


Tas nav nozagts. 
Tēvoci Donald! 

Skaties!

« s a ? , ,

Tu atnaci neīstajā 
dienā! Es nekad nedabūšu nostāties uz tās 

platformas! Biļete maksa divdesmit 
dolāru1 Kad es vēl tik daudz dabūšu1

Latviskojis Andris Akmentiņš



Nebēdā: tēvoci Donald!
Tu nezaudēsi daudz! Tāda platforma 

ir viena garlaicīga lietai

Tev mani bērna sapņi
šķiet garlaicīgi? j£S saprotat?

Jūs paši tur nekad 
neesat stāvējuši!

Es vēl parunāšu ar io Sonijul Ielaužas depo 
teritorijā.

)  pārkāpj
■ a  \ \  /  /  likumu...

, ...turklāt viņš 
tas šķita 

garlaicīgi! C ’

nu skaidrsi

Depo būs viegli tikt 
iekšā! Inspektors Felpss

Transporta muzejs vē! nožēlos, 
ka atteicas pārdot man to 
lokomotīvi! Es to dabūšu 
par velti, nozagšu! Ha, hā!

Ja? Man viņš 
atgādina žurkul
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Uz priekšu!
Ej un skaties: tur 

nekā netrūkst!

Viņš cenšas īstenot 
bērnības sapni!

Ei! Tu esi ielauzies 
dzelzceja teritorijā!

dzelzceļa
inspektors!

Žigli! Taisāmies, 
ka tiekami

Man pakal! Te 
mes no viņa 
atrausimies!
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Viltus viltus trauksme 
arī nodorēs!

Tevi, draugs, 
tevi!

Ei. man ienāca prātā!
Ja tu neesi te nekad bijis / 

kā tu zināsi, vai ir 
kas nozagts?

Vā! Skat, kāds smalkumsl 
Pat vemšanas maisiņi no zīda! 

Šie galda piederumi vien ir 
miljonu vērti}

Vaiīīī! Kāds mani pagrūda!

CVIIK! Nepagruda vis!
Vilciens

sakustējās!

Ak, nē! Viņi to pārved uz 
Transporta muzeju! 

Kādam tīme ir?

9



Tā jau domāju!
Lokomotīve ir 

M Ī f  nozagta'

Ei! Ko jūs 
darāt?

Uzmanies!Gribu atklāt 
zagli! Lai jūs 
nedomātu, ka 
tas esmu esi Jūs arī!

Nevar jaut 
viņam iet 
vienam 
pašam!

Jā, to es saucu par īstu rotaļu vilcienu!

Mēs esam 
vairakumal Varbūt 

jāmetas virsūl?To saka arī mencas 
par zvejas kuģi!

Eil Viņi 
piebremzēja!

Kas tad mums. tavuprat.

Nekas! Vai tad neredzi? 
Vilcienam tači1 vajag 
sliedes'. Viņi var mukt, 
bet nevar paslēpties!

Un viens sliktais 
noleca zemēl
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Skat! Ūdens 
tvertne! Kāda 

veiksme!

Hei! Kas te notiek? 
Vilciens apstājās! 

Mums beidzies ūdens!

Te viņi ūdeni 
neatradis! 

Tuksneša vidū!

Skaties -  ventilis vajā!

Tad aizgriez 
vienreiz ka 

nākas!

Viens no mums 
varētu sarīkot diversiju, 

bet otrs tikmēr 
noraut bremzes!

Tas bija mans plāns! 
Tu teici, ka dumjŠIKo tagad 

iesāksim!?

"'"•'J \  Tā iri Bet citādi
*-----  Lidojošo Gārni

izvedīs no valsts! v .

------  Sveiki.
resnie kungi 
un dāmas!

Un kurš te ir 
dāma?l

13



Beidzot! Es stāvu uz Lidojošā Gārņa 
platformas! Pirms norauju bremzi, 

varfcūt mazli8t...

.pavadīšu L .  
mazuliti 
Kādu jūdzil

Idioti! 
Lokomotīvi 

taču sadragās!

Neskaries pie tām bremzēm! Ja bremzēsi, 
tavs draugs kļūs par nelaiķa vētrasputnu! 

Izvelies -  vilciens vai draugs?

Nebēdā par mani! 
Izglāb vilcienuI

Tu nesaproti Ol, oi. ejiet kauties 
sava izmēra džekiem!

Jauki! Arī šis 
putniņš Ir cieti

Neviena 
tik liela 

nav!

14
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SPRUKSTISKA D IN A STIJA

Ei! Klau! Vai tu esi tas, Kuru dēvē par 
Sprukstu? Gribi būt bagāts?«wp*5K g 'vadiem bnviem

, U  S p ru M » '

U trten ls  mil
seV‘SW ar

putn iem

Mani sūta Mūbele Sprukstberga, 
Sprukstbergu klana dižmāte! Varbūt tu vari 

būt viņas mantinieks! Tev tikai jāiziet 
DNS pārbaude!

Pārbaude? Es neesmu mācījies!

Tas nekasi 
Galvenais 
piedalīties!

Hmt Nesaprotu, kāpēc 
mantojums jādala ar tādu - 

lamzaku, pa t ja  viņš ir radinieks!

Sveiki! Es domāju, ka 
mans brāļadēls Spriksts ir 
vienīgais mantinieks, bet 
tad es pamanīju tavu bildi 

intemetā!



He! Varbūt man nemaz

N0! Neciešu adatas! 
Lieciet mani mierā 

ar savu DNS! Ha, ha! Tas būs viegli! 
Drīz tas lamzaks pats 

izgāzīsies, un krustmāte 
izslēgs viņu no mantojuma!

DrošiI Cik lielu 
ņuku vēlies?

Padod man 
kuciou, lūdzu!

Pēc asins 
analīzēm -

Varbūt tu neesi pieradis 
pie smalkām aprindām!

Sprukst, lai noskaidrotu, vai esam
manieres! />

1 T T  jļ
1  mantinieki, dakteris tev noņems asinis!

» / ļ ļ p f i  1 / f c p  -------

1
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NJ i 5 L ,r tiār93ki(
a.zkan p a š a u j

lo t i atvainojos! 
Ļaujiet, es jūs notīrīšu!

No jau rafinētā meilenu sula. 
kas maksā sešdesmit dolāru glāzē, 

un vēl kādi traipi!

Er varbūt manieres 
nav tik svarīgas! Jā. bez tam var iztikt, 

ja pieprot citas smalkas 
gudrības!

Agrāk man tās 
nevajadzēja I

Šis superdators seko Sprukstbergu finansu pasaulei! 
Iejūties, pēc brīža nākšu pārbaudīt, ko esi sapratis!

Vai tad 
datori ko 

jūt?
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Kad Mubele 
pēc stundas 
atgriežas -

Jā: visas tās finansu gudrības 
var būt visai nomācošas!

Sprukst! Ar ko tu ļ  Es tikko sakāvu Zorgu 
nodarbojies? )  imperatoru un gribu atgriezties 

Zvaigžņu bāzē! Kas vainas?

L A IK S

a r s i

vienu io ? 0?. Es tev Parād'šu vienu |oku. kas tevi izkfaidēs!

Ako j AsTev vajadzēja studēt finanses! 
Izslēdz to muļķīgo spēlil

Jā.
kundze!

Tu tikko esi pārdevis 
svarfgas akcijas ar 

zaudējumiem!

Ej; kur nedraud bnesmas, kamēr es sagatavojos pēdējai 
pārbaudei! Es jau sāku cerēt, ka neesi mans mantinieks!

Es arī, kundze! 
Dzīvot ir daudz jautrāk, 

ja nav tik daudz 
naudas!

19



Un es domāju; ka viņš ir alkatīgs! 
Kas viņš īsti ir par zelli?

Ko viņš sacīja? Viņam pank. 
ja  nav naudas? Kas tas...

FCl! Sveiks, puis!
Kā es tevi nepamanīju agrāk? 

Vai to nav karsts? Pret viņa dabiska līksmību mana 
dzive šķiet pelēka! Kā man trūkst 

briva gara. ko šis Spruksts 
izbauda katru dienul

Es gribu, lai mēs būtu 
radinieki! Es labošos, es 
palīdzēšu viņam izturēt 

tantes pārbaudi!

Sprukst. mani padotie tēlos baņķierus šajā baseina ballītē! 
Tev viņi jāpārliecina, lai izsniedz kredītu mūsu ģimenei'■ir sev išķ i jautra

Kas. kas man 
viņiem jāsaka?

20



Kādu savu 
uzvedību!?

Turies! Un es tev palīdzēšul 
Tev to loti vajag!

/ Sprukst! Man tev 
l jāatvainojas par savu 
' uzvedību!

Viņam labi padodas! 
Vartoüt zens ir labojies!Eī, neblenz uz 

nani kā zivs un e. 
aplūkojot fiskālo 
vienību statusu.

redzams, ka 
mūsu budžets ir 

pietiekams...

es nemāku
Iet no rokas! Drīz man 

būs bračka. kurš iemācīs 
man baudīt dzīvi!

gaisā! Kas te 
notiek?

Ahal Spriksi, tu krāpniek! Tevis dēļ 
Sprukstu vajā nelaimes, vai ne? Vai varu iet 

mājās?

FVCKAMS..

21



Beidz
sprukstoties:

sīkais!

Zini. krustmāt. es tev nepiekritu, 
patiesībā... es beidzot gribu 

paveikt kaut ko pareizi!

Ei! Nost ar 
vardarbību!

Vāāā!

Viss skaidrs! Es izslēdzu 
jlis  abus no mantojuma! 

Atdošu labdarībai!

lante! Ne! Es 
paskaidrošu! tik silts! Lieliski!

Mīļo krustmāt... ludzu. pārdomā! 
Mēs tomēr esam radinieki...

Tā jums tikai šķiet!

22



Mēs esam pabeiguši DNS testu! Spruksta kungs 
nav no Sprukstbergiem!

Bet ari tu. Mubele, tā neesil 
Mēs atradām senu medicīnas karti!

Tavi vecāki bija kalpi, tevi pieņēma ģimenes 
lokā un vēlāk nosauca par krustmāti! 

Vienīgais īstais mantinieks ir Spriksts!Burvīgi!

Sprukst. mans brāli! 
Protams, es parūpēšos 
par krustmāti Mūbeli!

Un es gribu nodot»es dzīves priekie 
Tu man sniedzi tādu iedvesmu!

Paldies, man ari 
prieks par tavu 

dāvanu!

s a l d ē j u m s
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-  Droš i vien tu ja u  z ini. kas tas i r  p a r  joku !

f e i a o k s j « k s
-  Var tu zini, ka ūden i var uzvārit a r gribasspēku? Ne? 
Tad es tev parādīšu!

Iedod savam sarunu b iedram  papīra turziņu, kas 
p ilna ar ūdeni, un liec viņam  to  satvert ta , ka  to  dara 
M ikijs. Ar b rīvo roku viņam  jāve lk  ap|i v irs turziņas. 
Palūdz viņam , lai iztēlo jas, ka ūdens 
jau  ir karsts... Ļoti karsts...

Ļof i VflfTgs j«ks/



* Autobusā brauc astoņ i pasažieri. Autobuss apstā jas pioturā. 
Iekāp j če tri pasažieri, izkāp j trīs.
* Nakamajā p ie tu rā  izkāp j d iv i pasažieri, iekāp j vienpadsm it.
Un tā  tā lāk... Vari ap turē t autobusu t ik  p ieturās, c ik  vēlies. Laiks 
be ig t braucienu...
* M aršru ta be igās no  autobusa izkāp j vē l trīs pasažieri, 
ga lapunktā izkāp j v is i braucē ji.
* Kā sauc autobusa šoferi?
Katrā p ie tu rā  m azliet uzgaid i -  lai do tu  draugam  laiku 
skaitīšanai. Pēc visiem garajiem  rēķiniem  viņš droši vien būs 
pavisam  aizm irsis, ka... tieši v iņš ir  au tobusa šoferis.

gadā dāņu kara m in istriju  apsildījuši 
ar lie lgabalu lodēm ! Tās uzkarsējuši krāsni, 

kas atradusies krogā, un pēc tam  nesuši telpās!



DEGUNRADŽA APMETUMS

Fū! Apmetums ir viena garlaicīga lietai Ja 
super stipri ātro "espresso" ir kāda <

r Deizij! Mīļā, iejūtīgā 
dabas draudzene! Tieši 

> tevi man vajag!

Protams, Kludriķi'
Ko tu gribi zināt par zveriņiem?

Mans dabas draugu pulciņš man uzticēja 
īpašu misiju' Zinot, ka tev patīk zvēriņi, es 

nespēju nelūgt tavu palīdzību'
Tas nav parasts jautājums. 

Deizij!

f  Šis mazais degunradzēns ^  
izaudzis vietējā zoodārzā! 

Mans pulciņš rīt to palaidīs brīvā 
daba. džungļos! Līdz rītam viņš 

v varētu palikt pie tevis!
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Skaties! Viņam te patīk! 
Prieks, ka nav atradinājies 

no mežonīgās d2ivesl

Fū, nezvērs! 
Jauks nezvērs!

Kludriķi! Dari 
kaut ko, kamēr 
man vēl ir maja!Varbūt viņš izturēs arī mierīgāku dzīvesveidu, kaut gan 

nāktos apspiest dzīvnieka radošo garu... Silts kakao viņu nomierinās!

Tiešām? Kas tikf  Tas nav kakao1 ^  
Tā ir melna trīskāršā 
kafija! Vairāk kofeīna 
nekā kafijas veikalā!



Redzi, ko tu 
savārīji!? ,

Redzi? Dari 
kaut ko!

Lai tie tavi naturālisti 
savāc viņu! Deizij, tavs stresa fīmenis mani 

r —'  uztrauc! Tu pieteicies 
palīdzēt, bet...

Tā Ir bezatbildība! Tu varēji labāk viņu 
uzmanīt lai neaizmūk! Ko mēs tagad 

iesāksim!?

Mēs? Es grasos izsviest tevi laukā! Tu atvilki 
degunradzi! ------

maz saproti, ka, tavas niknās 
kafijas sabarots, pa ielu klīst 

neaizsargats dzīvnieciņš?
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Noķērām gan! 
Nu būs rāms!

Redzējāt? Satiksme viņu _ 
nomierina! Tāpēc es viņu virzīju 

uz šejieni!

Neatceros nekādu 
virzīšanu!

Lieliski! Viņš doma, ka mašīnas ir viņa brāļi, un 
v skrien tām līdzi! J

Jāsagaida, kad viņš 
piekusīs, tad varēsim 

vest mājās I

Ak, ka man sāp kājas! 
Viņam patīk tā skulptūra, 
vismaz beidzot apstājās!

Mīla? Patiešāml 
Tā ir izejai
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Jā, kāpēc tu pats 
nevarētu vilkt šo 

degunradzenes tērpu?

Ak, Deizij! Es neesmu meitene, 
neprotu savaldzinat puišus! Bet tu gan 

vari viņu atvilināt atpakaļ mājās!

Kludriķi. ko nozīmē, 
kad degunradzis tā 

šņāc? Man šķiet, ka tad viņš 
grasās doties uzbrukumā! 

Kas ir?

GLĀBIET!

Labāk skriesim mājās!

Man jāpaslēpjas! Atri! Pirms 
viņš tiek iekšā. un...
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Nebēda, Deizij! 
Es aizvedīšu 
degunradzi!

Nabaga degunradzītis! Nokusis 
skrienot! Vispirms neliela duša, 
tad čučāt... ■ , i - g j

pec īsai
kauļas

Blurkl

Tavi kaimiņi 
pateica, kur tevi 

meklēt!

Mēs uzzinājām, ka 
nakts reiss, varam 

vest degunradzi 
S ______tūlīt!

draugi!

Kuš, Deiziļ! Šī sejas maska ir par 
ciešu, es zinu... bet es taču to 
nepielimeiul j r -------------------

Ueliskil Viņš ir gatavs! Nedusmojiet 
par apmetumu! Kad 

pamodīsies, gan y  
nomazgāsiet!

Es ceru. ka Kludriķis ar degunradzi ir gana izpriecājušies
manā mājā! Kad atgriezīšos, a b u s ^ ^  ____________

^  aiztriekšu uz džungļiem! l l iJ I ļsa»
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NEŽĒLĪGS 
Z IV JU  EĻĻAS 

LĒRUMS

Brr! Es nez Ko atdotu, lai tagad būtu Florida!

Ha! Tu pat biļeti līdz 
lidostai nespēj nopirkt!

Veiksme ļauj man 
justies jauki 

jebkurā vietā!_ 
nas sākumā 
laimēju šo 

dārgo kažoku!

Tikai atrunas! J 
Pārbaudīsim, vai 

tava laime atnesīs dolāru 
priekš kafijas!

'BŪVDARBU

DAK8URGAS
BANKA

Ja? Kafija tagad tik 
dārga?_______

Nauda ir tikai garš aplinkus ceļš, kā tikt pie kārotās 
mantas' Man nemaz naudu nevajagl

I Vai neredzējāt manu 
termosu? Pirms _  
mirkļa vēl J8
bi|a! JļpjpSg
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^  Ja es tiešam vēlētos ko lielu un dārgu, tad to ari 

/  Piemēram, biļeti uz Floridu?

Ja? Neticu! Zini, kas tu esi? 
Humpalnieks! Ka tikai par brīvu 

izšmaukt1

Tēvocis Knaps atnācis.

Viņš domā, ka es 
šmaucos, ja?  Gan 
viņš vel redzēs!

.runāt ar tevi.

...tēvoci
Donald!

j  Tev šodien jāmaksā īre! 
'  Par pagajušo mēnesi ari! 
S Lūk, kas iri

Lūk, kur tu esi! Vai esi aizmirsis, Donald, kas šodien

f )  Nākamā diena pec vakardienas.
— " C  protams! Nu un? ^

\  Esi prātigs. tēvoci Knap! 
J  Ja man būtu nauda, es 
jau sen gozētos Floridā!
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Nekādās pludmalēs (u negozēsies, kamēr 
nesamaksāsi fri! Nekas! Esmu lāga dvēsele, 

man tev ir biznesa piedāvājums!

-------- p v "----------------^ Ko? Kas tas

J ļ m

Tavs parads būs nokārtots, ja pārdosi 
zivju eļļu, kas glabājas mana noliktavā!

s  Tev jau tur mucas 
sešdesmit!

ProtamsI Un 
nākamnedēļ

Es to pirku ļoti leti! Nekas, tev būs 
daudz laika! Es šonedēļ nebūšu pilsētā, 

tā ka varēsi darboties!

Kur tu brauksi, tēvoci Knap?
Nedomājiet ka es tur 

izklaidēšos! Tur tagad 
gozējas daudzi tūristi! 

Es tirgošu viņiem 
sauļošanās eļļu!
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Varbūt Donalds taisnību 
pateica.... varbūt man viss 

nak pārāk viegli!



Hei! Kāpēc nestumjam? Uz priekšu! Beidz īdēt, 
pieliec plecu!

.. esmu cauri 
slapjš! j

Nu iet kalnāl Saturies, puisiEs jau stumju! 
Kapec nerūc?

Ha, ha! Nu man skaidrs' 
Benzīns beidziesl 

Ha, ha, ha!

Muļķis tu esi, ka 
nepamanīji lūku!
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Vēlāk
noliktavā Man vajadzēs Ciesmaiža 

veiksmi, lai tiktu vaļā 
no šīm mucāmI

brālēns i 
Ciet- 

smaidisl
Pa visu dienu neatradām 

nevienu pircēju!

■  Mums nav' Mums ir 
tikai zivju efja! Daudz 

vairāk, nekā mēs 1 
vēlētos!

Gan ta pati derēs! 
Lejiet tik iekša1

Ka tad tu samērcēji jauno Kažoku!?

Sīkumi! Tikai iedodiet 
drusku benzīna!

Ņemiet naudu! Varbūt pat 
paspēšu uz lidmašīnu!

[^ P a ld ie s .  kungs! Laimīgu 
ceļu!

Skat. kā aizdrāza1 
Varbūt iztiks bez lidmašīnas!

eļļu! Vai tikai tev nav

•41



Man nav ne
veiksmju! Nebāz 

savu knābi, kur

Ha, hal Tava neveiksme ir 
mana veiksmei Hā hal

Ak tā? Tad pārbaudi sav 
veiksmiI Redzēsim, ka tu 

pārdosi zivju ejju1

Ko? Tā ir tava 
nelaime!

Labi jau. labi! 4 
Citādi jau miera 

neliksies!

Ja. es mokos ar šo līgumu! 
Bet paklaul Ja vinnēsi, es tev 

nopirkšu biļeti uz Floridu!

.bet ja  es vinnēšu, tev bus jāpārdod 
arī pārējā zivju eļļa manā vietā!

Ko teiksi? I f l

Labi. tad 
sākam!

Vienkārši! Kurš stundas laika 
pirmais pārdod ejjas pudeli., tas 

uzvari Vajag rik mazliet veiksmesl
Kādi būs 
noteikumi?

H  Vai negribat \  Paldies, nē! Es labāk
/ mazliet zivju ejjas? U braukšu uz Flondu!

i; Tā ir veselīga! > v  — ■ —---------- :
k ,  Šodien atlaides! /  { ' ? '

Ķ  Ja nu )  
i  Cietsmaidis v 

pirmais pārdod 
pudeli, ko tad7 Tas nenotiks! 

Esmu pārliecināts: 
ka veiksme Cietsmaidi 

\)  pametusi! Mēs būsim 
brīvi pec stundas!
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Vai varu piedāvāt 
ju ejju jūsu lampai? 
Daudz lētāka par

Varētu jau. bet sievai 
nepatiks tā smakai

Njā. grūtāk, nekā man likās! 
Tiešām tā veiksme 

kaut kur nozudusi!

Ei, mazie, kā būtu ar glāzi 
veselīgās zivju eļļas'

Kooo!!?

Traks neesi? Bērnu
nīdējs!
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Atpakaļ 
noliktavā! 

Pec stundas 
Cietsmaidim 
nav pavei

cies -

Nekas cits neatliek, Cietsmaidi' 
Ja vien tu nespēj pārdot sešdesmit 

mucas eļļas piecās minūtēs, 
laikam brīvdienas Florida

v Nesaprotu! 
Kāpēc Cietsmaidim 

ta neveicās?

Vai jūs te galvenais? Es pārstāvu 
Sauļošanas krēma rūpnīcu! Tikko kāds 
bagats pīlēns Florida mums pasūtīja 

milzīgu daudzumu krēma, oet

.es ar prieku nopirkšu visu!

Es zināšuI 
Es zināju!

Pēc nedēļas Vēstule no Cīetsmaiža! 
Viņš sauļojas Floridā кора 
ar tēvoci Knapu: tu varot 

aizņemties viņa kažoku, 
tēvoci Donald! J

Lai nu viņš paciešas līdz tādai laimeil 
Jāskatās patiesībai acīs! Cietsmaidim 

tā veicas, ka murns: nabadziņiem...

Katru dienu jāiedzer 
karote veselīgās zivju eļļas! 

Muti valāl

ziema 
kā citādi I

Piemēram, 
kā, tēvoc?



Kāds cilvēks nopircis veikalā 
konfekšu kārbu. M ājās izrādās, 

ka kārba ir tukša. Cilvēks 
iet atpakaļ skaidroties ar 

pārdevēju. Pārdevēja atbild:
-  Atvainojiet, bet jū s  man 

prasījāt konfekšu kārbu. 
J ū s  neteicāt, ka ta jā  jābū t 

arī konfektēm...

MARATONS |

No lidmašīnas izlec 
divi izpletņlēcēji. Viens saka otram:

-  Paskaties, no šejienes cilvēki 
izskatās kā skudriņas!

O trs  atbild:
—  Atver izpletni! Tās ir skudriņas! /

Kas iznāks, ja  sakrustos 
lāpstu a r fu tbolistu? 

Rokbollsts vai fu tracis!

Skolā atvērta jauna /  
garderobe, pie durvīm uzraksts: \  

TIKAI SKOLOTĀJIEM!
Pēc kāda laiciņa kāds to  papildinājis: 

^  VAR KART AR! MĒTEĻUS.
Anniņa vaicā mammai:

-  Kā rodas sniega vīriņi? 
Tos uzce| lielie sniegavīri.

-  Jānrt, -  māca vecmāmiņa.
Kad žāvājies, aizliec mutei priekšā

roku, kā e6 to  daru!
-  Vecmāmiņl -  atbild mazdēls.

-  Man ta s  nav jādara, man
vēl ir visi zobi!

Cik c ie ti novārītu 
olu tukšo dūšā var 
apēst Arnolds 
Svorcenecfsrs,? Г ” -  Kā izskatās Jānis?

-  Kā rokoko galdiņš.
-  Kāpēc ta d  tā?

■ Tam arī ir likās kājas.

Tikai vienu. 
Pēc tam  viņš 
vairs nebūs 
tukšā dūšā.

Laupītājs uzbrūk studentam: 
-  Stāvi klusu! Vajag naudu! 

-  Jocīgi! -  atbild 
students, -  man ari!

f ,  -D ē liņ i X '  
Tu gan esi 

briesmīgs šmulis!

Es vienkārši |oti 
mīlu dzimto 

L  zemil


