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Aiz dusmām varētu
vai grauzt
nagus!
J

) Ši vēstulē ir
ipvainojums visiem
zeniem!

Ta ielej eļļu
sašutuma ūgunī

CIKAZU
IZAICINĀJUM S
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Vel vairak, ta apvaino visu
Jauno Mežsusuru
kopu!

Ši vēstulē ir
izaicinājums!
, c, ko tads
satraukums?

Jaunie Mežsusuri ir izaicinati
sacensties meža pazīšana
ar Dienviddakburaas
Cikāžu vienību!

Tu nesaproti,_tēvoci Donald!
J
Cikāžu vienība ir
\— "
meitenes!
)

f "f\
r

Meitenes! Ai, brālīši! izskatas,
izaicinājums ir ka pliķis seja!

Jus esat tie, kurus izaicinaja!
Jums pieder tiesības
izveleties sacensību \
veidu!
J /

Tas viņas noliks'
pie vietas!
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Tilta celšana! Tas ir visgrutakais
uzdevums visa Mežsusuru r
programma!
J

Taļsnība[Mes
varētu izveleties
sacīkstes taku
ciršana!

Dosimies tudal uz Jauno Mežsusuru klubu un
ieteiksim to V.N.N.S.V.K.*

* Varenais Neapstrīdamais Neizdzēšanā Saprāta Valstības Komandants!

Nakošaja
saulainaja
pecpusdiena -

Musu konsultanta nav!
Viņš aizbrauca uz
Dadzukrastu apciemot
saslimušo mazdēlu!

Cikādes ieradušas
graviņa pilna sastava!
Tapat ari Mežsusuri,
tacu -

Ak vai! Nebūs labi! Ta _
nelokāmā meiča, kas ir cikāžu
galvena vadītaja, labu laiku
darbojusies armijas celtnieku
brigāde!

Mums,
\w k
Jaunajiem
/ik £ \
Mežsusuriem,
bus jabuve tilts bez
speciālistā palīdzības!

Manas mazas Cikādes ir gatavs sakt tilta
celtniecību! Vai jus, bezvadona Mežsusuri,
maz spesiet to?
^
^

Ja, ser, es gribēju teikt, kundze!
Mes - Tiks, Tīks un Triks - būsim vadītaji!
Vadotļes pec musu desmitzvaigzmšu ģenerālu
pakapem un Goda Sardzes Kavalieru nozīmēm,
mes dosim pavēlēs!

Meža ir djvas stabu kaudzes,
no ka celt tiltu!
v

Ja! Mes zinām
noteikumus!

Nu tad - aiziet!

Atcerieties, Mežsusuri, tilts ir
jataisa vienīgi no šīs puses!

Tilts uz riteņiem, ko varuzstumt
no krasta, ir pats labakais,
meitenes!

Ģenerāli Tīk, kamēr ļaudis sanes kokus,
mums precīzi jaizmera
^ -------—--------gravja platums!
f
Klausos;
)— \
ģenerāli
^
H
Trik! &

Nomēri divdesmit pēdas,
ģenerāli Tīk!
jž
Klausos,
ģenerāli Trik!

Četrdesmit pieci grādi
pec mana transportiera,
ģenerāli Trik!

_ Katra rūtiņa atbilst 30 centimetriem,
*
tatad pari grāvim ir seši metri un deviņdesmit
c e n t i m e t r i ! -------------------------------^
r-/'
Mums vajadzēs
ļ
V ___^ ^
\ /
divas stipras kārtis
y (
galvenajiem tilta
V __,
balstiem!

Ta, tas nu ir uzzī
mēts! Saskaitīsim
rūtiņas starp a un
stūraino akmeni! ...
Divdesmit trīs!
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Zeni tikai sanesuši koku kaudzi!
Pirms nav par veļu, vajadzētu
sakt tilta celtniecību!

Zeni bus loti sarūgti nati, ja
zaudēs sacensības! Jasteiazas
viņiem palīga!

Ta nedrīkst, tēvoci Donald!
Pecnotei kūmiem grāvis ir
tūkstošiem pedu dziļa aiza!

Upsasa! Paskat tik’ uz tam Cikādēm! Viņam jau
tilts ir gandrīz gatavs!

Janovietoparis palu grāvī, lai
viņiem butupret ko
atbalstīt kārtis!

W
^ D r īk s t gan!
Iedomājieties, ka
šie pali ir tūksto
šiem pedu
gari!
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Ei, kas tie_par pekstiņiem!
Esmu iestredzis plustošajas
l— a
smiltis!
.—
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Lūk, darbiņš,
zeni atautu

Saskaņa ar Jauno Mežsusuru rokasaramatu
kniebjošs bruņurupucis visvieglāk atlaidīsies
tad, ja savukart tev, tēvoci Donald,
vairs nebūs visai ērti!

He-he-he! Celiet, celiet. Cikādes! Iekams tas
bruņurupucis neatlaidīsies, Mežsusuri
neko nevar izdarīt!

He-he-he! Viņi laikam izmēģinās
kadu izmisuma soli! Taču viņiem mus
nepanakt! Pec minūtes mes
_____ _
parstumsim tiltu
pari grāvim! w J
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Pieci, seši! Iestumiet
sešu metru deviņdesmit
centimetru garas
rkartis vieta!

Septiņi, astoņi! Noklājiet
virsmu un gatavojieties uzklāt
uzbrauktuves dalu!

Cikādes, tilts pabeigts!
Stumiet pari!

Deviņi, desmit!
Zeni, nolaidiet
er
tiltu!

Mes_
uzvarējāmL

Mes _
uzvārējām
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Mieru, mieru! Neviens neuzvareja!

Esmu šeit ieradies ka novērotājs no
Pasaules Mežsusuru organizācijās!
Man jauzteic DaKburgasvienība
par tas_ lielajam
spējam!

Un ģenerāliem Tikām, Tīkam un Trikam es
piešķiru šis medaļas un
AugustakaSlavena
Tilta CTelaja Par Dziļo Grāvi
nosaukumu!
TUTU-

TU!
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NOZAGTĀ BALSS
Nevaru vien sagaidīt, kad dziedas
lieliskais Panagloii! Labi, ka viņš ir
musu draugs!

Nevaru vien sagaidīt, kad dziedas
lieliskais Panagloii! Labi, ka viņš ir
musu draugs!

0‘12.Mga.

Es tikko teicu to pašu! \ Piedod, es nedzirdeju tevi!
Vai tu nevari nonemt \
Labāk noņemšu tās

taQ ai iQtinaQV

/\ _

Varbūt viņš ieraudzīja

tam Mes
----------- 7* ierādāmies.
lai klausītos lielisko
_^
Panagloti!

Baidos, ka viņš nedrīkst
satikties ne ar vienu, kurš ir _
apaukstejies! Viņš var pazaudēt
balsi!
""----------- 1,----- v

Es neesmuapaukstejies!
Es vienkārši dabuju pa degunu, un
tas nav lipīgi, varbūt vienīgi
--------- ------ 7 var kaitēt tiem
[ steidzīgajiem
zeļļiem!
„_l

V

Aizmirsu paroli!
) Kāp iekšā,
----------muļķi! Nav
f nekadaš paroles,
l un durvis ir vaļa!

Svarīgs ir izvietojums. Ja gribam nozagt
lieliska Panagloti un nevis vietu
ierādītājā balsi...
] |ļ§ ļ\\V

Panagloti ģērbtuvē
Durvju sargs lūdza
nodot tev šo vēstuli!

A, mani draugi!
Priecājos jus satikt!

Laikam jasauc
policija!

Neuztraucieties!_
Es saņemu daudz šadu
vēstuļu! Parasti no muļķiem,
kuri doma, ka izgudrojuši
balss zogamo mašīnu!

Kaut Panagloti
nebutu saplēsis
vēstuli!

Uz tas varēja but
sutitaja adrese!

Uvertīra beidzas!_
Vai esi iezimejis
skanas
kanalu?

jļ^ļļļ^UliiUil!
Atpakaļ
opera -

Vismaz neviens viņu
nav nolaupījis!

■' Ä s

Šķiet, viņš pazaudējis balsi!
Tacu lai kas ari notiktu - varu
deret, tam ir kads sakars ar
to vēstuli! Nac!

NEAPMIERINĀTĪBA!

Mans sucejstars raida signālus,
kas neitralize balss saites un
tad nosprosto novājinātos
skaņu vilnus!

Un, ļa jus nesamaksasiet
simttūkstoš dolāru, neviens
neizdzirdes vina balsi!

Mums tūlīt jazvana policijai!
Izklausas, ka viņi nolaupījuši
Panagloti balsi!

Labi, mēģināsim j
vel reiz!

Pec maza
brītiņa -

Ka mes atradīsim
nolaupīto balsi?

Ja mes to neatradīsim, mums ta
vismaz ir ierakstīta lente!

Nezinu! Varbūt
dzirdēsim to saucam
palīga!

Jautajums ir šads
kur sakt?

Kas par laimi!
Atri, sekojam

Aizmirsti par to. tas
bija nelaimes gadījums
bez tam viņš ir lielāks
V.
par mani!

Ko tu dari? Aši iekša!

Drīz pec tam -

Mes viņiem nesekojam
lai atriebtos! Vini
droši vien kaut ko zina
par Panagloti balsi!

Labak atstasim
mašīnu šeit, lai viņi
mus neredz!

Viņi laikam nes Panagloti balsi!

Kurš gan butu domājis,
ka balsij ir tada forma!
Vieglāk butu norīt
diktofonu!
lla im iS H E H E iž lH IS I

Paskat! Viņi to nonesuši pagraba1
Paskatīsimies tuvāk!

Butu labi šo nesajaukt
ar Rokija Rebozo balsi!

Ja tu neaizversies, es nolaupīšu
ari tavējo balsi!

Rokija Rebozo? Vai
viņš nav ta rokzvaigzne,
kas nesen atceļa savu
pasaules turneju?

P-------------Jā,
>
baumo, ka
viņš zaudējis
balsi!
>

Nac, paskatīsimies
iekšpuse, ka ta mašīna
strada!

Man ta liekas
nedaudz sarežģīta!

Pa to laiku
pagraba -

Ar savu izgudrojumu es
klusu pilnīgi laimīgs!

Ta jau es domāju
ak, ne!

Tik ilgi, kamēr neviens to
nav uzodisMJekas, aizmirsu
aizslēgt businu!

Izklausas, ka
viņi mus iesledza!

Atliek tikai viens!
Viens, divi, trīs.

24

Es saprotu vienīgi to, ka
darbojas mans magnetofons!

Mazliet velak

Šī ir mana balsu kolekcija!
Politiķi, TV zvaigznes, gadījuma rakstura
veikalnieks, bet
________ ____
galvenokart
X -v r n
dziedātāji! / 1

Tu, nelieti!
Labak tūlīt
atdod viņiem
balsis!

Atskaitot to
veikalnieku,
protams!

Nav neka vieglākā!
Process japadara atgriezenisks!
Tomēr jus nekad nevaresiet
izmantot šo informāciju!

[ 7 ------------------------- '
Izmēģinājuma
trusīši jaunajam
izgudrojumam! Šis
nezog balsi, bet gan
atminu!

Turpinājums 27. Ipp.

7Līdz rītamjus būsiet aizmirsusi
visu un tadejadj neapdraudesiet manus plānus! Ha, ha!

Uzmanies, Mikij! Tu

Tas man kaut ko atgadina!
Nevaru gan atcereties,
.
ko tieši!

Ta jau es domāju! Izraujot vadu
no kontakta, spīles atbrīvojas!

'

_ Mums
jaizklust no
šejienes! Ja tļk
es varētu apaazt
to krēslu!

Atceries,_mums_ ^
jauzvedas pec iespejas
^
klusāk!

Nac šurp!
Laižamies no
šejienes!

Ka tad! Ka
pie friziera!

Ja viņi aizlaižas,
mums ir ziepes!

Neraizejies! Drīz ar savu
ļtp
parnesajamo sucejstaru uztveršu, I p
ko vini olaoa ar ooliciiu!
rm

La donna e mobile!

Piedod, Mikij!
Laikam iesļedzu to.
kad rāpāmies
pa logu!

27

Labi jau labi!
Mums vel ir balsis!

Domāju, ka atmiņas izdzesejs
bus atstajis sekasļ Kas par
muļķīgu vietu sleptuvei!

Skaiti līdz trīs, tad _
ver vaļa durvis, un mes
viņus saņemsim!
Viens, divi...

_ Viņi nejedomasies
>mus meklet šeit, Sprukst
7 Parak atklata vieta.

Zel, ka nedabuju iezvelt
viņam pa
degunu!

Nebeda! Kad mes
piespiedīsim viņus
atdot vļsas balsis, viņi
ilgi sedes cietuma!

Nākošreiz, kad gribēsi zagt
kadu balsi, lieto to, ko Spruksts
—
1
diktofonu!

Bez tam ar to ir daudz
vienkāršāk rīkoties! .

j D X o M i\J U D ) !S f D ) i \ J T ^
DŽINS NO LAMPAS

Aktu
žēlīgais!
Vai mums
patiešam
apriecajas,
ka 9_stundas
sedejamkarsta
autobusa bez
gaisa kondi
cionētājā!

Bērni, ar autobusu braukt ir
da_ud_z jaukak! Un bez tam es
ka tēvoča Knapa darbinieks
vairak nevaru
atļauties!

29

Ak, augstais svešiniek!
Ņem šo burviu lampu un sarga
neželojot dzīvību!

30
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Laba doma! Padomasim!
Džin, es veļos, kaut mes butu

Liekas, es patiesi izdaru jums
pakalpojumu! Nevienam nepa
tīk vazat līdzi pa tuksnesi
nevajadzīgu bagažu,
vai ne?
It īpaši, ja iet kajam!
Ha-ha-ha!

Te ir visa
musu
nauda!
Ņemiet to,
bet aizvediet mus
atpakaļ uz Agrabahu!

Tur aiziet mušu brīvdienu
ietaupījumi, zeni! Ka mes tagad
pirksim suvenīrus šaja
“viesmīlīgajā zeme’ ?

Tev, Trik,
laikam taisnība!
Es gan vēlētos
r ledusaukstu
minerālūdeni!

Jusu vēlēšanas
man ir likums,
kungs!
s *—

Tu, pamuļķi!

Es patiesi nedomāju
izniekot prjekšpedejo
^
vēlēšanos par
nieka mineral
S K -n 7
ūdeni!

TFUU!

mineral

Ja! Derīguma termiņš
^
droši vien oeidzies pirms
simtiem gadu

Acīmredzot jus neesat
apmierinati ari ar šo
vēlēšanos! Jateic, ka V
nav viegli izpatikt r
tik izlepušiem
\A
klientiem
I
ka jus!
J
)

(
ipk

Njamm! Pec nelielas satikšanas ar laupītajiem
mes nevaram atļauties biļetes!

Hmmm!

Skatieties tur!
Autobuss uz Agrabahu!
Gals raizēm!

v Neticami!
Šis autobuss ir_
pat neertaks neka
tas, ar komes
atbraucam!

Ja! Bet jum s vismaz
nav jasez viena sola ar
veco Makdonaldu un
viņa kazam!

Ei, jus abi! Beidziet kašķeties un
paraugieties šurp!_______

Žēlīgais dievs!
Tas ir tas pats briesmonis
Džafars, kurš mekle
____ burvju lampu! ___

Ak, ne!
Džafars un vina vīri ir
mus ieraudzījuši!

Turpmāk es labak izkapšu
pa durvīm, ja jus neiebifstat!
Un brīdī, kad autobuss
nebrauc!
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Aši. tēvoci
Donald, izsauc
Džinu!

Beidz gausties, tēvoci
i n n a l H r Mums
M i i m c atri
a t r i jatiek
ia tia
Donaļd!
projām no Džafara un
vina vīriem!

Želo musa
Ivai tev tiešam
I nebija nekas
labaks par
šo?

I Galu gala, varbūt
nebūs tik grūti! Šķiet, ka
s. viens no džipiem
ir pazudis!

Spīd taisni man
Uzmanies!

Lieliski! Esmu pārliecināts,
ka atkratīsimies arī no otra!
J a s ir, ja tu izbeigsi braukt
tik bezrūpīgi!

Saule
spīd acīs!

No kurienes
jus uzrādāties?

Pietiek _
tukši muldēt!
Tagades par to
parupesos!

ĀĀĀĀĀK!
Ilgi, ilgi esmu
gaidījis šo brīdi!
Tagad Džins mani ,
:— * padarīs par_ (
/ ^visie te km īg ā ko
% '
cilvēku uz
visas...

P... piedodiet,
'—
bos! Saule mani
apžilbinaja! Es

-------- ' Klusē, muļķi!
Ar te vļ vel ak tikšu
gala!
r x ~~—

Muļķi! Tu sabrauci lampu!
Ta ir pagalam! Pilnīgi, nelabojami
7-^757
nelietojama!

Tagad vissvarigak ir atrast lampu!
Es tikai...

Vai! Tatad ši sadarbība
nebija liktens lemta! m
Un Zemi nepārvaldīšu L
es ar Džinu!

' Paldies par jaukiem
vārdiem! Bet, ka redzat,
šis muļķa Džins ir
v sveiks ūn vesels!
_>
Ha-ha-ha!

Ja. ši noteikti ir skumja diena!
Nabaga Džins! Varbūt, ka viņš
bija glups, bet to viņš
■7
nebija pelnījis!
\

cinata!

Nieki!
Tas bija tikai tads
triks^ lai atkratītos
no Dzafara! Es taču
varu veikt
S.
brīnumu lietas,
>) y >—77 vai ne?

Bet nu _ _ V
laiks doties talak!
Joteļkti negribu tikties
ar jusu četrkājaina
jiem draugiem!
Uz redziti!

Vai, ne! Sakali atgriezušies!

Esiet bez
bedu, leciet virsu
^augstie draugi!

RRRRR!

Abdul!
Paldies
dievam!

Redzu, ka esat arī labi parupejušies

Ja, taču
nebija nemaz tik
vienkārši!
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Ticu! Tomēr galvoju, ka
tiksiet bagaiīgi atalgoti!

Pasteidzieties, vecīsĻ
mes taču gribam redzet
piramīdas pirms
i
pusdienām!

Nakošaja
diena -

_ Piebremzejiet,_
zeni! Es tikai gribēju
larliecinaties, vai neko
neesam atstajuši
sistaba!

Bez tam nav nozīmes
skraidīt apkart
un svīst, un
api
raizeties, jo mums ir
pašiem savs
r
transports!

Laikam gan
ha-ha-na!

Kom estev
teicam, tēvoci
Donald?

Lidot ir daudz labak!

Ja! Pasteidzies
tēvoci Donald!
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Dzīvs vai miris
B ru no Bezbrem ze
a r A u to m ā tis k ā
Laikveža
nog ād ā Ponaldu
M ežo nīg ajo s R ie tu m o s
tā lā p ag ātnē...
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Lielais ķēriens
No p ils ē ta s ie ro d a s sivēnu
hokeja vienība, lai s a c e n s to s
a r v ie tē jo kom andu. Lielais
£2 Ļ au na is Vilks nolem j
iz m a n to t izdevību...

Smalkā pašaizsardzības
māksla

JAL9 3

M ūžīg ais neveiksm inieks S p ru k s ts
ie s tā ja s S ilv e s tra K silofon a
P a š a iz s a rd z īb a s in s t it ū t ā , b e t t a s
neko nelīdz...
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Sm aržu m eistars
^

D onalds
biznesa dēļ ir
g a ta v s iz m a n to t
je b ku ru situ ā c iju ...

e s b r s m

s s

@ļ

Laba daudz nevajag
D akburgā s tr a u ji cē lu šā s olu
cenas. B runo nolem j a t r is in ā t
šo problēm u...
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Uz kārā zoba —
atlaižu karte uz Disneja
studijas jaunākās filmas

m
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