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DONALDS DAKS
NEPIEPILDĪTAIS SAPN IS

Tulkojusi Eva Jansone



Zvēri ir daudz 
uzmanigāki par 
mums! ___.

Ceru, ka mums 
izdosies ieraudzīt 
dziedātājputnu!

Te ir briesmīgs klusums! 
šķiet, te nav nevienas 

dzivas radibas!_^e
Kādā ziņā?

Cerēsim, ka viņam ir 
pašam savas 

darīšanas! j



Nu, tādā gadījumā viņam mugurā ir liels, 
spalvains kažoks! Skatieties! ^

Tas ir lācis, turklāt diezgan 
kustigs! Dīvaini! Izskatās, ka lācis 

^  no kaut kā bēgtu!

Ceru, ka jums ir gara filmiņa, zēni! Skatieties, 
kas par baru!
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Viņi visi skrien no dienvidiem 
uz ziemeļiem!

Sasodīts, kas te notiek? 
Kāds te uzstādijis bumbu?

Ļoti jocīga uzvedība!

Nāciet, paiesim gabaliņu uz 
dienvidiem, paskatīsimies, 

kas tur notiek!
Minūtes
skrien... Pēkšņi te ir 

klusāks neka kapā!
Palikuši 

tikai koki 
un krūmi!



Es gan tā nedomāju, 
tēvoci Donald! Man Šl 

ka mēs izjūtam kaut 
kādu instinktīvu

š ķ ie t
Šķiet, mums vajadzētu 

laisties lapās!
Nu beidziet! Nepārspīlēsim! 

Te ir pavisam kluss, mēs tikai

Pielavīsimies tuvāk 
|  un paskatīsimies!!

Varbūt pavisam 
parasts sniegs 
nolauza zariņu?minūtes.
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Tieši tā! Lielākā da|a 
cilvēku to vairāk uzskata 

par leģendu, nevis 
fc. patiesību!

Milzis? Viens no riebīgajiem 
sniega cilvēkiem? _Ak vai! Tikko atcerējos! Jauno 

Mežsusuru rokasgrāmatā teikts, ka 
šajā apkārtnē vairākkārt ir 

manīts Milzis! M

šis pēdas neatstāja leģenda, 
zēni! Sekosim tām un 

k|ūsim slaveni!

Mēs nofotografēsim 
Milzi!

Kāpēc
slaveni?

Sniega cilvēks 
mūs apmānījis! Cita 
izskaidrojuma nav! 1

šis ir diezgan 
viltīgs Milzis!

Pēdas beidzas. 
Kā tas var būt?

Un mēs nepamanījām 
vietu, kur tas varēja 

nozust!

Tomēr ne tik gudrs, lai apmānitu 
mani! šoreiz mēs būsim gudrākļ 

un ievilināsim to
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Labi, un ko jūs teiktu par šo • 
to radījumu droši vien interesē, 

kas mēs esam! Nu tad 
dosim viņam iemeslu JP 

interesei!

Izliksimies par pilnīgiem muļķiem! 
Uzvedīsimies muļķīgi, lēkāsim apkārt 
kā aptrakušas vardes, klaigāsim un 

dziedāsim -  darīsim visu, kas 
ienāks prātā!
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Liela muiža! Es varētu ar 
aizvērtām acīm nolēkt no 

divtik liela augstuma! Tām noteikti vajadzē
tu būt ciet, un tevi 
vajadzētu nogrūst!

HORACIJS
LIELĪBA NAUDU N EM AKSĀ

...un ielēks ūdens 
mucā no trīsdesmit 

piecu metru 
augstuma!

Es. bijušais augstlēcējs Nirkslis Nirkslis II, ziedošu (  
10 000 $ Dakburgas bāreņu namam par godu tam, 

kurš pirmais atkārtos manu veco rekordu... T

Phe! Es lēktu kā varde dīķī! Horācijs ir labākais nirējs 
Dakburgā, neviens...

Jūs dzirdējāt viņa vārdus, ļautiņi! \  r Hjk, 
Horācijs pieņems šo izaicinājumu un > '  

dabūs naudu bāreņiem!
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f  Bail no ūdens? Nemūžam! Es tev tūlit 
l  parādišu Horācija Superlēcienu!

īik! Nu es esmu dzi|ā ķezā! j Ne tik dzi|ā, 
' kā vajadzētu!

Ai... es tikko kaut ko 
atcerējos... man, ēē... šur 

jāaizskrien! E-e-es vēlāk 
atnākšu!



Tādu talantu, kāds ir man, neviens 
nevar iemācīt! Ar to jāpiedzimst! 

Vai nav skumji, ka 
ļ daži no mums tā
l 0 maldās? ^ J[JT?

Skolotājai?! \ B  
Dārgo kundzīt, e s \ ^ 
visu apguvu paš- ļ /  

mācības ceļā! j  .

f Vai vari iedomāties Horāciju 
lecam no tik liela augstuma?Ue&diena Ne jau tajā mucā! Viņam 

vajadzēs daudz lielāku, lai 
tajā ieietu vina lielā, 

nepateicīgā galva! Hemm!
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f  Laiks skatīties acis izaici-N, 
najumam! Varbūt citiem tas 
šķitīs mu|ķigi, bet mēs sa
protam to satraukumu, kas 

vienkāršiem (audim nav . 
pamanams!

Uff! Uff! Lūdzu, visuvarenie spēki! Es nomainīšu 
vārdu! Es pārcelšos uz citu valsti! Es nekad vairs 

nevēršu va|ā muti! ^  -

Hm! Es gan dotu priekšroku 
mašīnai, bet kāpēc būt tik 

_______ pieticīgam?

Tikai LŪDZU... dodiet 
man IZDEVĪBU... tikt 
prom no ŠEJIENES!

18



19



20



BRUNO BEZBREM ZE
N A K T S  G A IS M A

Cik jauki paciemojāmies 
pie vecmāmiņas, vai ne, 
Palīg? Un ābolu pīrāgs 

bija debešķīgs!
H 23183

27

Tu esi akls, 
vecit? Bet jūs braucāt 

bez gaismām!

Jo grūtāk mīt, jo lēnāk 
tieku uz priekšu un vēlāk 

nokļūstu deju klubā! 
Braukšanai bez gaismām 

ir savas priekšrocības,



Un ja priekšējais ritenis griezīsies vēl brīvāk, 
riteņbraucējiem nebūs nekādu attaisnojumu, 

lai brauktu bez gaismām!

Izgudrošu ģeneratoru, 
kas īpaši netraucēs 
priekšējam ritenim!

Ko tas 
ģenerators 

dara? .

Apgaismojums  ̂
nedarbojas! Ļoti nedroša 
braukšana! Vai jums nav 

k. kauns pašam par A

Varbūt nebija laba doma 
likt ritenim ātrāk griezties! 

Ģenerators pārlādējās!
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Jāizdomā kaut kas tāds: 
kas gaismas ieslēgšanu 
padaritu interesantu... 

tāds, kas padarītu 
ikvienu laimīgu...

MŪZIKA! Tieši tā! Ģenerators, kas 
atskaņo 
ieslēdz!

Es iebūvēju miniradio, 
kas uztver populāru 

raidstaciju!

Jāķeras pie 
drastiskām 
metodēm!

Tas skan aizvien 1 
skaļāk... un es nevaru 
L to izslēgt! )
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Bet es nepadošos! Es izgudrošu 
kaut ko tādu. kas liks visiem 

riteņbraucējiem ieslēgt gaismas! 
Pat ja tas man prasīs pēdējo . 

centu!

|  šim ritenim 
ir iebūvēts 

lietussargs, 
kafijas kanna.

apsildāmie 
I pedāli...

Ko tu teiksi. 
Palig?

I  ...bet tas viss strādā 
*  tikai tad, ja ieslēgtas 
gaismas! Ja tas nepie

saistīs riteņbraucēju 
bez gaismām, 

\ | ļ t a d . . .

Mani apturēja policists, samaksāju sodā visu 
pēdējo naudu! Lētāk ir ar gaismām!

Nebrīnies,
vecīt!

Tā, tas ir 
velosipēds vai 
cirka vagons?

Ak vai!

šā stāsta morāle?
Jau ir izgudrots ^  

kaut kas tāds. kas liktu 
riteņbraucējiem ieslēgt 

gaismas... a
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JAUNIE MEZSUSURI
S A V V A Ļ A S  ZOSU MEDNIEKI
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Pēc garām, muguru 
lauzošām stundām -

Cilli galdā, zēni!

[ Jā, kurš to būtu domājis, ka tēvoča \  
Knapa čilli kādreiz tik labi smaržos! J
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Pūt taurē, zēniņ! Mums neizdosies 
apkarot to cālsmadzeņu baru!

Piles nobijās no taures 1 Jā! Mums vajadzēja 
skaņas! Kāpēc tas mums I pamanīt, ka tad, kad 
iepriekš neienāca prātā? skanēja augšā celšanās r Ai, nē! Tiklīdz taure 

apklust, tās nejaukās 
radības atgriežas, lai 

iznīcinātu manu 
kukurūzu!

f Jums vajadzēs pūst tauri tikai' 
tik ilgi, kamēr zosis laidīsies uzj 
\  siltajām zemēm, zēni! J

Un es pat apsvēršu 
domu par piecpadsmit 
l centiem stundā! /
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DONALDS DAKS
U N IV ER SĀ LA IS DONALDS

“Ē 6-" ko?! Tu esi slinks, nekž 
nederīgs pīļtēviņš, nesaprotu, 

kāpēc tik ilgi ar tevi ielaižos!
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Nav obligāti jābūt kvalificētam, lai jebko 
darītu! Pietiek ar gribasspēku!
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Labvakar, damas! Šķiet, jums ] |
vajadzigs c e tu r ta is ______

spēlētājs. _ — esj
------- - tf— Universālais

K  j /  Donalds? .

Tajā vakarā tieši 
astoņos -

Veiksme te nav galvenais! 
Pats svarīgākais ir precizitāte!

Vēlam
veiksmi,
tēvoci
Donald!

Man ir tas gods! Dodiet man uzdevumu, un 
es to izpildīšu!

Ļoti nomierinoši! Vai sāksim?
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Jauki, ka tik īsā laikā atradām ceturt

Jā, jums loti 
paveicies, taču

Uz tikšanos!

Tu neizpatiksi visiem, 
tēvoci Donald!

Uz operu... un ātri! Tu domā, 
ka esi taksī?!

MgW 2 »ir2 l

-------- Klāt esam...
mana kliente kāpj ārā 

no limuzīna!
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Man nav laika 
paskaidrot!

Jūs vienmēr tik rupji izturaties 
) pret saviem klientiem?

Kaut kas traks! Tiešām! Neviens 
nekad nav pret 
mani tik rupji 

r izturējies!

Si ir jūsu 
vieta! Izbaudiet 
V. izrādi! >

Ko viņš 
bez mums 
. iesāktu?

Uz mēra 
apartamentiem!
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Pusdienas galdā, dāmas! Beidzot! Bija jau ari 
pēdējais laiks!

Visiem spageti?

I  Uzmanīgāk! Ne jau més esam 
vainīgas, ka nokavēji! »-----

Huk!
Uzmanies!

Nokavēju?

Tu, neprofesionālais, tūļīgais āzi!DEBESTIŅ!

n-nē, dāmas! 
Kam negadās!

Ķeriet viņu!!
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Kad tu nāksi spēlēt 
bridžu ar mums?

Atgriezies! Ei, tas ir mans 
ritenis!

Vēlāk atdošu!

Palīgā!
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Ja es neparūpēšos 
par viņu, neviena 
cita to nedarīs!

Es viņu pirmā 
ieraudziju!PÄÄ-AAÜGÄ!lešu atvainoties! Varbūt viņš 

sēž viens pats mājās 
b  un pārdzivo! ^r"1

SVĒTA
DEBESS!Rokas 

nost. viņš 
ir mans!

Nāc atpakaļ! Donaldu vajā vesels bars 
pielūdzēju? Viņš nu gan 

laiku velti neiznieko! 
V 1iA  HRRMMM!
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JAU PEC DIVĀM NEDELAM!

KA PASAULE

SIS

D a k b u rg as
v is p ie p r a s ītā k ā

p īle
Donalds iekūlies 
pamatigā ķezā -  
pašam negribot, 
mūsu pīļtēviņš

bistamu krimināl- 
" t ®9  noziedznieku,

m m m Jm Ēm m ĒBĒtBm m ĒJm iĒKm m Ē  un nu
saniknotie poliči. Kā lai pierāda nikniem likuma kalpiem, ka 
viens nabaga nevainīgs putns nav nekāds recidīvists?
Nu nepavisam nav viegli...


