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Te nu mes esam, dārgo  
dienasgrām atiņ! Ir  Valentīna 

diena, un m ani vajā 
rom antiskas jū tasI

Šogad Jau Ir pavisam  fauni!

Jau dienām  Ilg i es šņukstu pa r  ̂
rom antisko kino , m utautu ražotāji 

k ļūs t stāvus bagati m an is dē li
Es klausos mūziku, 

kas m ani paceļ 
m ākoņos!

Dubult
ak!

Parasti es ne jūsm oju pa r tādiem tekstiņiem , 
bet tagad es pa t k lausos saldas radioparra ides!Turklāt es lasu doktora Adrlāna Kupido  

grāmatas, tik  saldas, ka m etas cau ri zob i!

-Ml LA uN

Latviskojis Andris Akmentiņš



Diemžēl ne Jau v is i jū t  to  pašu. ko Ja Donalds vispār kau t ko 
jū t, v iņš lab i maskējas! 

Daudz valrak v iņu interese 
praktiskas lie tas!

Ir gan dieniņa! Ko? 
Pi"rag' beigušies?

Varbūt es pārāk sāpīg i uztveru v iņa rakstu ru !?  
D roši vien v iņš Ir  tikpat rom antisks ka c iti v īrieši!

.taču dažkārt tas nav Izturam s!

Muļķīga pults! Nāksies to reiz salabot!

Limonādes 
tev rtav, 
sīkā?

Es atcerējos, kā v iņš m an davāja 
pārsteigum a  ”  dāvanas -  boullnga  
bum bu vai kādu pavārgrām atu!

Es pēkšņ i sajutu, 
ka Donalds m ani 
nenem pa r p iln u !

m  m m
MffllKU

rwniMii K  
wwoIzcB

B et tad, 
pavisam  

negaidot..
Beidzot es saku saskatīt sava mūža m ilu  c itā  gaism ā!

Uh! Dārga sviestmaizīt* Nami
Klau, dudin. man Ir 

lieliskas biļetes uz ceturt
dienas pasākumu..

Tā jau Valentīna 
dienai Donalds
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Neticu savam  
acīm !

MONSTROZO AUTO EKSTRĒMIE
n mlUTl/l Id Cll

Es m ie rīg i paskaidro ju, ka 
nekād i "m o nstri”  man nav vajadzīgi 

tik  rom antiskā diena!

Donalds izskatījās nedaudz vilies un pa t bēdīgs! 
Viņš sajuta, ka man i r  ta isnība!

Autosacīkstes Valentīna diena? Donalds tiešām  nevarēja  
atrast kaut ko  rom antiskāku!? Varbūt a iz slinkum a?

Divas biļetes laukākajam Monstrozo Auto sacīkstēm 
Izpirktas nodēlu uz priekšu1

vai! Šodien gan bus izcils raidījums! Bums! 
Krrakš!

Es p ie te icu  u ltim ātu  -  ja  Donalds Valentīna diena nesagādās man īpašu 
dāvanu, uz ba lli lešu ar C ietsm aid l!

Es iedevu Donaldam klēp i 
Adriana grāmatu, la i mācās, 

kā ap ieties a r dām ām !
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Vai viņš manus vārdus ņēma.pie sirds? 
Nedomāju, ka viņš man zvanīs pats...

No rīta es gribē ju zināt, 
ko dara Donalds!

Varbūt viņš sēž pie doktora Adriana grāmatas 
lauza galvu, kā mani savaldzina!!?

Ta ir vistrakākā draza, ko

Nezinu, ka tādas 
g/āmatas vispār pastāv1 

Uz vāka vajadzētu ‘ 
raustīt arsta C 
brīdinājumul j

"$ī grāmata  
izkūko  
p rā tu !"

-SEKOSM*'
SVROVll'

Tās visas ir vienādas! Puisis satiek meiteni, 
puisis pazaudē viņu, bet atrod citu melleni, 

kas izrādās bagāta vira meita 
ar lieko degunu...

nemērām.. e s ,es ...nn  
Jabaga Fabio1 Cik rupji.

Te aprakts kāds 
suns,..

Es zināļu, ka viņš 
pārdomas!
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Kad Donalds m an nezvanīja 
visas brivdienas, es saku  

uztraukties...





Tad v iņ i saprata, ka viņš neiet 
uz tikšanos a r m an ll Bs saku 

pavisam  uztraukties!

Tik. tas esi tu? Paldies 
Dievam, kāds «r mājāsl
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Nabaga Donalds! Varbūt 
vlnš sēž parkā sava ipašajā 
vietā! Nosalis un izsalc is!

Te raksiits: "Ja Deizija piezvana, saki. 
ka viņa zina, kur mani meklet, ja r  

vien ieklausīsies savā sirdsbalsf!" /

Doma, ka vlnš sēž autosacīkstēs viens 
un nožēlojams, aizdzina manas dusm as 
______________un lie lību!______________

La i ku r viņš būtu, 
viņš mani ga ida !

Valentīna diena nav ceribu  
dabūt taksi, tāpēc es lūdzu 
Cletsm ald l m an i pavizināt!Es zināju, ka m um s ja b u t kopā!

Ak nē. mēs nokavējām!

PAKBUR0AS
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Piedodiet, ser, jus Vai neredzējāt \  7o rt ^  hii,  
bijāt sacikstfis visu skumīgu pīlēnu \  8 ļ f . ^ T t i  

laiku’  jūrnieka tērpā? ' kurKizlt!
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Kad bijām  visur Izmeklējušies, 
Cletsm ald ls m ani aizveda līdz 

Donalda m ājai!_______
Es zinu, ka tev bija cits plāns, kā pavadīt šo 

vakaru1 Es tev nekad vairs...

Man Joti žel, Cietsmaidi! Piedod, ka liku tev 
visu vakaru braukat pa pilsētu!

Atkārtojam 
speciālo 

ziņojumu mis 
Deizijai Dakai

Dārgie klausītāji!
Šis puisis Ir tik romantisks!

...no Donalda Daka! Viņš atsakās pamest studiju1 
Ko gan ilgu pārņemts vīrietis nevar izdarīti

Ieradusies arī gaidītā 
Dakajaunkundze'
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...piedalīties sacīkstēs par romantiskāko stāstu par iepazišanos. tikšanos un

...kas ie t uz ba lli ar vienu pu is i, bet sapņo 
pa r c itu  -  īsto m īlu ! Beidzot viņ i satiekas  

radio s tacijā !

Donalds b ija pārliecināts, ka es atnākšu! Kas to 
bū tu dom ājis, ka viņš veļas īstenot rom antisko  

stāstu  dzīve!

Tomēr pašam  
autoram  tas 

nepatika!

Tas sākās, kad Deizija 
man tedeva jūsu 

gramatas...

Gramata, ko lasīja Donalds, 
b ija  pate ikts, kur viņu atrast! 

Tas bija  paliess stāsts par 
nabaga m eiteni...
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Tu to ©si pelnījis daudz vairāk nekā tie, kas cenšas par 
visu vari paslēpt romantiskas jūtas!



Koku žmiedzējsl

Žmiedzfijs? Kas 
vioiem padomā?

Šie koki ir jāglābj I Tu 
tos pārvietoti



Mi un žēl Ko tas koks 
dara manu durvju 

priekšā!? Agrāk te tā 
v  nebija!

Koks durvju priekša? 
Smieklīgi! Neviens 

nepirks tādu 
izgudrojumu1

Tu nesaproti. Makdak! 
Tas koks pirms piecām 
minūtēm vēl bija 
pļava!

Atnāca?
Vai tad koks prot



Sāc. Bruno! Vienu alejas rindu pavirzi 
desmit metrus pa labi. bet otru -  pa kreisil 

Tad vietas pietiksi

Zemestrīce?

Burvīgi. Bruno! 
Koki iet uz savām 

^  vietām! ^

Koki staigā? 
Pirmoreiz redzu!

Koki staigā! Tas 
nav normāli!

Skaties! Koki paši 
staigā! Visi ir laimīgi'

Laimīgi? Esam
šoka!
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iM C īSK ftī*

o Uzzime kvadrātu ar c ipariem , ka to 
izdarījuši Tiks. T iks un Triks.

e  Apvelc ar ap līti jebkuru 
c iparu , p iem ēram  6.

Nosvītro
visus c ipa rus pa labi, pa kreisi, 
uz augšu un uz leju no c ipa ra  6.

©  Un tagad apvelc ar ap līti c itu  
nenosvitrotu skaitli, piemēram  11

Nogriez gaba liņu ābola 
un gaba liņu sīpola. 

V ispirm s no kod  ies ^  
no ābola un, to  
košļā jot,
kārtīgi paosti ^ m ļ ļ  
sīpolu. Fui! Ābols 
garšo pēc s īp o la !^ ^ H

Vecs zirgs stāsta par 
saviem lielajiem panākumiem 

sacīkstes, ko guvis pirms daudziem 
gadiem. Oficiants saka vienam no 

pārsteigtajiem viesiem:
-  lūdzu, neticiet nevienam viņa 
vārdam! Sacensībās uzvarēja 

* ^ ^ ^ p a v is a m  cits z i r g s t ^ ^ A

Pārmenis iepleš acis -  bārā > 
ienāk liela baltā haizivs! 

Viss kārtībā. -  saka haizivs. 
-  man ir  1S gadui >

skartjus. Iznākums: 34! Un tā tas biJs 
vienmēr, neatkarīg i no tā, kādus skaitļus 
tu nosvītrosi!
Padoms: Liec citiem nosvītrot ciparus. Vari 
rā d īt"Maģisko superkvadrātu" kā triku, 
lepojoties a r savu saskaitīšanas prasmi!

^  Madridē 
satiekas divi vērsi: 
-  Nu, kā klājas? 

-S likti, nav darba. 
-  Kāpēc? 

tsmo daltoniķis.



...atskrūvējam sālstrauka vāciņu un 
neaizgriežot uzliekam atpakaļ. Labu apetīti!

1851. gadā notika  Londonā, 
bija izstād īts īpašs eksponāts. 
Tā bija gulta, kas no te ik tā  
laikā ar atsperu m ehānism a 
palidzibu izsvieda gulētā ju 
no gultas.

un iversitātē 
izdara pē tijum us par 

r inotileksom aniju jeb, 
c ilvēku valodā runājot, 

pa r rakņašanos degunā.
-  Kuru p irks tu  jū s  

izm antojat? Cik c itig i 
jū s  pē tā t to, ko esat 
izv ilc is no deguna?  
A tb ildes uz šiem  un 

cittem  līdzīgiem  
jau tā jum iem  ir 

z inā tn isko pētījum u 
ob jekts  m inētajā 

nozarē.

T ikai pro fesionā lis! Kā? P iepild i glāzi lidz  malām 
a r ūdeni tā , lai kārts  saskartos ar ūdens virsm u -  

un kārts “ p ie lips ’' p ie ūdens.



Lūk.

titu la  ipaš n iece s  g ra c io zo  g a itu . gan 
te s m e n i un m o d e rn a  a p sp a lv o ju m a  krās

| B e zzo b a in a  la im e
R e iz  d z īv o ja  la upītājs, 
n e ve ic ā s ... Ie z a d z le s  m aja. k o  
apla upīt, v iņ š  p a s līd ē ja  u z  p a k ā p ie n ie m  
u n  iz s ita  s e v  zo b u . Ta ču  ta s  v e l n ebija  
v is s  -  b ē g o t p ro jā m , za g lis  p a za u d ē ja  
d o k u m e n tu s . K ā  J a u  v a r  sa p ra st, v iņ u  
d rīz  v ie n  a re s tē ja ...





i m a j p ©
SLIKTĀS BALSIS

Kāpēc es vel te strādāju ! 
Makdaks ir īsts vergu dzinējs! ^
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Labi. varat nomazgāt 
rokas firmas vannasistabā!

Remonta dej mums jāsledz inženieru 
nodala! Cik netīrs darbiņš'

Nē, nē! Tas būs negodīgi pret Makdaka 
kungui Es nomazgāšu rokas velakl

Šausmas! Tads dvieļa nolietojums 
man izmaksās vismaz centu'

Sveiks, tēvoci Knap! 
Atnācu atdot 40 centus, ko 

^  vakar aizņemos! ^

Vismaz viens mans darbinieks ir godigs1 
Japaludz viņu. lai salabo tirgotāju izsviedeju!

Nabaga tēvocis 
Knaps! Varoūt aiziesim 
 ̂ pastaigāties’

Ja ikviens butu tik uzticams, 
Deizij' Bet mani darbinieki 

tikai sūdzas un sūdzas!
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Es domāju, ka v*ņl būs pateicīgi! 
Viņi taču dabū vienu brīvu stundu

Ziemassvētkos! Un reizi divās nedēļās 
pusminūtes pīppauzi1

Ak) Varbūt pastaiga pa parku ļaus tev 
aizmirst rūpos!

Varbūt oj papeldies naudā un 
izvēdini galvu!?

Nevaru! Naudas krātuve 
notiek remonts, vēl nedeju 

būs ciet!

Dīvaini!
Un vēl es dzirdu balsis! 

Vakarā, kad viss noklust, 
tas oirgajas par manil

Ak, ne! Jau 
notaurēja piecus! 

Labak iesim..'.
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Ne asakas! Kas tad las? Atgādina milzu 
putekļsūcēja cauruli!

Tas arī ir putekļsūcējs! Naudas 
krātuves tehniskajā 2ālē! Un tas 

darbojas! Kā tad tā?

Noskaidrosim, kurp tas ved!

Jal Es dzirdu 
balsis! Jālien turp'

Ģeniāli' Paslepties ventilācijā, 
kamēr visu noslēdz, un tad...

No rīta vienkārši iztīrīsim sūcēju un 
aiznesīsim visu naudu!

Un tad ar milzu 
puteklsuceju uzsūkt 

visu viņa naudu!
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Ak, nē! 
Suņapuikas!

Hmml Tā jau  domājuI

Mēs izsūcam 
lielāko izsuceju!

Un kļūsim par 
miljonāriem I

Sasodīts!Laiks zust tapās un 
izsaukt policijul
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Ak, nē! Nu viņi vajās maniI 
Man jatiek projāmf

Skriesim! Tas 
jānoskaidro!

Eil Tas ir Makdaks! 
Esam pieķerti!

Iejauj viņam 
aizmukt!

Stavl. vecais sakaml!

VarbūT varu 
viņus iemānīt 

caurulēs?

TikmērAtslābsti. Knap! 
Labak padodies uz vietas!

Jācer, ka tēvocim Knapam nekas 
nekaiš! Varbūt nevajag gaidīt, labāk 

tūlīt izsaukšu policiju' ------------
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Vienu mirkinit Tā taču Ir saplīsusī eja virs manaĀai Kas te notiek? 
Grīda zud zem 

kājām I

Jabeidz mukt, jāsāk 
cīnīties I

Vispirms mazas lamatiņas.

LOk, kur viņa ķivere! Būsim 
paskrējuši garām tai 
pakaldzīšanas priekā!

Uz priekšu! 
Noķersim viņu! :r r a k »
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Pec dažam 
dienam -

Sveiks, tēvoci Knap! Kas tā par ierīci? Līdzko es dzirdu kādu sūdzamies, 
.  tūlīt to Iedarbinu'

A, tas ir ļaunais 
pretlīdzeklis pret 

nepateicīgiem 
darbiniekiem !^,

Vai, ka man 
apnicis strādāt šim 

skopulim!

E-es nesaprotul 
Ko tu Iedarbini?

^  Vienīgais 
trūkums, ka 

tenisa bumbiņas
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SaiGStM? 8
MĪLESTĪBAS KLAPATAS

AK, n6! Pai 
Pluto! Bet 

jaunākais...

.ka neviens nemi! 
mani! Akl
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Minnija tērga ar Sprukstu?
Ak! Valentīna diena būs tik vientuļa! 

Kas gan pie ta vainīgs’

Beidziet! Nedariet tāl Putni nevar mīlēt 
_________kaķus! Tas ir bīstami!

Nevar būti 
Bet...

Vā: Nu es zinu, 
ko vainoti

Ak vai! 
Laiks skrieti

Rūpējies par sevi! StFvu Amoru 
neviens nemācis!

...un tu esi 
vainīgs1

Mācīs gani Mana 
meitene mīl manu

Stīv Amor, laiks pacelties gaisāI 
Viens.,

Ne tik strauji, Stīv! 
Tev jāizlabo Ievārītās 

kļūdas!
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Pec
mirkļa

Kur es 
esmu?

Mīlburga? 
Kā es te 

nokļuvu?

Nevaino manil 
Pats man

Mīlburgā. pelēn!

viss. ko tu 
salaidi greizi! Piedod! 

Nav mana 
kaza! <t

Bet viņi mīl nepareizos^ 
cilvēkus! Un mam vispār 

t neviens nemīl! j

Ko? Ari ^  
amoriem ir 

problēmas, ja?

Ahā) Nu tu zini, kā jūtos es!
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Protams, ne! 
Es taču esmu 

tik glīts!

Ak, ko es te mānos! Šņukl Mana 
meitene domā, ka esmu ņerga! 

Vina mani otrdien pameta!

Vā, ku skumji! 
Kas notika?

Vecais stāsts! Puisis satiek 
meiteni, meitenei nepatīk 

puiša hobijs -  ēēl

Milija mīlēja 
manu bultu 
kolekciju! apnika!

Ar puķēm mēģināji? Un 
saldumiem? Smaržām? 
Muļķīgām dziesmelem?

Protams! Esmu taču 
amors! Mes paši to 

izgudrojām!

Kaputl Viss! 
8eigas!
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parunasu ar

Tā ir cita runa, pelēni Palīdzi man, 
es palīdzēšu tevi

>
Es mēģināšu I 
Bet es neko

f'JUlr; Man nepatik 
maisīties 

d tu  cilvēku

Labi' Lai nu paliek! 
Piedod, man iaiet bultas šaut!
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t Pasaki Milijai, ka-es 
K pārdošu savas Gultas! Vai 

> vismaz dažas no tāmI

'  Labi! Es 
pate ikšu '1

Labll Tagad v<ni 
runās oar mani. 

mani, mani!

Oho! Nāc, 
lūdzu, iekšā!

Sveika, Mīlij' 
Esmu Mikijs, 
Stīva draugs'

Ui! Patiesībā es 
gribēju parunāt 

^  par Stīvu! ,

Ak, Mikij' Pastāsti par sevi! 
Es gribu zināt visu!

'  To ņergu? Un-viņa muļķīgo bultu 
kolekciju? Lielas bultas un mazas bultās, 

. taisnas un līkas bultas, vē...

Es labāk iešu' Man laiks e, 
izmazgāt kurpju šņores!

to izdarīšu
tavā vietai
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42



Akmansdies' Paskaues 
uz to skaistumu! Jā, m ijai Par tādu akmeni 

es sapņoju Jau gadiem!
Kas

lēcies?

Ak va>! Tik maigs akmens! 
Tik jauka virsma un 

šķautnes!

Ja. Mikij. te pilns ar akmeņiem, 
kas tur liels?

Ohof Skaties, 
vēl viens I

...līkus L 
taisnus.

Lielus akmeņus. 
► mazus 

akmeņus...

Es krāju 
* akmeņus!.

Stīvs!Ak. sveika, 
Mīlij!

Tu esi tikpat... ne, 
ļaunāks neka...
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Mīļā. dārga, jaukai 
Es Ilgojos pēc tevis1

Izmisigil Tu neticēsi, kādu ņergu 
es nesen satiku I

He! Laikam 
Stiva ciešanas i

Tu... N 
ūešām?

BUCCA!

Paldies. Sfiv' Vai 
vari manJ aizsūtu 

maļas'? a

Jā! Nebēdā. Mikij! Es 
palīdzēšu tev arī»

Protamsi Stāvi rāms! Y  vai 
Es izšaušu speciālo bultu! i  tabiet^evir?

Nebaidies, tas

Atā, Mtkij! Tu vairi 
nebūsi vientuļš!

puff! (Ak! Kā ņerga viņš 
bija loti jauks!
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V e losip ē d ists  uzbrauc
I vecākam kungam.

-  Vai nevari b ū t uzm anīgāks?  
id io ts ! -  iesaucas tēvocis.

-  Priecājieties, ka man šodien  
brīvdiena. — a tb ild  velosipēdiste.

-  Kāpēc? 
ī  -  Tāpēc ka pa ra s ti es 

braucu a r buldozeru.

MARATONS I

Vie6is saka kaimiņam: 
Uzliku savai kūtiņai atslēgu 

r Šffru. Visi cipari Ir piecnieki, 
bet es, protams, neteikšu 
^īevlenam, kādā secībā.

Skolotājs skolā rāj bērnus:
-  Dzīvniekus nedrīkst skūpstīt, 

tā  var pārnest dažādas slimības.
Kurš zina, kādas?

-  Es, skolotāji -  Iesaucas Jānītls.
-  Mana krustm āte visu laiku 

bučoja savu papagaili.
^  -  Un kas notika?

Papagailis nomira.

Satiekas divi draugi:
-  Ee dzirdēju, ka tava sieva bija 

aizbraukusi uz saulaino Ibizas salu.
Kā viņai tu r  patika?

-  Tā nekas. Priecājas, ka tu r  bijusi.
-  Un kā tu  Jūties?

-  Es a ri priecājos, ka viņa TUR bijusi.

Vecmāmiņa aizsūta 
mazdēliņu uz maizes 

veikalu pēc smalkmaizītēm. 
Paiet stunda, divas, 
piecas, beigu beigās 

noraizējusies vecmāmiņa 
iet mazdēlu meklēt. Atver 

durvis un redz, ka 
mazdēliņš sēž mājas 

priekšā.
-  Kāpēc neaizgāji uz 

maizes veikalu?
-  Zini, vecmāmlņ, es 

padomāju, ka zeme drīz 
vien apgriezīsies, un ta d  
maizes veikals pa ts pie

manis atnāks.

Tēt. kā sauca Ādama sievasmāti?
-  Viņam nebija sievasmātes. Viņš 

taču bija paradīzei Kad atkal 
būs ziema?

Briesmīgs
karstums!

Necieēu
pavasari!

Kāpēc aptiekārs gar medikamentu 
skapi staigā uz pirkstgaliem?

-  Lai nepamodinātu miega zāles.

Jānītie ie t pie friziera. 
Frizieris vaicā:

-  K5 tev apgriezt?
-  Par veltil ^

Autoservisā 
servisa priekšnieks 

vaicā klientei:
-  Cirvītee kundze, 
vai jūsu auto labi 

apskatīja?
— Jā, daudzas reizes! 
Kad es braucu pa ce|u, 

L visi atskatāsl


