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Dārgie bērni! Jūs jau esat pazīstami ar grāmatiņām 
par operatora Kipa un meža noslēpumu pazinēja Vec
tēva Visziņa piedzīvojumiem.

Operators Kips un Vectēvs Viszinis jaunajā ceļojumā

dodas ar helikopteru. Kips attīsta milzīgu ātrumu. Vec
tēvs veltīgi mēģina savu ceļa biedru kavēt. Bet viņš 
neko ne redz. ne dzird. Pēkšņi mašīna ienirst melnā 
negaisa mākoni. Atskan apdullinošs pērkona grāviens: 
zibens iesper motorā.________________________________



Helikoptera atliekas, kinokamera un līdzpaņemtie — Viss pagalam ... — bezcerīgi noteic Kips, — 
produkti iekrīt ezerā. Vectēvs Viszinis un Kips nokrīt Sala ir neapdzīvota, 
uz nelielas saliņas ezera vidū.



Ne! No šodienas ta ir apdzīvota, — atbild Vec- 
tevs. — Bet darba vairāk nekā vajag! Vispirms iesim 
pec pārtikās.

Uz gastronomijas veikalu? — Kips rūgti iesmejas. 
— Daba var atrast visu, tāpat kā veikalā, — Vectēvs 

noslēpumaini pasmaida.



Viszinis parāda Kipam balti sārtos puķu meldrus 
un brūnos vilkvālīšu punus.

— Šo augu saknes var vārīt un cept, no tiem var

gatavot miltus un cept maizi. Bet niedru jaunos dzinu
mus izmantosim saldajam ēdienam.

Kips kļūst jautrāks. Viņš mundri brien pa sēkli, vēr
dams uz rīkstītes dabas veltes.



Kamēr Kips vāc ēšanai derīgos augus, Vectēvs Vis- iegūst teicami apdedzinātus traukus. Drīz vilkvālīšu 
zinis no māla veido podiņus un tasītes. Izmantodams sakņu biezputra ir gatava. Garda biezputra! Zibēt zib 
savus aceņu stiklus kā lupu. viņš iekur ugunskuru un pilnās karotes, un trauks tukšojas milzu ātrumā.



Tā, mājīgais tāšu namiņš nu ir gatavs.
Kipam iegribas niedru jumtu nokrāsot sarkanu. Kur 

lai ņem krāsu? Vectēvs Viszinis atklāj ari šo noslēpumu.

Izrādās, no daudziem augiem var iegūt dažādas krāsas, 
bet no asinszāles saknēm — vajadzīgo sarkano krāsu.

Jautri šūpodamies zarā, Kips ar katru vēzienu 
augšup un lejup plašā joslā krāso jumtu sarkanu.



— Tagad laiks gulēt. Paraugies, baltā spulgotne jau 
atver savus ziedus, tātad pulkstenis drīz būs desmit 
vakarā.

Vectēvs Viszinis blakus cipariem iedēsta ziedus. 
Iepretī katrai stundai pa ziedam, kas atveras un aizveras 
noteiktā laikā. Izveidojas savdabīga ciparnīca.







Gultas pārklātas ar zīdam lidzigāin spilvām. Pēc Viss ietinas nakts miglā. Tikai naktslampiņa — spī- 
grūtas un piedzīvojumiem bagātas dienas Kips un Vec- došais prauls mirgo, 
tēvs Viszinis dodas gulēt.



Rīta migla vēl tikai ceļas, bet Kips ar Vectēvu pa Vectēvs atklāj jaunu dabas noslēpumu: violētie ziedu 
vieglu pakaramo tiltiņu jau dodas uz strautu. ķekari, kas aug turpat krastmalā, teicami puto.

Pēc rīta vingrošanas jānomazgājas, bet ar ko?



— Lūdzu! No ūdens iznirst sudrabota zirnekļa galva, 
kas ietērpta gaisa kupolā. Viņš uzliek Kipam galvā tādu 
pašu caurspīdīgu ūdenslīdēja bruņucepuri un ievilina 
viņu zem ūdens.

— Tagad peldēties! Kips ieskrienas, uzlēc uz ūdes 
rozes lapas un pēkšņi sastingst. Viņš ierauga noslēpu 
inaino zemūdens pasauli.

— Vajadzētu ielūkoties rūpīgāk!
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Zilajā ūdens dzelmē aiz peldošo lapu rozetēm slēpjas 
dīvainas ragainas zvaigznes. Kips uz tām skatās apmul
sis un bažīgs.

— Tas taču ūdensrieksts, — iesmejas zirneklis.

— Gdens virspusi; atrodas tikai ziedi, bet gardumi slēp
jas dzelmē.

— Nogaršo!
Peldošās ūdensrozes lapas plostiņu ātri piekrauj ar 

zemūdens valstības veltēm.



— Griezies atpakaļ, Kip, — sauc Vectēvs. — Balt- Tiešam, debesis pārklājas ar negaisa mākoņiem un 
spārnis nolaidis savu balto lapu — tas uz sliktu laiku, uz lapām smagi nokrīt pirmās lietus lāses.
Driz būs lietus. Saulainā laikā baltspārņa smaile vēršas 
augšup. Baltspārnis ir uzticams barometrs.



Lietus pārvēršas lietus gāzēs. Viesuļvējš rauj no ko- Stāvot uz siekstas, mūsu ceļotāji airē pret straumi, 
kiem lapas un liec pie zemes ziedu kausiņus. Odens Viņi steidzas palīdzēt slīkstošajām skudrām. Cldens 
straumes plūst uz zemieni, draudot to pārplūdināt. plūdi izskalojuši skudru pūzni.



Kips un Viszinis velk no ūdens slīkstošās skudras, mākslīgi elpina un izglābtās novieto rinda uz sava
siekstas kuģīša.



skmii is glābjot. Kips saaukstējas un tagad viņam ir Māllēpju lapas ir teicams līdzeklis pret klepu un sa- 
telŠperatūra. aukstēšanos. Mežā tapat kā aptiekā ir zāles pret j e b k u ru

11<1 la krūzes deg meža riekstu kodoli. slimību.
\i dēsimies. — saka Vectēvs. — Vispirms saņem 

novārījumu.
------------------------------------------------- -
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Mašīna iznira no biezas, ēnainas mežmalas un 

plašā izcirtumā iemirdzējās saules staros. Kur 
gan tik neaug sēnes! Visi celmi bija kā nosēti ar

mazām, medainām cepurītēm. Kips izlēca no 
automašīnas, lai uzņemtu šo aizraujošo skatu.

— Celmenes brūnās zeķītēs, — Viszinis tīk
sminājās par sēnēm kā par mīļiem mazbērniem.



Kad automašīna iznira citā klajumā, Kipa acis 
un mute atkal atvērās izbrīnā. Uz zaļā pūkainā 
paklāja sarkanos, oranžos un dzeltenos toņos

zvīļoja bērzlapju ģimene, 
dzējās priekā un lepnumā.

Te Vectēva acis iemir-



Daba jau vasarā nemēdz skopoties ar krāsām, 
bet sevišķi dāsna tā ir rudenī. Gandrīz ikkatrai 
rudens lapai ir sava nokrāsa. Kips, priecādamies 
par raibo rudens rotu, nemanot paklupa uz sēnes 
kātiņa, uz kura tūdaļ parādījās zilums.

■j r  ā tas ir vienmēr. Kolīdz pieduras apšu be- 
.01 , tūdaļ kļūst zila.

Mežs visapkārt bija kā bērtin piebērts ar sar- 
kangalvainām skaistulēm, kas stāvēja uz mel
niem raibumiņiem nosētām baltām kājiņām.

Kipam par visu vari gribējās ar tām parotaļā
ties, pakāpelēt pa to sarkanajiem jumtiem, bet 
bija jābrauc vien tālāk.



Uz tapām iemirdzējās pirmie lietus pilieni. 
Kips, ceļu nevērodams, trieca mašīnu, cik jaudas. 
Viszinis viņu vairākkārt lūkoja brīdināt, taču 
operators tikai palielināja ātrumu.

Blāc! Visa apkārtne ietinās brūnā mākonī.

Biezajā mutulī kūleņu kūleņiem pazibēja Vec
tēvs Viszinis un Kips. Kad dūmi izklīda, izrādī
jās, ka profesors karājas zarā, mašīna iemesta 
mežrožu krūmā, bet Kips ar galvu iekritis pār
sprāgušā pūpēdī, kas bija izraisījis sprādzienu.



Vectēvs Viszinis laipni sagaidīja Kipu savā 
kabinetā.

— Es jau zinu, ko tu vēlies, — viņš pasmai
dīja, pamāja ar nūjiņu, un uz tāfeles parādījās 
sēnes attēls.

— Ja vēlies iepazīties ar sēnēm, skaties un 
klausies:

Lūk, viens ir cepurīte, divi — kātiņš, trīs — 
gredzens, četri — maksts.

Vectēvs aizrautīgi stāstīja, ka pasaulē ir 100 
tūkstoš sēņu sugu, bet no tām tikai trīs simti ir 
ēdamas. Zinātnieks bērtin nobēra dažnedažādus 
nosaukumus. Kips visus pat nepaguva iegaumēt.



Citā istabā maijvabole akadēmiķe kaut ko at
zīmēja piezīmju grāmatiņā.

— Mēru sēni, — viņa svarīgi paskaidroja.
— Sēni? — brīnījās Kips. — Bet kur tad tā ir?
— Tas smalkais tīkliņš, kas zem zemes, ir īstā 

sēne, bet tas, ko tu lasi groziņā, ir augļķermenis, 
tāpat kā ābols ābelē.

Kips bija manāmi vīlies. Viņš bija atbraucis 
šurp, lai uzņemtu filmu par sēnēm, bet izrādās, 
tās ir vienkārši augļķermeņi.

— Nu ko, uzskati, ka tās ir sēnes, — iesmējās 
maijvabole.



Vectēvs Viszinis ar Kipu iesēdās mašīnā un 
devās mežā. Paparžu vēdek|i kļāvās kupolā virs 
galvām, mašīna traucās it kā zaļā tunelī. Taciņa 
pazuda pūkainajās kosās, no kurām lūkojās koši 
dzeltenas piltuvītes.

— Gailenes, — iesaucās Kips, apturēdams 
mašīnu.

— Nu, protams, kas gan tās nepazīst! — ap
stiprināja Vectēvs. Kips apbruņojās ar kameru 
un sāka uzņemt.



Kips uzrāpās uz celma. Lejā zaķkāpostu bie
zoknī spīdēja oranžu sēņu klājiens.

— Tas tik ir skats! — nopriecājās Kips un 
ķērās pie darba. Bet tavu bēdu! Uz celma viņš 
gan uzrāpās, bet lejā tikt nekādi — par augstu. 
Tad Vectēvs Viszinis nolieca līdzās augošā koka

zariņu, Kips pieķērās pie tā un . . .  nolidoja lejā 
kā no loka izšauta bulta.

— Piens! — slaukot no sejas šķidruma lāsī
tes, brīnījās Kips. — Visas pienaines satur pie
nam līdzīgu sulu, tāpēc tās viegli var pazīt, — 
pamācīja Vectēvs Viszinis.
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Starp nobirušajām bērzu lapām ciešā lokā 
sēdēja druknas pūkainas sēnes. Uz to sārtajām 
cepurītēm it kā ar nedrošas rokas vadītu cirkuli 
bija uzvilkti viļņaini ap|i.

— Tie ir vilnīši. Viņi allaž aug zem bērziem,

ar kuriem tiem cieša draudzība, — noslēpumaini 
vēstīja Vectēvs Viszinis.

— Bet tur pa labi — tās ir rudmieses, tās 
draudzējas gan ar egli, gan priedi. Ļoti garšīgas 
sēnes.

i



Kips nebija pat pamanījis, ka viņi piebraukuši 
pie namiņa, kura jumtam cauri izauguši koki.

Tajā namiņā katrai sēnei bija savs mīlulis. 
Lielā baltā saldūksne auga zem bērza, egles pa- 
ēnī bija iekārtojusies dzeltenā krimilde.

Vectēvs Viszinis uz burvju ekrāna parādīja 
Kipam, kā koki un sēnes apmainās barojošām 
sulām. Sēne atdod kokam savējās, koks — sēnei 
savējās un tāpēc tie dzīvo saskaņā un sadrau
dzībā.



— Jā, tās ir bīstamas. Bet ienaidnieks labi 
jāpazist. Iegaumē! — Viszinis pacēla pirkstu. 
— Indīgajām mušmirēm ir trīs pazīmes: baltas 
lapiņas, uz kātiņa gredzens un maksts pie kātiņa 
pamata. Ja sēnei ir šīs trīs pazīmes — sargies no 
tās!

Tagad Kips cieši ieskatījās «noziedzniekos», 
kamera dūca viņa rokās. Viņš uzņēma balto un 
zaļo mušmiri — pašas indīgākās sēņu valsts pil
sones. Pēc tam viņš nofilmēja visiem pazīstamo 
sarkano un, beidzot, necilo pelēki brūno, bet 
indīgo pantermušmiri.



Vectēvs Viszinis Kipam sagādāja mazu pār
steigumu — aizveda viņu uz tintes fabriku.

No blakus istabas pa slīdlenti nāca sēnes, no 
tām pilēja kaut kas tumšs.

— Kad tintes sēnēm nobriest melnas sporas, 
visa sēne izplūst tumšā šķidrumā, kas var aiz
stāt tinti, — paskaidroja Vectēvs Viszinis.

Skudra atvēra krānu, un sēņu tinte tecēja tieši 
tintnīcā.

— Jaunās sēnes ir maigas un garšīgas, — 
piezīmēja Vectēvs.

— Nevarēju pat iedomāties, ka sēnes ar tādu 
nosaukumu varētu būt ēdamas, — pie sevis no
domāja Kips.



Sakārņains celms aicināt aicināja rāpties aug
šā. Kips veikli uzlēca uz līkumaina zara un sāka 
rāpties augstāk un augstāk. Viņš uzņēma visu, 
kas no augšas atklājās kino objektīvam, tad gri

bēja kāpt zemē, uzlika kāju uz sēnes platās gal
vas, paslīdēja un nokrita.

— Sēne pieveica puisi, — smējās Vectēvs.
— Sviestene vienmēr ir slidena.
Tālāk meža taka ieveda sausā, smilšainā silā.



Vectēvs šķelmīgi piemiedza aci un-^arādīja 
pirkstu uz jaunu ppetfiti. Tur Ijrūnā cepure uz 
resna kāta diži lepojās sēņtritaraliene — bara
vika. Netālu mājoja tās karaliskā ģimene.

Operators pielika kinokameru pie acs un «ap
šaudīja» šīs cienījamās kundzes no visām pusēm.

nījās ieraudzīdams, ka zem ce
pures nebija parasto lapiņu.

— Tā nu tas, draudziņ, ir — baravikām 
lapiņu vietā ir stobriņi, kā mīkstam sūklim, ar 
ko mazgājas bērni, — paskaidroja Vectēvs Vis
zinis.


