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Neka gospa Linda je odšla v Arkansas (ZDA), da obišče svojega prijatelja, in medtem ko je bila tam, je
odšla v trgovino. Parkirala je avto zraven avtomobila v katerem je sedela ženska z zaprtimi očmi in z
rokami na glavi. Videti je bilo, kot da spi.
Ko je Linda prišla iz trgovine, je spet videla žensko v enakem položaju, vendar je tokrat imela odprte oči.
Videti je bila zelo nenavadno, zato je Linda potrkala na vrata in vprašal žensko, kaj je narobe. Ženska je
dejala: "Nekdo me je ustrelil v glavo, zato zdaj držim možgane, da ne izpadejo!"
Linda ni vedela kaj naj naredi in je stekla v trgovino in poklicala rešilca. Ko so prišli, so morali vlomiti
vrata avtomobila, saj so bila zaklenjena. Ko so naposled vstopili, so našli žensko, ki je držala testo na
tilniku. Kaj se v resnici zgodilo?
Pločevinka instant testa, ki je stala za sedežem je eksplodirala, verjetno zaradi vročine, pri čemer je
ustvarila zvok podoben strelu iz puške. Ostanki pločevinke in testa so zadeli žensko v tilnik. Ko je
potipala glavo, je mislila da so testo njeni možgani, zato jih je držala, da ne bi iztekli.

***

Iztekanje (uhajanje) možganov

Nekega zelo vročega dne, ko gre po parkirišču na poti v supermarket, ženska vidi drugo žensko, nagnjeno
čez volan svojega avtomobila, kako drži eno roko na zatilju. Malo vznemirjena z dogodkom ponovno
pogleda na ta avtomobil, ko se vrača iz trgovine in vidi, da ženska še vedno sedi v istem položaju. Potrka
na okno in vpraša, če potrebuje pomoč. Ženska v avtu, še naprej nagnjena in držeč eno roko na zatilju,
težko dihajoč pove, "Pokličite rešilca! Zadeta sem v glavo in iztekajo mi možgani!" Resnično, siva
lepljiva snov uhaja med njenimi prsti. Druga ženska pohiti nazaj v trgovino, da pokliče pomoč in rešilca.
Medtem, ko se policija, upravitelj trgovine in reševalci zbirajo okoli avtomobila, eden od reševalcev
odpre vrata in previdno razpre prste ženske. Takrat dvigne pogled in se nasmeje: pločevinka testa za
piškote iz vrečke te ženske je eksplodirala od vročine, na zadnjem sedežu. Pokrov pločevinke in vrhnji
piškot sta jo zadela v glavo. V nekaterih različicah so reševalci preverili račun od ženske iz trgovine in
odkrili, da je sedela pol ure v vročem avtu čakajoč na pomoč. V drugi različici upravitelj trgovine podari
ženski novo pločevinko testa za piškote. Druge verzije opisujejo, da je do "streljanja" prišlo, ko se je
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ženska vozila domov ter v paniki ustavila ob cesti, kjer ji je pomagal mimoidoči motorist.

"Iztekanje (uhajanje) možganov" je legenda, ki je bila znana v zimskem času leta 1994, vendar se je
pojavila kot zelo priljubljena ameriška legenda šele poleti 1995, katero se je pokazalo kot najbolj vroče
poletje do tedaj. Do pozne jeseni je zgodba izginila razen v različici v obliki "šale", ki je krožila po
internetu nekaj mesecev dlje. V Evropskem ljudskem izročilu obstaja zgodba o lisici, ki si je dala malo
testa na glavo in prevarala volka, ki je mislil, da ji iztekajo (uhajajo) možgani. Najverjetneje je izvor
zgodbe vrsta anglo-ameriških zgodb o osebi, ki je ukradla maslo in ga skrila pod klobuk. Ko se je maslo
stopilo je začelo iztekati in tako razkrinkalo tatu. Mark Twain je uporabil to zgodbo v Dogodivščinah
Huckleberrya Finna (1995), ko je zapisal, kako je Huck preizkusil ta trik. Teta Sally je prenagljeno
sklenila in rekla, "Za božjo voljo, kaj je narobe s tem otrokom! - Zagotovo ima vnetje možganov in ti
iztekajo (uhajajo) ven!". Ameriško pripovedovanje sodobne legende nima v spominu ničesar od tega
folklornega ozadja. Pravzaprav njihova pripovedovanja vsebujejo strah od urbanega kriminala, ki je
pridušen s šalo, ko se odkrije pravi vzrok celotne situacije.
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