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Gandrīz vai veselu gadu Liepājā Radio FM 102
klausītāji dzird žurnāla Mickey Mouee radio
pielikumu EGMONTIŅŠ. Katru sestdienu pulksten
10.00 sākas 3 0 - minūšu raidījums, kurā
liepājnieki uzzina gan mūsu izdevniecības
jaunumus, gan svarīgas lietas par, ap un no
Liepājas skolām, gan - pats galvenais - dzird arī
tiešā ētera konkursa jautājumus, šo raidījumu
gatavo un veido daudzi, bet vispatstāvīgākais tā vadītājs ir
A ndris Kozlovs, kuru draugi sauc par Jenotu. Daudzi
liepājnieki un Liepājas rajona bērni pazīst viņa balsi, un
tos, kuri ir uzvarējuši dažādos mūsu izdevniecības
rīkotajos konkursos, bet nav atbraukuši pēc balvām uz
Rīgu, tieši š ī balss mudina un aicina saņemt veltes un
pārsteigumus tūdaļ pēc EGM0NT1ŅA vai pat tā laikā.

'T

Andris staro : - Vai tu redzēji, kā
t ā meitene man uzsmaidīja?!
- Nu un? Kad e s tevi pirmo reizi
ieraudzīju, man arī bija jāsm ejas!
' Skelets pie
zobārsta. Ā rsts
izmeklē visus 32
zobus un saka:
- Jū su zobi ir
kārtībā.
Bet tā s
sm aganas, t ā s
smaganas!!!

Kāda veca kundze zooveikalā
pieiet pie papagaiļa,
ai tu proti runāt?
— viņa ja
oti lidot?
vai
atķērc putns,
Kāds klauvē pie durvīm:
—Atvainojiet, es vācu ziedojumus
jaunajam peldbaseinam.
—Jā, jā, lūdzu —te būs spainis ūdens!
—šef, man šķiet, jum s zvana.
—Ko nozīme - man šķiet?
—Kad pacēlu klausuli, tajā
kāds te ic a :11Vai t a s esi
tu, vecais idiot?"

Donalde Pake
Kultūras apgūšana
■ P O K iO A

IO . Ipp.
Mikijs un Pluto

Pluto ie g ū st d raugu
Ip p .

Lielais Ļaunais Vilks

ka ro k s
M ikijs un Minnija

M ērķaķēna viltības
i & . Ip p .

Latviskojis Edvīns Kaups
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Šogad mēs gaidām trīs_ārkartīgi svarīgus viesus:
Leonardo de Otu - gleznotāju, Franci Švīku - dzejnieku
un Ludvigu van Tingtangu j—-__-------- ģ
komponistu!
_____ s J )/
I

Tu jebkurā brīdī esi spējīgs apliecināt savu nezināšanu
kulturā un neminstinoties sakt tukšasjaļapas
apas par
nu vai
futbolu!

Pec brīža

Miā. Liekas,
es tomēr gribu
palikt viņai mīļš!
Labak sakšu urbties
v
cauri!

r

an pīju mesli! Laiks atpūtai!
Darbs bez izklaides
Donaldu padara
bezzobainu!

Drīz
vien

Tapfecja tu gribi but man
mīļSj Donald, ķeries klat
pie sīm apburošajam un
izglītojošam gramatam!
*
Apgūsti kulturu!
t

Pec
stundas

Nav slikti! Es esmu ticis gala
gandrīz ar pusi no pirmas grāmatas
pirmā paragrāja, bet vārdnīcā
\
vajadzēja ieskatīties
m k _______ _
tikai 23 reizes!

_ Aizlaidīšu uz
atlētikas sacensībām!

Sacensības? Kadas sacensības? Es-es esmu
ceļā uz Mākslas muzeju, lai iepazītu
de Vīģirķas
_________
_______^
smalkumus!
Vai _
t-tiešam?

Tāda gadījumā
es tev dodos līdzi! Bet
tev būs jaapgriežas.io
muzejs atrodas pretejā
virzienā!

Ko? E-es nevaru
apgriezties |ada
satiksme!

Ak mana acainā vabolīti Atri atrodi man
mākslinieku, kas uzzīmētu caurumu uz zemes,
lai tas mani aprij!
_____Nepievērs viņiem
uzmanību,
Donald!

Vari gan! Dazreiz māksla
prasa upurus! Padomā,
ko darīja lielie
mākslinieki!

Bet viņiem
toreiz nebija
mašīnu!

Vajpratis! U Ā Aitasgalva
_ Kur
tadi muļķi
rodas?!!

7

Un tā šoreiz es
|_______ nebraukšu ar
mašīnu!
Būsu acīgs un braukšu
ar businu!

He, he!
Šaubos, vai pat
Deizija mani seit
atrastu!

Pie velna!
!
Līdz sakumam palikušas
tikai dažas minūtes!

Visiem izkāpt!
Autobuss ir salūzis!

Labāk mēģināšu kādu nobalsot!

Veicas!

Vai kaut kas
atgadījies
tavam īkšķim
> Donald?

kamēr mācījos! Un
mēģināju to
apžavet!
Kāp iekšā!

8

IN-ne!
Nemaz!

Ak, tas būs vienkārši apburoši!
Kopīgi dalīsimies mākslās
baudīšanā!

Ko? Ir nu gan
lietiņas!!!

Un tā

( Sniegpārslās tērpjas mans vientuļais logs,
V U n bezgalīgs miers manā dvēselē top!

Beigu gala

9

Vēl mazliet
kaut ka tada un es laidīšos
lapas!

^

M ēs runājam p a r t o , no
kurienes rodas enerģija. B e t
vai jūs zin ā t, kas notiek a r
enerģiju, kuru mēs
n e iz tē rē ja m ? E k sistē divas
nelāg as g alējīb as: vai nu
neēst b ro k astis nem az, vai nu
ē s t p ā rā k s ā tīg a s b ro k astis.

Daudziem cilvēkiem, kas paēd loti treknas ®
brokastis, uzņemtās enerģijas ir par daudz. Grūti
iedomāties, kā viņi to varētu sekmīgi notērēt. Kas
notiek ar enerģiju, ko mēs nepatērējam? J a mūsu
V organismā notiek laba vielu maiņa, tas spēj šīs
P nevajadzīgās vielas pārvērst sev vajadzīgās. Bet,
\ ja tas neko prātīgu nespēj izdarīt, tad viss, ko
B mēs neiztērējam, pārvēršas taukos. īsi sakot ®
mēs kļūstam resni.

r*

P ro ta m s , ogļhidrātiem
b a g ā ts ēdiens, ļa ta jā nav
| p ā rā k daudz c u k u ra, ir viens
veids, kā mēs v arētu
izvairīties no a p ta u k o š a n ā s .,
K ā p ē c ? Izlasīsiet to
M IC K E Y M O U S E N r.

J»

E>

v

35

Tomēr visprātīgākais veids, kas varētu palīdzēt
mums uzturēt labu fizisko formu un veselību,
'varētu būt sportošana. Katrs sporta veids kaut
ko attīsta, padara veselīgāku mūsu ķermeni.
Vienkāršākais, ko jūs varat darīt —skriet.
Saulīte kļūst siltāka, dienas —garākas...kāpēc
n e? Kaut vai nedēļas nogalē kopā ar
mammu un tēti. Ko tas d o s?

ta s atsv aid zin ās Ķermeni, liks justies
m ožāk un dzīvespriecīgāk,
us* skrējiens uzlabos sird sd a rb īb u ,
ving rinās p lau šas un ak n a s ,
’ n o stip rin ās krūšu un kāju m u sk u latū ru ,
t®* Jaus pakāpeniski atb rīvo ties no taukiem,
c'A" palielinās vispārēju izturīb u .

Un finālspēle starp Dakburgas Akademiķiem
un Zosuleias Atlētiem man bus
^ ---------^
vislabākās zāles I
j-

Šoreiz nekādu bīstamu ceļojumu
Es palikšu majas un
^
skatīšos TV!
|-----------

Oho! Uzmanīgāk! Mana
redzami no ielas! Un ja nu
brauc garām?
Un viņa noteikti
brauks!

Pec
laiciņa

Lieliski! Ja es nezinātu
kas es esmu, es teiktu,
ka tas esmu es!

12

Ben inos

Jā! Jā! Sit iekšā! Sit.

Vienīga nelaime ir tāda, ka ir jau
par veļu sameklēt kādu citu,
kas mani pavadītu uz vakariņam!
Cietsmaidis, diemžēl, ir
prom!

U n ta Renesanses
periods!
Tas ir
Renesanses
periods!

Pirmā daļa!
Lento - Allegro
non tropo!

Pirmā daļa!
Lento... Zav!
Uuuuh!

Klat lielais
vakars -

Tur viņi ir! Viņi izskatās tik Joti
jutīgi.un apgaroti,

Pilnīgi!

Mes tikko runājām par brīnišķīgajiem
atietiem! Vai jūs viņus redzejatr

Un ko ju s varat teikt par
lielisko hokeju?

He! Viņi laikam ir pilnīgi jukuši, ja neskatās )
tadas spēles ILabak pameklesim kadu
interesantāku sarunas
1--------ļ
7
partneri!
_Man liekas,
r y ^ f l V I I tās gramatas beidzol
^ \
var likt lietā!

Vai aizraujošo
finālspēli?

Prrrr!!!

14

PLUTO
IEGŪST DRAUGU
Pluto! Pusdienas
pasniegtas!

Nākošreiz mazliet uzgaidi, lai es varu
._
paiet malā! fla-ha!

Ei! Kas par vainu
jaunajiem suņu pārtikās
konserviem? Reklāmā
vēsti, ka visi suņi ir
kā traki pec tiem!

15

Es par to suņu pārtiku samaksaļu kaudzi naudas,
un tev nav tiesību par tiem vīpsnāt un šņaukāties!..
Un nedomā, ka es tev došu kaut ko citu, kamēr tu
nebūsi iztukšojis savu bjodu! Saprati?

Smaržo

Smaržo-smaržo
smaržo!

Ko tu iedomājies
darīt ar manu cepeti
laupītāj!

16

Vācies ārā
no manas
virtuves!

Ja es vēlreiz pieķeršu tavu suni manā virtuve,
es izsaukšu suņu ķērājus un
_
likšu viņu aizvest!

Un nedomā kādreiz
atgriezties!

Es apsolu, ka tas
vairāk neatkārtosies,
Olsenas kundze!

Vauuu!

Pluto nolemj nerādīties
nevienam acis, kamēr
viss nomierinās -

Te pie Olsenas kundzes durvīm stav
neviens cits kā kramplauzis Garnadzis Lems.
pārģērbies par logu mazgātāju! - _______ _

Es pamanīju, ka
jūsu logi ir... ē... mazliet
netīri! Varbūt jūs atļausiet
man tos notīrīt par īpaši
zemu cenu musu
labākajiem
klientiem!

Labdien, kundze!

17

Kada laime,_
ka jūs nācāt
garam!

vVispirms es notīrīšu
augšējos stāvus, kundze! Un
pec tam kārtīgi pastrādašu
.
jūsu virtuve!

Tieši, kā es cerēju!
Guļamistabas logs ir vajā, un tā aklā vista
savu vērtīgo kaklarotu atstājusi
uz naktsgaldiņa!

Jūs patiešām esat
jauks zēns!

He-he! Tas ir tikpat viegli kā
sīkajam atņemt konfekti!
Pārvēlu, kundze!
Tagad jūs mani vairs
nedabūsiet rokā!

Kamēr Garnadzis Lems laupa
Olsenas kundzes dārglietu, Pluto
kavējas pie veikaliem, gaidīdams
parmaiņas Mikija garaštavoklī -

Smaržo!

Turnak policists,
*
aizdomīgi glūnēdams, un man
kabatā joprojām ir ta zagta kaklarota!,
^
Ko lai es ar to daru?
^

Vienu hamburgeru
lūdzu!

Man ar tevi jarunā,
Garnadzi Lem!

Ulp! Man vajadzēja tikai
iegūt lajku, lai kaklarotu
noslēptu hamburgerā!
Olsenas kundzes kaklarotu
nozaga agrā pēcpusdienā, un
zaglis esot izskatījies
^
tieši kā tu!

Lūk! Ko es teicu?
Es neesmu ņēmis to
kaklarotu!

Svēta debess!
Es visu dienu
to vien daru. kā
palīdzu vecām lēdijām
i
šķērsot ielu!
f

r

Pieņemsim, ka tā.
Bet tu man
joprojām liecies
aizdomīgs!

Un tomēr es
tevi pārmeklēšu!

Es tomēr vedīšu
tevi uz iecirkni,, lai
uzdotu vēl dažus
jautājumus!

Ek! Cik skumji, ka
tavi vecie draugi netic,
ka tu esi sācis iet
godīgus ceļus!

Tādā gadījuma
es atstašu savu
hamburgeru šeit un
atnaksu pēc tā
velak!

Bet turpat līdzas ir
vel viens zaglis -

Pluto nevar atraidīt nepieskatīta B i
hamburgera kārdinājumu ■

Vau vau vau!

Ak tu nabaga
sunīti! Vai tas
Bm briesmīgais buldogs
\
aiznesa tavu
hamburgeru?

Šņuk!

Nekas!
Es tikai uzlikšu >
atpakaļ tavu kakla
siksnu, un tu ej mājās!
Varbūt saimnieks tevi
uzcienās ar vēl kādu
,
gardumu!
/
'

Pluto nolemj atgriezties majas ar
kaklasiksnu, ko viņš nekad agrak
nav redzejis -

Nac šurp, Pluto!
Tu esi labs! Es tevi
neaiztikšu!

Un velak

r _Ek! Man tomēr
jasoda Pluto, ja
viņš būs mājas!
Par prieku musu
uzputīgajai
. kaimimenei!

Ak kungs! Tu nekad
nevari zināt, kas ar tiem cilvekiem
't
notiek!
i

Tā jau es domāju!
Tu esi atnesis atpakaļ
manu kaklarotu! Tu esi
gudrs suns! ^

Vakariņas tu
esi nokavējis!
Kur tu biji?

Jūs esat
pilnīgibērna
prātā!

r

Piedod, papiņ, bet
ar zēniem aizgaju uz
satriecošu koncertu, kur
Sirmie Lāči” spēlēja meža
■
ritmus un blūzu!

Es ne! Un varbūt
mēs nopelnīsim miljons
dolārus ar mūsu pirmo
i
lielo plati!
r

Trīs sivēntiņi būs vienā grupā
ar tevi? Kapec tu to neteici uzreiz? Es
esmu pilnīgi pārliecināts, ka no viņiem
iznāks laos šķiņķis... e... muzikanti!

' Ha hā! Es tas pielabošu!
Un. ja man sekmesies, es
brokastīs ēdīšu brīnļšķīgas
sivēnu šķiņķmaizītes?
Slienas tek!

f Žlurp-zlurp! Kas par i

muļķībām! Vai tad nav,
kur naudu likt?! Es
|i nezinu, uz kurieni tā
J
iL
pasaule iet!

Zlurp...
Kurš gan maksas,
lai klausītos jūs'

r Tu nomazgā traukus,
1
'dēls, bet es tikmēr salūkošu
vecas bungas uņpielabošu,
Iga
ja nepieciešams!

Zini^ pā, mēs
domājam dibināt
paši savu popi-r:. grupu!
i

i Trīs sivēntiņi ir loti \
muzikāli, un es bušu viņu
bundzinieks! Vai es vāru
aizņemties lielas bungas,
kuras tu turi bēniņos?
Lūdzu, t ē t ! ___

Jā! Paldies,
papi

...un tagad
bungu iekspusē
jāpieskruve divi
rokturi, lai man ir,
kur turēties, un lai
tie negrab. kad te
bušu paslēpies!
I
Ha-hāl
(

Atliek tikai pabeigt manu
meistarstiķi! Ho-ho!

Mazais Vilcēn! Es tās vecas bungas tev
nonesu leia no bēniņiem! Tas ir āra, ķerrā,
tev bus viegli tas nogādāt uz mēģinājuma vietu!
Es labprat palīdzētu, bet man jaiet uz
Traipu Biedru kluba s a n ā k s m i l ^ , ^

Jāa!
Milzīgs paldies,
pap!

Man jāslepjas tik ilgi, kamēr
visas trīs cūkas sanak kopā. un
tad es lēkšu laukā un sagrābšu
j/iņa s vienā tvēriena! Ha-hā!

Hi-hī! Tagad man tikai jāiekāpj
bungās, kamēr nav atnācis
Mazais Vilcēns! Tad viņš varēs
mani mīļi aizvizināt uzjaunās.
^
grupas mēģinājumu!

' Es nekavējoties aizvedīšu J

savas bungas lejā uz vecol
šķūni! Mēs varēsim mēģinafl
^ vairākas stundas pirms J
ak
gulētiešanas!

Fī! Šitās bungas ir krietni
smagākas,_nekā
es domajul
e

Nepārpūlies,
Mazais Vilciņ!

Mes tūlīt
palīdzēsim
atvest tavu
instrumentu

Jo vairāk roku,
jo vieglāks darbs!

Ak tētīt! Izklausas
pēc avārijas!

Paklau!
Kas tas par
troksni aiz
šķūņa?

Aiziet, zenļ!
Ejam palīga!

Oho. ka man
patīk darīt kaut ko
labu!
/

Ak kungs1

Kas noticis,
kungi?

Mēs braucam
pāri vienai bedrei
un no furgona
k izkrita musu
L basa bungasļj

Tagad tas
ir samīcītas,
bet pec pus
stundas
mums ir
koncerts!.

Tās gan neatbilst mūsu
prasībām, bet vienam vakaram
būs labas! Paldies!

\„Es gribētu zināt, kas tur notiek?!
Sitās bungas ir tik cietas, ka es
nedzirdu, kas notiek ārpuse!

I

Viņi droši vien mani ir ieveduši
vecajā šķūnī! Es noskaitīšu līdz
desmit, tacflēkšu laukā un sagrābšu
pārsteigtos sivēnus, lai nestu mājās
[
brokastīm! He-hē!

rEs labāk piesiešu bungas ar ļ
►so veco virvi! Nebūtu labi, ja
tās izkristu un tiktu samīcītas
h
tāpat ka jūsējās! ’

Jūs, zeni, mums izdarījat lielu
pakalpojumu) Vai jūs Jausiet arī
mums izdarīt to pašu? Vai jūs
gribētu braukt mums līdzi uz
1 koncertu kā goda viesi?

26

Noteikti! Mans t ēt is^
būs šausmīgi noskaities,
ja tām kaut kas .
fe .
notiksi

f

Man
gribētos

I
Jas
' patiesam
butu skaisti!

Saspiežaties!
Šis vecaļs furgons
vienmer sāk braukt ar
—
palecienu!

Velak

Tikmēr

Mums nav, ko bēdāt!
Šoreiz bungas ir droši
*
piesietas!

Es gribētu, lai mans tētis ir
šeit. Viņš butu priecīgs, ka
«^vecās bungas tik labi skan!

Paskat, kas
mus apciemojis

Astoņi - deviņi - desmit!

r Ak, neraizējies par

viņu! Viņš droši vien
lieliski pavada laiku ar
saviem Traipu Kluba
draugiem!

Interesanti, kurš no
taviem muļķajiem plāniem
izgāzies šoreiz, Lielais
Ļaunais Vilk?!

MERKAĶENA VILTĪBA
Mikij! Es esmu tik
apmierināta, ka mes
iekrājām tik daudzjai
varētu doties šaja
^
ceļojumā!

Dāmas un kungi... Mes
drīz piestāsim Monadosas ostā!
Lai apskatītu pilsētu, pasažieriem
L
atvēlēta visa diena!

Monadosa ir slavena ar saviem
karnevaliem, kas pēdējos četrus gadus
katru otrdienu notiek pili!

Es arī! Tu tikai
iedomājies, cik daudz
lielisku vietu mes
apmeklesim!

Oho! Vai tas nav jauki? Te būs tik daudz,
ko redzet... Jāpaņem mans bildējamais!

Karnevala vakara bus
pieejamas daudz bagatakas
kabatas - un dārglietās arī!,

O hol Šitā
m īlīša ķeša piestui. ķeta p iln a a r naudu!
C ikže l, ka šodien es
'nevaru riskēt a r mazu
i
zādzlbiņu...
r

Pec dažam stundām

But par turistu ir
smags darbs! Mums
jāstaigā apkart
stundām ilgi!
Ta gan ir! Piķis!
Labak atgriezīsimies
atpakaj uz kuģa!

Ou! Mana pēda!

Ei! Kas te notiek?!

Atver acis!

Blēdis!
Cepures viņam ir
joti iepatikušas!

Un tev arī galva ir
viena... Uzmanies!

Kas par pūli! Izskatās, it ka visi butu
nolēmuši doties atpakaj uz kuģi!
Garšīgs...
Man liekas, viņi
grib sagatavoties
karnevālam!

Vīī! Mana cepure

Mikij, paskaties
Pazudusī
dārglieta!

Stāvi, zagli!
Neļaujiet viņam
aizbēgt!

Mana briljantu
kaklarota sveika un
v
vesela!
>

Lūk! Tā es tevi turēšu,
kamēr atbrauks policija!

Padod man viņu!
Tu iau droši vien esi
piekususi viņu nest!

Rokā esi! SpeITte beigusies !~ ^

'

Mes dabūjam \
atpakaļ visas dārg
lietās! Ka lai mes
jums pateicamies,
Mikimausa
<
kuņas? ^ ļ -

Lai viņš paliek pie
manis. Mikij! Ar mazo
detektīvu uz pleca
k
es jutos daudz
,
V.
drošāk!
'
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Par to nedomājiet! >
Jums jāpateicas šim
apķērīgajam mazajam.
l
nevis man! Ā

O ...
rnu tūrism a f 1
gada vasarā orgarjj^ā n & in ^r7ll|p?fļju ,■
atpūtai un garīgajai
jūras krastā
Nometne darbosies no 7. jūnija līdz g p
vienas maiņas ilgums-Nometne iekārtota kūroripjJsēiā OsuuM
(35 km no Saulainā Krasta), Tā _pj£dāyšb
dzīvi labiekārtotos namiņos ar divģm
trīsvietīgām istabām katrā, *
*♦* trīsreiz dienā - maltītes
ēdnīcā, kur bērnus
apkalpos oficianti,
sporta spēles un diskotēkas,
❖ jautras angļu valodas nodarbības
(Oksfordas metodika),
> braucienu uz Zelta Smiltīm, Varnas
delfinārija un zemūdens & ^
kafejnīcas apmeklējumu,
izklaides programmu Robinsona salā,
> iepazīšanos ar tautas paradumiem un
folkloru bulgāru ciemā,
❖ bulgāru un indiešu
&
0
kultūras dienas,
* Neptūna svētkus.
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Noslēdzies Detektīvu konkurss
/MICKEY MOUSE nr. 2 96/.
Vispirms - pareizās atbildes!
1. Visās nepabeigtajās sienās
kopā trūkst 10 ķieģeļu.
2. Šifrētais vārds ir ŅUJORKA.
3. Mikiju un Sprukstu vēro 9 kaķi.

UN TA6AE»
VEIKSMI6ĀRIĒ
PiTEKTiVI:

Visas pareizās atbildes, kuras
saņēm ām līdz
26. februārim , piedalījās
loterijā. Ikviens interesents
Vita Sijāte, Andis Zaharovs,
varēja to vērot televizora
Elīne Ezertēva, Dace Pāža,
ekrānā KS VIDEO Bērnu ziņās
Raimonda H. no Milzkalnes,
š.g. 9. m artā pīkst. 10.00.
Niklāvs Trankalis, Sarmīte Opmane,
Jāpiebilst, ka solīto piecu balvu
Enri Vilgerts, Kristīne Kraukle,
vietā tika izlozētas desmit!

Marija Andrejeva.
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miza. Jogurta trauciņa apakšpusē izgriez
caurumu un jogurtu pārlej krūzītē.
Tad trauciņā ieliec banāna mizu
un caurumu rūpīgi aizlīmē ar
līmlenti. Ievieto jogurta trauciņu
atp aka| ledusskapī. Nu tev atliek
vien apbruņoties ar pacietību un
sagaidīt, kad kādam iekārosies
panasķēties ar jogurtu...

DRŪMO B E Z B R lM liS
P ^T H O U M U
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Cik s tip ri ir zirņi? Pieber krūku pilnu ar
.
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V ai tu jau zilti/ ka no m īkstām plastm a sas
pudelēm, k u rās reiz bijis iepildīts kečups,
-trauku vai veļas m azgājam ie
H ļL

līdzekli, iznāk lieliskas

Virsū uzliec kādu smagu
ū d e n s sjā c e s ? T ik a i pāris
m azi caurum iņi pudeles
slogu. Tad pagaidi kādu
korķītī/ un pavasara
pusstundu. Nu var
ūdenscīņas
paskatīties, cik zirņiem tā
v ar sāk tie s! <
spēciņa kaulos... Vai zirņi
būs nostūm uši slogu?
1a Ne tika i - viņi pasi
būs izlēkuši laukā!
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