo  priskris musė, uodas, ...... pristos virusas ......? 

Jeigu prie vienos valstybės  ... pradės kabinėtis kita valstybė,  ........?

Jeigu prie žmonijos  ......  ,  t u:
- sureaguosi, liksi abejingas, atkreipsi dėmesį, nesikiši į ne savo reikalus? 

Tai kur prasideda ir baigiasi mūsų  reikalai, o kur – svetimi ? 
Kas tuomet yra humanizmas ?  Padėti paukščiui, trukdyti katinui? Padėti valstybei, žmonijai ar trukdyti?
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