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Klajums. Eglīte. 

EGLĪTE. Zvaniņš skan, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc! Dāvanas būs tev un man, visi             

bērni sauc! Hei! Zvaniņš skan, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc! Dāvanas būs tev un man,              

visi bērni sauc! Hei! Eh, cik garlaicīgi te vienai pašai. Tuvumā nevienas dzīvas radībiņas, ar               

ko parunāt. Eh! Galvenais ir negarlaikoties! Tā! Piedziedājumu es zinu ļoti labi. Tagad             

jāatkārto pirmais pantiņš. Tātad! Mežus pārklāj sniegs, zaķiem ziemas miegs, gaiss tik            

skanīgs, salts, viss tik tīrs un dzeltens. Nē! Kaut kā neskan. Labi! Vēlreiz no sākuma. Mežus                

pārklāj sniegs, zaķiem ziemas miegs… 

Ierodas zaķis. 

ZAĶIS. Ko tu te auro? Klusāk! 

EGLĪTE. Piedod, negribēju nevienam traucēt. Kas tu esi? 

ZAĶIS. Kā gan var nezināt, kas es esmu? 

EGLĪTE. Pie manis klajumā te reti kāds atnāk. Tāpēc es daudz ko nezinu. 

ZAĶIS. Tad tagad varam iepazīties! Esmu zaķis! 

EGLĪTE. Eglīte. Es laikam tevi pamodināju no ziemas miega. Ļoti atvainojos un apsolu vairs              

tā nedarīt. 

ZAĶIS. Eglīte, bet es jau nemaz neguļu ziemas miegu! 

EGLĪTE. Tiešām? Dīvaini. 

ZAĶIS. Kas tur dīvains? 

EGLĪTE. Ka tu neguli ziemas miegu. 

ZAĶIS. Kāpēc man būtu jāguļ? 

EGLĪTE. Tāpēc, ka tā ir teikts dziesmiņā. 

ZAĶIS. Tad tā dziesma nav pareiza. 

EGLĪTE. Ir gan pareiza! 
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ZAĶIS. Kā tu to zini? 

EGLĪTE. Jo katru gadu, to dziedādami, man garām iet bērni. 

ZAĶIS. Tu esi pārklausījusies. 

EGLĪTE. Un tu tik droši zini, ka tev tagad nav jāguļ? 

ZAĶIS. Protams! Ja es gulēšu, tad mani atradīs kāds vilks un apēdīs. 

EGLĪTE. Ak tā? Ja pavisam godīgi, tad man arī likās, ka kaut kas neskanēja. 

ZAĶIS. Neskanēja gan! 

EGLĪTE. Varbūt tu zini pareizos vārdus? 

ZAĶIS. Nezinu gan. Bet paklau! Tev te, tā dziedot, bailes nemaz nav? 

EGLĪTE. No kā? 

ZAĶIS. No vilkiem. 

EGLĪTE. Kāpēc gan man būtu jābaidās no vilkiem? 

ZAĶIS. Šorīt viens man dzinās pakaļ. Kā es skrēju! Gluži kā viesulis! Un vilks man pakaļ. Es                 

metos pa labi! Viņš arī! Es pa kreisi! Un vilks tāpat! Es uztaisīju divkāršo atpakaļejošo               

palēcienu puspagriezienā. Vilks neuztaisīja un ieskrēja kokā. 

EGLĪTE. Ai! Nabaga vilciņš! 

ZAĶIS. Kāpēc? 

EGLĪTE. Jo viņš ieskrēja kokā. 

ZAĶIS. Bet viņš taču gribēja mani apēst! 

EGLĪTE. Vai ar viņu pēc tam viss bija kārtībā? 

ZAĶIS. Nezinu! Palika guļot. Redzēsi, ko teiksi, kad tāds nabadziņš gribēs apēst tevi! 

EGLĪTE. Vai tad vilki ēd eglītes? 

ZAĶIS. Nē, neēd. Vismaz es neesmu redzējis vilkus, kuri ēstu eglītes. 

EGLĪTE. Es vispār nevienu vilku nekad neesmu redzējusi. Kāpēc tu mani biedē ar vilkiem? 

ZAĶIS. Tāpēc, ka no vilkiem ir jābaidās. 

EGLĪTE. Es ne no kā nebaidos. 

ZAĶIS. Tas nav godīgi, ka tu nebaidies, bet man visu laiku ir jābēg! 

EGLĪTE. Bet tu nebēdz! Dari tāpat kā es - stāvi uz vietas un dziedi ņipru dziesmiņu. 

ZAĶIS. Tas palīdz nebaidīties? 

EGLĪTE. Man palīdz. 

ZAĶIS. Labi, tad arī es pamēģināšu. 

EGLĪTE. Pamēģini gan! 

ZAĶIS. Bet es nezinu vārdus. 
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EGLĪTE. Dziedi tik man līdzi. Mežus pārklāj sniegs, zaķiem ziemas miegs... 

ZAĶIS. Bet es taču tev jau teicu, ka zaķi neguļ ziemas miegu! Tev galīgi nesanāk! 

EGLĪTE. Piedod, lūdzu. Vārdus nezinu. Paiet nevaru. Nekas man nesāk. 

ZAĶIS. Tu jau neesi vainīga, ka nevari aiziet pie bērniem un uzzināt pareizos vārdus. 

EGLĪTE. Neesmu gan. Paklau, zaķīt, bet tu taču vari aiziet un uzzināt vārdus! 

ZAĶIS. Aiziet uz kurieni? 

EGLĪTE. Pie bērniem! 

ZAĶIS. Nē, es neiešu pie bērniem! Man no viņiem bail! 

EGLĪTE. Bet, ja tu neiesi, tad neuzzināsi vārdus ņiprajai dziesmiņai. Un ja tu nezināsi vārdus,               

tad nevarēsi stāvēt uz vietas, dziedāt un nebaidīties. 

ZAĶIS. Jā, nevarēšu. Tad ko man darīt? 

EGLĪTE. Zinu! Maskējies! 

ZAĶIS. Kā? 

EGLĪTE. Izvārties sniegā, tad bērni tevi neredzēs! 

ZAĶIS. Tu nu gan esi viena attapīga eglīte! 

EGLĪTE. Vai ne? Dari tā! 

ZAĶIS. Labi! Nu? Vai mani tagad var redzēt? 

EGLĪTE. Nē, nevar. 

ZAĶIS. Ļoti labi! Tad es skrienu pie bērniem noklausīties pareizos vārdus. 

EGLĪTE. Skrien gan! Es tevi gaidīšu atpakaļ! Aiznesās tā, ka sniega pārslas pa gaisu              

sagriezās! Vai, cik skaisti! Un lūk, kur vēl pārsliņas! 
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Ierodas vilks. 

VILKS. Eglīte! Nu, tad beidzot! 

EGLĪTE. Pagaidi! Ko tu dari? Izbeidz! 

VILKS. Nebļausties, kad tev mēģina kost! 

EGLĪTE. Kāpēc tu gribi man iekost? 

VILKS. Jo es gribu ēst! 

EGLĪTE. Neēd mani! 

VILKS. Apēdīšu gan! Ar visiem čiekuriem! 

EGLĪTE. Kāpēc tu gribi mani apēst? 

VILKS. Jo mēs, stirnas, ēdam eglītes! 
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EGLĪTE. Tad tāda izskatās stirniņa! Nekad nebiju redzējusi. 

VILKS. Tad tagad apskaties! Nu? Apskatīji? 

EGLĪTE. Jā, apskatīju! 

VILKS. Kārtīgi apskatīji? 

EGLĪTE. Jā, kārtīgi. 

VILKS. Lieliski! Tad es varu atgriezties pie pusdienošanas! 

EGLĪTE. Nē! Pārtrauc! Man taču sāp! 

VILKS. Au! Man arī! 

EGLĪTE. Kas tev notika, stirniņ? 

VILKS. Man mutē iedūrās skujas. 

EGLĪTE. Piedod, stirniņ! Es tā negribēju! 

VILKS. Vairs tā nedari! 

EGLĪTE. Labi, nedarīšu. 

VILKS. Au! Un atkal tu man iedūri! Pārtrauc! 

EGLĪTE. Piedod! 

VILKS. Kāpēc tu man dur? 

EGLĪTE. Es nezinu. Man tas sanāk netīšām. 

VILKS. Tā nav pieklājīgi. 

EGLĪTE. Es tiešām vairs tā nedarīšu. Kod! 

VILKS. Nu labi! Au! Man vienalga sāp! 

EGLĪTE. Atkal? Lūdzu, lūdzu, piedod! Kod tagad! 

VILKS. Nē, paldies! Es tev vairs neticu! 

EGLĪTE. Kā tad tu visu laiku ēdi, ja tev sāp? 

VILKS. Es neatceros. 

EGLĪTE. Kā tā var būt, ka neatceries? 

VILKS. Nu tā, pavisam vienkārši. Es no rīta pamodos un galīgi neko neatcerējos. Satiku lielu               

putnu, kurš teica, ka viņš esot pūce. Paprasīju viņai, kas esmu es. Viņa man atbildēja, ka es                 

esot stirna. Pēc tam es prasīju, ko stirnas dara. Pūce man teica, ka stirnas skraidot pa mežu un                  

ēdot egles. Es teicu, ka nezinu, kā egle izskatās. Pūce pastāstīja, ka egles ir zaļas, ar čiekuriem                 

un skujām. Viņa man vienu čiekuru pat parādīja. Tad nu es skrēju, skrēju, līdz ieraudzīju tevi                

te, pašā klajuma vidū. Vienu pašu. Un, tā kā jutos izsalcis, vēlējos papusdienot. 

EGLĪTE. Un tev tā bieži gadās, ka neatceries? 

VILKS. Neatceros! 
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EGLĪTE. Bet varbūt, ka tā pūce kaut ko sajauca. Varbūt, ka stirniņas ēd kaut ko citu. 

VILKS. Ko tad? 

EGLĪTE. Sūnas! 

VILKS. Labi! Pamēģināšu! Kur man atrast sūnas? 

EGLĪTE. Tepat, zem sniega ir! Paroc! 

VILKS. Labi! Tūlīt! Vai šīs? 

EGLĪTE. Jā! Nu, kā garšo? 

VILKS. Negaršo! Pē! 

EGLĪTE. Cik žēl. 

VILKS. Žēl gan. Ko man tagad darīt? 

EGLĪTE. Es varētu pajautāt sniegpārsliņām. Bet tās parasti neatbild. 

VILKS. Sniegpārsliņām? Kas tās tādas? 

EGLĪTE. Viņas dažreiz virpuļo man apkārt. Re, kur atkal tuvojas. 

VILKS. Izskatās bīstami. Man ir bail! Ko man darīt? 

EGLĪTE. Nebaidies, sniegpārsliņas tev pāri nedarīs. 

VILKS. Neticu! Nē, es negribu, lai tās man pieskartos! 

EGLĪTE. Ko tu dari? Kāpēc tu lien zem maniem zariem? 

VILKS. Man ir bail! 

EGLĪTE. Stirniņ, nebaidies! Stirniņ! Paslēpās. Nāciet, pārsliņas. Lai man nav garlaicīgi. Re,            

kā tās virpuļo un griežas! Stirniņ, skaties! 
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Ierodas zaķis. 

EGLĪTE. Zaķi, tu esi atpakaļ! 

ZAĶIS. Bet es taču teicu, ka atgriezīšos! 

EGLĪTE. Vai tu satiki bērnus un uzzināji īstos vārdus dziesmiņai? 

ZAĶIS. Satiku! Viņi dziedāja un dejoja apkārt eglītei. 

EGLĪTE. Apkārt eglītei? 

ZAĶIS. Jā! Es piegāju pie kādas mājas loga un ieraudzīju, ka iekšā ir eglīte. Viņa bija                

izpušķota ar zvaigznītēm! 

EGLĪTE. Izpušķota ar zvaigznītēm! 

ZAĶIS. Un piparkūkām! 

EGLĪTE. Kas ir piparkūkas? 
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ZAĶIS. Tas ir tāds kraukšķīgs gardums! 

EGLĪTE. Piparkūkas! Tas tiešām izklausās gardi! 

ZAĶIS. Gardi gan! Pagaidi! Bet vai tu saproti, ko tas nozīmē? 

EGLĪTE. Ko tad? 

ZAĶIS. Tas nozīmē to, ka eglītes var staigāt! 

EGLĪTE. Kāpēc tu tā domā? 

ZAĶIS. Kā tad tā eglīte varēja nokļūt pie bērniem? 

EGLĪTE. Nezinu. 

ZAĶIS. Aizejot! 

EGLĪTE. Tu domā? Es esmu mēģinājusi iet, bet man nekad nesanāk. 

ZAĶIS. Bet tu pamēģini tagad! Ja aiziesi pie bērniem, tad tev vairs nebūs garlaicīgi. Nu? 

EGLĪTE. Nesanāk. Es varu tikai nedaudz pagrozīties, pastaipīties un pašūpot zarus. 

ZAĶIS. Bet tu pamēģini kārtīgāk. Nu! Mēģini vēl! 

EGLĪTE. Nē, paiet es tomēr nevaru. 

ZAĶIS. Cik žēl! Ja tu varētu aiziet pie bērniem, tad varbūt arī tevi izpušķotu ar zvaigznītēm                

un piparkūkām. 

VILKS. Es arī gribētu, lai mani izpušķo ar zvaigznītēm! 

ZAĶIS. Ā! Vilks! Palīgā! 

EGLĪTE. Kur ir vilks? Gribu redzēt vilku! 

ZAĶIS. Vai tad tu neredzi? Re, kur stāv! 

VILKS. Es? 

EGLĪTE. Bet tā taču ir stirniņa! 

VILKS. Jā, es esmu stirniņa. Priecājos iepazīties, zaķīt. 

ZAĶIS. Netuvojies! Stāvi! Mežus pārklāj sniegs, lāčiem ziemas miegs, gaiss tik skanīgs,            

salts, viss tik tīrs un balts. 

VILKS. Cik skaisti! Turpini, zaķīt! Tev ir tik jauka balss. 

ZAĶIS. Kāpēc tu mani neēd? 

VILKS. Kāpēc man tevi jāēd? 

ZAĶIS. Jo vilki ēd zaķus. 

VILKS. Bet es taču neesmu vilks! 

EGLĪTE. Jā, tā ir stirniņa. 

ZAĶIS. Pirmo reizi redzu tādu stirnu. Izskatās pēc vilka. 

EGLĪTE. Bet nav! 
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ZAĶIS. Ja jau tu esi stirna, tad kāpēc tu mani no rīta gribēji noķert? 

VILKS. Es? 

ZAĶIS. Jā, tu! 

VILKS. Es neatceros. 

ZAĶIS. Melo! Tas ir vilks, kurš izdomājis kādu ļaunu plānu, lai mani noķertu! 

VILKS. Neko es neizdomāju! Es vienkārši neatceros! 

EGLĪTE. Tiešām neatceras. Un pūce viņam teica, ka viņš ir stirniņa. 

ZAĶIS. Melo! 

VILKS. Kāpēc lai pūce melotu? 

ZAĶIS. Jā, pūce nekad nemelo. Kāpēc pūce meloja? 

VILKS. Es nezinu. 

EGLĪTE. Zinu! Pajautāsim pūcei! 

VILKS. Kā mēs to pūci atradīsim? 

EGLĪTE. Mēs varam viņu pasaukt. 

VILKS. Labi! Pūce! Pūce! Kur tu esi? 

ZAĶIS. Klusāk! Nē, mēs nevaram viņu saukt. 

VILKS. Kāpēc? 

ZAĶIS. Tāpēc, ka mūs var sadzirdēt vilki. Un apēst! 

VILKS. Negribu, lai mani apēd. 

EGLĪTE. Es arī nē! Tas ir sāpīgi. 

ZAĶIS. Ja nevaram saukt, tad jāiet meklēt. 

VILKS. Labi, ejam meklēt! 

ZAĶIS. Eglīte, gaidi mūs tepat! Mēs drīz būsim atpakaļ! 

Zaķis un vilks prom. 

EGLĪTE. Labi, gaidīšu. Tikai steidzieties ātrāk atpakaļ! Cik garlaicīgi. Atkal snieg! Un kā             

pārsliņas griežas. Vēl, griezieties vēl! 
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Ierodas pūce. 

PŪCE. Palīgā! Glābiet mani! 

EGLĪTE. Kas noticis? 

PŪCE. Es esmu sasitusi spārnu un nevaru palidot. Bet man pakaļ dzenas vilks. 

EGLĪTE. Tad ātri paslēpies zem maniem kuplajiem zariem. 
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PŪCE. Paldies par palīdzību, eglīt. Tu tiešām domā, ka vilks mani šeit neatradīs? 

EGLĪTE. Neatradīs. Tu tikai nelien ārā, kamēr nesaku, ka ir droši! 

PŪCE. Labi! 

Ierodas zaķis un vilks. 

VILKS. Aū! Kur tu paliki? Pūcīt! 

EGLĪTE. Kuš! Nebļausties, stirniņ! Te, kaut kur, esot vilks! 

ZAĶIS. Vilks? Kur? 

VILKS. Slēpjamies! 

ZAĶIS. Kur mēs klajumā varam paslēpties? 

VILKS. Zem eglītes! Tur ir droši! 

EGLĪTE. Ātri, kamēr vilks jūs nav pamanījis! 

VILKS. Nu, vai vilks ir redzams? 

EGLĪTE. Neredzu nevienu vilku. 

ZAĶIS. Tu esi droša? 

EGLĪTE. Pavisam droša! 

VILKS. Au! Zaķi, negrūsties! 

ZAĶIS. Tas neesmu es. 

VILKS. Kas tad? 

PŪCE. Es. 

ZAĶIS. Kāds es? 

VILKS. Pūce! Tā taču ir pūce! 

PŪCE. Palīgā! Vilks! 

VILKS. Kur? 

PŪCE. Nenāc klāt! 

VILKS. Kāpēc? 

PŪCE. Jo tu esi vilks! 

VILKS. Es esmu stirna! 

EGLĪTE. Jā, pūce - tā ir stirniņa. 

ZAĶIS. Nāc atpakaļ zem eglītes. 

VILKS. Te kaut kur klīstot vilks. 

PŪCE. Nē! Neiešu zem eglītes kopā ar vilku! 

ZAĶIS. Nāc, nepretojies! 

PŪCE. Atlaidiet mani! Palīgā! 
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VILKS. Nebļausties! 

PŪCE. Palīgā! Vilks! 

EGLĪTE. Zvaniņš skan, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc! Dāvanas būs tev un man, visi             

bērni sauc! Hei! Zvaniņš skan, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc! Dāvanas būs tev un man,              

visi bērni sauc! Hei! 

PŪCE! Cik skaista dziesmiņa. 

EGLĪTE. Tagad, kad esat nomierinājušies, ieviesīsim skaidrību. Pūce, kāpēc tu stirniņu           

apsaukā par vilku? 

PŪCE. Vai tad tu neredzi? Tas ir vilks! Zaķi, tev taču būtu jāzina, kā izskatās vilks. 

ZAĶIS. Līdz šim es domāju, ka zinu. Bet tu pati taču viņam teici, ka viņš ir stirna. 

VILKS. Jā, teica gan! Un vēl viņa man rādīja čiekurus. 

EGLĪTE. Ja jau stirniņa ir vilks, tad kāpēc tu viņai teici, ka viņa nav vilks? 

PŪCE. Lai viņš mani neapēstu! 

VILKS. Kāpēc visi domā, ka es viņus gribu apēst? Es vairs vispār negribu ēst! Tā var tikai                 

sadurties! Pūce, tu esi mele! Stirnas neēd eglītes! Es pagaršoju! Tikai duras mēlē! 

PŪCE. Ha, ha, ha, ha... 

EGLĪTE. Pūce, kāpēc tu smejies? 

PŪCE. Jo tas muļķis tiešām noticēja, ka ir stirna! 

EGLĪTE. Bet kāpēc tu viņam meloji? 

PŪCE. Es no rīta koka zarā aizsnaudos. Tad pēkšņi sajutu, ka esmu nokritusi zemē. Kad               

atvēru acis, ieraudzīju vilku. Mēģināju aizlidot, bet krītot biju sasitusi spārnu. Jau domāju, ka              

pēdējā stundiņa klāt, bet izrādījās, vilks kokā bija ieskrējis ar tādu sparu, ka ne tikai nogāza                

mani, bet arī pats neatcerējās, kas viņš ir. Tad nu es viņam sameloju, ka viņš ir stirna, lai tiktu                   

prom ar veselu ādu. 

ZAĶIS. Tu paskat tik! Tad tu tiešām esi vilks un gribēji mani apēst! Nenāc klāt! Palīgā! 

VILKS. Bet es nemaz negribu tevi ēst! 

ZAĶIS. Kāpēc nē? Kas tad man par vainu, izlepušā kungs? 

VILKS. Jo draugus neēd. Ja ēd draugus, tad ir sāpīgi. Es zinu, jo jau mēģināju apēst eglīti. 

ZAĶIS. Tad tu neēdīsi ne mani, ne pūci? 

VILKS. Neēdīšu. 

PŪCE. Ko tad tu ēdīsi? 

VILKS. Sūnas! 

ZAĶIS. Pē! Sūnas taču nav garšīgas! 
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VILKS. Zinu. Bet es labāk ēdu negaršīgas sūnas, kā garšīgus draugus. 

EGLĪTE. Vilciņ, ja es būtu izpušķota ar piparkūkām, tad pacienātu arī tevi. Lai tev nebūtu               

jāēd sūnas. 

VILKS. Cik mīļi! 

EGLĪTE. Es tā gribētu aiziet pie bērniem, lai mani izpušķo. Tad man vairs nekad nebūtu               

garlaicīgi. 

ZAĶIS. Pagaidi! Pūce, varbūt tu zini, kā eglīte var aiziet pie bērniem? 

PŪCE. Nevar! Eglītes nestaigā! 

EGLĪTE. Es taču teicu. 

PŪCE. Eglītes parasti aiznes. 

ZAĶIS. Dzirdi, eglīte! Tev nemaz pašai nav jāiet, tevi jāaiznes! 

VILKS. Mēs tevi aiznesīsim. Saki tik, uz kurieni! 

PŪCE. Tā tas nenotiek! Bērni paši parasti izraugās eglīti. 

VILKS. Kāpēc tad tā? 

PŪCE. Jo bērni vēlas mājā aiznest pašu skaistāko eglīti. 

EGLĪTE. Bet es taču esmu skaista! 

ZAĶIS. Jā, paskaties, kādi kupli zari. 

VILKS. Un cik košas skujas. 

PŪCE. Tiesa gan! Es teiktu, ka tu esi cērtama eglīte. 

EGLĪTE. Ko? Kāpēc tad cērtama? 

PŪCE. Tāpēc, ka, lai eglīti aiznestu mājās, tā vispirms ir jānocērt. 

EGLĪTE. Es negribu, lai mani nocērt! Tas izklausās sāpīgāk par apēšanu! 

ZAĶIS. Vai! Kas tur nāk? 

PŪCE. Izskatās pēc bērniem. 

VILKS. Kā vilku piemin, tā vilks klāt! Ko mums tagad darīt? 

EGLĪTE. Paslēpieties mežā! 

VILKS. Bet tevi nocirtīs! 

EGLĪTE. Un aiznesīs mājās, un izpušķos. Varbūt tas nemaz nav tik sāpīgi. Slēpieties! 

ZAĶIS. Slēpjamies! 

PŪCE. Izklausās prātīgi! 

VILKS. Pagaidiet mani! 

Zaķis, vilks un pūce prom. 
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EGLĪTE. Slēpieties, draugi! Es gan neslēpšos! Mežus pārklāj sniegs, lāčiem ziemas miegs,            

gaiss tik skanīgs, salts, viss tik tīrs un balts... 

Ierodas bērni. 

 

5 

Bērni prom. Ierodas zaķis, vilks un pūce. 

PŪCE. Eglīte! Tu vēl te? 

EGLĪTE. Jā! 

ZAĶIS. Vai tevi nocirta? 

EGLĪTE. Nē! 

VILKS. Vai bērni mēģināja tevi apēst? 

EGLĪTE. Nē, nemēģināja! 

PŪCE. Ko tad viņi te darīja? 

EGLĪTE. Bērni mani izpušķoja! Skatieties! 

PŪCE. Tiešām, eglīt! Kāda tu tagad esi grezna! 

ZAĶIS. Tev zaros iekārti burkāni! Un kāposti! Un arī āboli! Un re, kur augšā ir piparkūkas! 

EGLĪTE. Draugi, cienājieties! Bērni atnesa cienastu, lai ziemā mežā nevienam nav jāēd            

sūnas! 

ZAĶIS. Ķeramies tik klāt! 

VILKS. Ķeramies! Es gribu pagaršot piparkūku! 

PŪCE. Es arī! 

EGLĪTE. Uzmanīgāk! Visiem pietiks. 

ZAĶIS. Au! 

PŪCE. Kas notika? 

ZAĶIS. Vilks ieskrēja man pierē! Au! 

EGLĪTE. Zaķi, tev viss kārtībā? 

ZAĶIS. Laikam jā! Un tev, vilciņ? 

VILKS. Kā man sāp galva. Kas notika? 

PŪCE. Tu saskrējies ar zaķi. Vai tad neatceries? 

VILKS. Tagad atceros! Zaķis aizbēga no manis! 

ZAĶIS. Vilciņ, kā tu jūties? 

VILKS. Mēs abi skrējām un es ietriecos kokā. 

PŪCE. Viņam ir atgriezusies atmiņa! Bēgam! 
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VILKAS. Tagad gan es papusdienošu! 

ZAĶIS. Palīgā! 

EGLĪTE. Nē, neēd mani! Vilciņ, liec mieru maniem zariem. 

VILKS. Burkāni! Man tā garšo burkāni! 

PŪCE. Ko? Pirmo reizi redzu vilku, kuram garšo burkāni. 

VILKS. Es ēdu arī citus augus. Tas nāk par labu veselībai. 

EGLĪTE. Vai tu ēd arī eglītes? 

VILKS. Nē! 

ZAĶIS. Un zaķus? 

VILKS. Arī zaķus es neēdu. Es esmu veģetārietis! 

ZAĶIS. Tad kāpēc tu no rīta dzinies man pakaļ? 

VILKS. Es katru dienu nodarbojos ar rīta rosmi un gribēju ar tevi skrieties. Burkānu grauzīsi? 

ZAĶIS. Protams. 

VILKS. Tad ņem! Un tu, pūce? 

PŪCE. Es labāk kādu piparkūku. 

VILKS. Lūdzu! Un ko vēlies tu, eglīt? 

EGLĪTE. Paldies, man jau viss ir. Jauni draugi un prieks, kurā ar viņiem dalīties. 

ZAĶIS. Jā, tas tomēr ir jauki. Sēdēt te, sniegā, ar draugiem. 

VILKS. Jā! Cik vientuļi līdz šim bija mežā. Jo visi no manis bēga. 

ZAĶIS. Vai tu vēlies arī rīt skrieties? 

VILKS. Protams! 

PŪCE. Kāpēc gaidīt līdz rītam? Mēs jau tagad varam skrieties apkārt eglītei. 

ZAĶIS. Un dziedāt! 

VILKS. Kāpēc jādzied? 

ZAĶIS. Jo tā ir vēl jautrāk! 

VILKS. Tad darām tā! Ko mēs dziedāsim? 

EGLĪTE. Dziesmiņu par zvaniņu! 

VILKS. Bet es nezinu vārdus. 

EGLĪTE. Tas nekas! Dziedi tik līdzi! Mežus pārklāj sniegs, lāčiem ziemas miegs, gaiss tik              

skanīgs, salts, viss tik tīrs un balts… 

 

PRIEKŠKARS. 
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