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Brēmenes muzikanti.Atceroties brāļu Grimmu un vācu tautas garaveikumu.
Neretietis                                         (saziņai ar autoru)

+371 65176572 (LTC), +371 22085048
e-pasts: neretietis_drama@inbox.lv

Sižetu veidosim sirsnīgāku, jaukāku kā Grimmiem. Ēzelis-visiem vadonis. Kaķis ir vecs, bet
arī slinks. To pamana pārējie, jo resns. Suns  vecs un centīgs ,. Gailis spiests mukt no mājām,
jo  saimnieks jaunu gaili nopircis, un vecais vairs nepatīk. To varētu apēst. Sākumā –
muzikantu  pajūgs, kurā sēž četri spēlmaņi. Luga veidota Latvijas Leļļu teātra lugu
konkursam, bet spēlējama arī aktieru sastāvā. Luga  veidota tā, lai leļļu variantā iztiktu ar
maksimums 6(sešiem) aktieriem. Visi zvēri un visi laupītāji nedarbojas vienlaicīgi! Arī
Stāstnieks izmantojams leļļu vadīšanā, ja iespējams.
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Luga konkursam līdz 15.augustam (ieskaitot). .

Brēmenes muzikanti.
Darbojas:
Stāstnieks (vēlāk var būt kādas no lomām tēlotājiem)
Ēzelis
Suns
Kaķis
Gailis
Slēgts pajūgs ar muzikantiem
Laupītāju virsnieks
1.Laupītājs
2.Laupītājs
Saimnieks

1.Daļa
1.skats.Stāstnieks, saģērbies senatnīgā viduslaiku pilsētas iedzīvotāja tērpā. Blakus
skulpturāls Brēmenes muzikantu atveids, kad sakāpuši viens virs otra.  Leļļu skatuvei
priekšā priekškars.
Stāstnieks. Sen atpakaļ tapa stāsts, kuru tagad vēstīšu.

Par pilsētu Brēmeni un četriem vecīšiem.
Par pilsētu nestāstīšu neko daudz, jo nezinu,
Bet vecīši kā vecīši- ar kājām , ķepām, nagiem, knābi, astēm ,vecumu.
Vispār, ko te daudz stāstīt, labāk rādīt!
Jo, kā zināms, veci kļūst arī dzīvnieki,
Bet reti to pamana viņu saimnieki.
Reiz dzīvoja ‘pie saviem saimniekiem ēzelis, suns, kaķis un gailis.(Izjauc

,noceļot augšējās figūras, skulptūru.) Dzīvoja arī citi, bet stāsts būs par šiem . Viņi
strādāja katrs mājās. Tik, cik spēja un varēja. (Atveras priekškars.) Ēzelis pie
saimnieka nesa smagus miltu maisus no dzirnavām .(Paņem ēzeļa figūru un pārceļ
pār aizslietni. Figūra parādās kā lelle.)

2.skats. Stāstnieks  aizslietņa priekšpusē. Saimnieka un Ēzeļa lelles aiz aizslietņa.
Saimnieks. Tagad aiznesīsi šos graudu maisus, tad vēl trīs un tad vēl. Kā katru dienu.
(Uzkrauj ēzelim divus lielus maisus ar grūtībām. Ēzelis sāk nest nastu un dziedāt).
Ēzelis. Dien no dienas

Maisi lieli
Muguru man

Stipri spiež.
Dien no dienas
Darbi vieni
Man par smagiem
Kļuvuši.

Saimnieks. Re, kā ēzelis priecīgs dungo līdz savu darba dziesmu! Nākošajā kravā
uzlikšu vēl vienu maisu!
Ēzelis.(Saka, tad bēdīgi dzied). Saimnieks nesaprot laikam, ko ēzelis dzied savā ēzeļa
valodā.

Dien no dienas
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Darbi vieni
Man par smagiem
Kļuvuši!

Visi mani
Lielie spēki,
Vecumā ir
Zuduši!

Saimnieks. (Nopriecājas.) Re, lai ēzelis strādā! Ar savu ēzeļa prieku un dziesmu!
Ēzelis. (Pārsteigts.) Ar prieku? Es? Vai tas mans saimnieks  saprot, cik daudz viņa
ēzelis nes? Ja pašam uzkrautu, viņš zem smaguma sabruktu! Bet es, ēzelis, taču jau
esmu vecs!

3.skats. Stāstnieks, Saimnieks, Ēzelis. Pajūgs ar slēgtiem ratiem( kulbu) brauc. Skan
dziesma. Ja var iestudēšanā to izdarīt, tad atskanot dažiem solo instrumentiem, tie
kļūst redzami ārpus kulbas. Ēzelis noskatās pakaļ pajūgam.
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti  ķēniņam,
Tir lim pam, pam, tir lim pam pam,
Mēs dziesmas dziedam, skandinām.
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs priekos  līksmi dzīvojam,
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Jums visiem prieku dāvājam! (Pajūgs aizbrauc).
Ēzelis. Re, brauc  ratos, spēlē, priecājas. Es arī tā gribu! (Iedziedas.)
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs priekos  līksmi dzīvojam,
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Jums visiem prieku dāvājam!
(Pārsteigts) Es arī tā varu!
Saimnieks. Ko stāvi, ēzeli, maisus nes! Diena vēl gara, nav sanests nekas.
Stāstnieks. Te pēkšņi pilsētā ziņnesis vēsta: (paņem lielu rulli ar zīmogu un lasa no
tā, ēzelis izstiepis kaklu klausās, viņa saimnieks-arī):
Visi, kas labi muzicēt māk, uz Brēmenes pilsētu pieteikties nāk!
Pilsētai mūziķus vajag jaunus, kuri  dzied meldiņus priecīgus, jautrus!
Brēmenes pilsētā mūziķus gaida, Tiem labi maksās, baros. Ar smaidu!

Saimnieks. Ko stāvi, ēzel, maisus nes! Tādu sliņķi barot vairs negribas!
Jāved  uz mežu pie vilkiem prom, l ai neēstu barību vērtīgo!

Ēzelis. Nē, ēzelis maisus nenesīs vairs, ēzelis muzikants slavens būs! (Nomet
maisus).Uz Brēmeni muzicēt došos es! Maisus lai turpmāk saimnieks nes!
Saimnieks. Ko tagad lai daru es? Kas maisus nesīs? (Skatītājiem.) Kāds palīgā nāks?
(Ēzelis lepni aizrikšo. Saimnieks paceļ abus maisus un smagi velk prom, aiziet velkot
maisus.)

4.skats. Stāstnieks, ēzelis, suns, slēgts pajūgs ar muzikantiem.
Stāstnieks.(Paņem rokās nākošo lelli- suni).

Šai stāstā, kas sens ir un ne ļoti svešs,
Ir medību suns ,protams, ļoti vecs.
Kad paskriet viņš medībās nespēj pat,
Saimnieks domā- suni izmācīs bads…
Vārdā tas Pakans ,kā stāstā šai teikts,
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Lai  top no mums visiem mīļi sveikts!
(pārliek lelli pāri aizslietnim, no kurienes tā parādīsies kā vadīta lelle).

Ēzelis uznāk .Viņam virsū uzskrien aizelsies  suns.
Ēzelis. Kur skriedams, draugs Pakan? Pa ceļu uzmanīgi ir jāiet! Nevar tā skriet! I-ā!
Suns. (Atelsdamies.) Kad ar badu manas vecās kājas ātrākas netapa, saimnieks mani
nosist gribēja.
Ēzelis.(neticīgi) Vai nu tiešām bija tik  traki?
Suns. Es tev godīgi saku! (sāk dziedāt);

Sunim prieks ir zaķi dzīt,
Līku loču pēdas vīt.
Sunim prieks ir  mežā būt,
Sūnās mitru purnu grūst.
Bet ja suns jau paliek vecs,
Paskriet nevar, elpa sēc?
Jāmūk prom no saimnieka,
Kurš  vairs negrib ēdināt.

Ēzelis. Jā, tev taisnība. Tad ir jāmūk… Ko tagad darīsi?
Suns. Nezinu. Medībās iet vairs negribu un nevaru. Neko citu nemāku.

(Atkal parādās kulba ar muzikantiem, kuri spēlē to pašu meldiņu.)
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti  ķēniņam,
Tir lim pam, pam, tir lim pam pam,
Mēs dziesmas dziedam, skandinām.
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs priekos  līksmi dzīvojam,

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Jums visiem prieku dāvājam! (Pajūgs aizbrauc).

Suns. Ha, es arī tā varu!(iedziedas)
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,

Jums visiem prieku dāvājam! (nobungo sev pa krūtīm ar dūrēm-priekškājām).
Ēzelis. Klau, nāc man līdzi uz Brēmeni, tur vajag pilsētas muzikantus. Es spēlēšu
cītaru, bet tu-… tu sitīsi bungas!
Suns. Ar mieru! Ejam!(Abi saskatās un sāk promejot dziesmiņu).
Ēzelis un Suns: Tir lim pam pam, tir lim pam pam,

Mēs muzikanti  ķēniņam.
Ēzelis. Nē, ne ķēniņam, bet Brēmenei! Vēlreiz, bet pareizi!
Ēzelis un Suns: Tir lim pam pam, tir lim pam pam,

Mēs muzikanti  Brēmenei.
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti  Brēmenei. (Abi aiziet.)

5.skats. Stāstnieks, ēzelis, suns, kaķis, slēgts pajūgs ar muzikantiem.
Stāstnieks. (paņem kaķa figūru vai lelli).

Ir mūsu  trešais varonis jau klāt!
Tāds apaļš , paslinks, bet raksturā  labs,
Viņš vienmēr gatavs pie bļodas stāt,
Un pelēm nekaitīgs kā stabs.
Katrs bērns zina, kā viņu sauc.
To mājas tur, ja peļu ir daudz.
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(Pārliek lelli pāri aizslietnim, kur tā vēlāk parādīsies kā Kaķis).
Kaķis. (Neapmierināts.) Ņau! Šodien ne peļu, ne ēdiena nav.(uznāk Ēzelis ar
Suni)Ņau! Nekā nav!
Ēzelis. Kas tad tev, ņurrātāj, noticies, ka esi tik bēdīgs?
Kaķis. Kas tur par prieku, ja pavisam neveicas. Labi vēl, ka no jūrskolas izspruku.
Mani ,tik vecu…
Suns. Un resnu!
Kaķis .To neteicu es! Jā , grib piespiest ķert peles!

(Sāk dziedāt.) Ir kaķa uzdevums noķert peli.
To zina jauns, to zina vecs.
Ir kaķim tādēļ zobi un nagi,
Katrs to pat bez grāmatām redz.
Ja kaķim zobi  veci un reti,
Kā tad lai  kaķis noķer peli? 2x

Ēzelis. Jā, ņurrātāj, tev nav viegli.
Parādās pajūgs(kulba) ar muzikantiem un dziesmu.

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti  ķēniņam,
Tir lim pam, pam, tir lim pam pam,
Mēs dziesmas dziedam, skandinām.

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs priekos  līksmi dzīvojam,
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Jums visiem prieku dāvājam! (Pajūgs aizbrauc).

Kaķis.(mēdīdamies, kariķēdams)
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Jums visiem prieku dāvājam!

Prieka dāvātāji! Arī es tā varētu!
Suns. Ņurrātāj, tu vari! Mēs ejam uz Brēmeni salīgt par pilsētas muzikantiem. Nāc
līdzi!
Ēzelis. Jā, nāc mums līdzi! Tu taču proti spēlēt nakts mūziku! Ī-ā!
Kaķis.  Nakts mūziku? Protu, ēst… gribu, muzikants… .būšu! Ejam!
Suns . Uzdziedam muzikantu dziesmu!
Visi sāk dziedāt.

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti Brēmenei(kaķis dzied-ķēniņam),

Ēzelis.(Kaķim.)Brēmenei! Mēs būsim Brēmenes muzikanti!
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti Brēmenei, (visi  trīs noiet no skatuves).

6.skats. Stāstnieks, ēzelis, suns, kaķis, gailis, slēgts pajūgs ar muzikantiem.
Stāstnieks(Paņem rokās pēdējo-gaiļa lelli vai figūru)

. Ir laiks iepazīt varoni ceturto,
Krāšņu, spalvām bagāti rotāto
Viņš dzied savā balsī skanīgā,
It kā pasaulei diena ir pēdējā.
No rīta viņš modina- viss ir skaidrs,
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Bet ja tā bļauj- vai notiek kas baigs? (Pasniedz lelli pār aizslietni, kur
parādās kā Gailis, uzlaižas uz staba gala.)
Gailis. (Dzied savu dziesmu atkārtojot vismaz divas reizes.)

Kad no rītiem skaļi dziedu,
Laba laika vēsti sniedzu,
Visiem  priekā staro vaigs,
Darbā raitā paiet laiks.

Kad no rītiem knābis lejā,
Mākoņiem pa gaisu skrejot,
Visi zina –laiks būs slikts,
Katrs cilvēks tad ir pikts. (Vismaz 2x abus pantus, apkārt gailim sanāk

Ēzelis, Suns, Kaķis, Gailis sāk klepot. )
Ēzelis. Tu jau aizbļausi visiem ausis. Kas noticis, dziedātāj?
Gailis. (Ātri berot vārdus.) Dziedādams es esot vēstījis jauku laiku,  saimniece tāpēc
bija stājusies pie veļas mazgāšanas, bet nu nevar izžāvēt un dusmojas. Rīt, svētdienā,
viņai būs viesi, tādēļ likusi ķēkšai mani nokaut un izvārīt zupā. Bet man vēl negribas
zaudēt savu galvu, tādēļ arī pirms nāves vēl kliedzu, cik spēju.(Sataisās atkal dziedāt
ungrib turpināt dziesmu trešoreiz, kad parādās muzikantu pajūgs-kulba)).
Muzikantu pajūgs brauc, dziesma skan.

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti  ķēniņam,
Tir lim pam, pam, tir lim pam pam,
Mēs dziesmas dziedam, skandinām.

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs priekos  līksmi dzīvojam,
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Jums visiem prieku dāvājam! (Pajūgs aizbrauc).

Gailis. (Nīgri.) Es ar tāpat varētu!(Dzied.)
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs priekos  līksmi dzīvojam…(beigas nodzied ne kā oriģinālā, bet skumji).

Ēzelis. - Ko tu, sarkanseksti, te par niekiem klaigā! Nāc labāk mums līdzi uz Brēmeni,
tur tev klāsies labāk nekā zupas katlā. Ī-ā!
Suns. Tev ir laba balss, tādēļ mums visiem kopā iznāks ļoti jauka muzicēšana.
Kaķis. Nāc, salīgsim kopā par Brēmenes muzikantiem!
Gailis. Par muzikantu laikam būt labāk kā zupas katlā? Iešu jums līdzi.
Kaķis . Ar dziesmu?
Ēzelis. Protams!
Visi četri dodas tālāk , dziedot:

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti esam gan,
Tir lim pam, pam, tir lim pam pam,
Mēs dziesmas dziedam, skandinām.2x visu dziesmu.

7.skats.Stāstnieks. ēzelis, suns, kaķis, gailis, vajadzētu vismaz vienu-divus lielus
kokus.
Stāstnieks. Tagad  visi mūsu varoņi kopā.

Skanīgi dziedot iet Brēmeni lūkot.
Pakalni, lejas- kājām ceļš grūts,
Naktij nākot, jāmeklē atpūta būs.
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Mežs tumšs apkārt, ir  novakars vēls,
Nav cilvēki viņi. Vai nojumi celt?

Uznāk četri piekusuši ceļinieki- Ēzelis, Suns ,Kaķis, Gailis. Dzied :Tir lim pam pam
, tir lim pam pam….(Dara to lēnām, jo piekusuši).
Ēzelis. (žēli) Bij mājā tik labi, kad deva ēst,

Cik žēl, ka tomēr nācās bēgt.
Uz salmiem tur gulēju, ēdu sienu,
Nu  mežā  koka pavēnī lienu. (Noguļas pie viena stumbra).

Suns. (bēdīgi noskatījies uz ēzeli)
Mājās pa reizei kauliņu grauzu,

Te žļammāt var tikai sūnu sausu.
Pie koka piespiedies gulēšu es,
Lai zvaigznes man pāri seģeni met. A-ūū!(Noguļas pie otra koka).

Kaķis. (staigādams pa vidu ēzeļa un suņa guļvietām)
Uz  zemes kaķim nav vieta laba.
Nesēdēšu kā gailis uz staba.
Uz mūrīša mājās vieta bij mana,
Tagad būs jātiek uz kāda zara. (Rāpjas kokā, bet resns ,grūti iet).

Gailis. Ēzelis, suns jau sapņaini sūnās snauž
Kaķis laimīgs pa miegam vēderu glauž.
Kur nabaga Gailim naktsmieru rast?
Nav ierastās kūtiņas, laktas man…

Ēzelis. (Neapmierināts paslejas augšā).
Klau, netraucē citiem sapņus jau skatīt!
Ja augstāk gribi, tur (rāda) galotne, zari!

Gailis uzlaižas koka galotnē. Pagroza galvu apkārt.
Gailis. Te ceļš, kur šurp gājām,

Te biezi jo biezi meži,
Tur… gaismiņa spīd no mājām…
Tur logā gaismiņa vāja!

Suns.(Paslējies augšā sauc Gailim). Kāda gaisma? Ko bļauj kā traks!?
Tas gailis ar redzi pavisam švaks! Vau!

Gailis.(Neapmierināts). Es saku, tur mājas un gaisma ir!
Kaķis. (Izbāž  galvu no zariem.) Kāda gaisma mežā? Kur ir zvaigzne un kur ir
mājas, man acs vēl šķir!
Ēzelis un Suns pieceļas, Kaķis no koka noveļas. Visi zem koka, kur galotnē gailis.
Ēzelis.(Cerīgi) Ja būtu tur māja, mums paēst ļautu!
Suns.(Sapņaini) Ja būtu tur māja, es- kauliņu grauztu!
Kaķis.(Nopūšoties) Ja būtu tur māja, tad- mūrītis silts!
Gailis. Es jums saku, tas viss tur (rāda) būs! Tas it tur, lūk(rāda)!
Ēzelis. Labi, tad uz turieni ejam. Tu ,Gaili, nāksi vai par mums smejies?
Gailis. Es ne tikai eju, es lidot lejā spēju!(nolaižas lejā).
Suns. Bet ejam tagad gan klusu, jo visi vakarā laižas uz dusu.
Klusām visi Brēmenes muzikanti iet.
Stāstnieks. Nav zināms, gājuši stundu vai trīs,

Caur kokiem jau skaists namiņš vīd!
(Pašķiroties kokiem, parādās namiņš.)
Gailis. Vajadzētu paskatīties, kas tur mīt,

Varbūt tādi, kas projām dzīs?
Kaķis. (Nīgri.)Tad es tepat pie  mājas pakša palieku,
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Nav spēka man meklēt citur mājvietu. Ņau!
Suns. (Pārdomājot.)Ja logā ielūkotos kāds augumā lielāks,

Mēs visi  skaidri zinātu,  vai gaida mūs ciemos.
Visi skatās uz Ēzeli.

Ēzelis. Ī-āā.
Labi, es logā palūkošos,
Lai zinātu, vai ciemos gaida mūs.

Pie mājiņas loga pieiet ēzelis un skatās iekšā, grozīdams galvu. .Tad Ēzelis  aiziet pie
pārējiem .Pārējie vēro.
Ēzelis. Ī-ā! Jā nezinu, vai  mūs tur kāds gaida….
Kaķis. Saki, vai ēdiens tur ir? Vau.
Ēzelis.(Nopūšas.) Ir. Galds bagāti noklāts,  gan ēdieni, gan dzērieni ir.
Suns. (Nesaprot.) Kamdēļ tad skumt ? Varbūt saimnieki mājās nav? Iekšā viss kluss?
Ēzelis. (Bēdīgi.)Saimnieki galdam apkārt sēž , mielojas, dzied un ēd…
Gailis. Tad jau viss  ir brīnišķi! Cerams, mēs  tur būsim gaidīti!
Suns. Pag, Ēzeli, saki skaidri. Kas namiņā mīt?
Ēzelis. (Nopūšoties.) Saimnieki pie galda ir trīs…
Kaķis. Ja ēdiens ir, tad silts pavards ir ar. Ejam iekšā un sakām labvakar!
Ēzelis. Kāpēc jūs domājat, ka jūs priecīgi sveiks? Ja nu klups virsū, važās slēgs?
Gailis. Kas ir šī namiņa iedzīvotāji?
Ēzelis. Trīs laupītāji!
Kaķis. Ko nu?
Gailis.(Bēdīgi) Kamdēļ  šurp nācām nelaimi meklēt?
Kaķis.(Pārmetoši.) Par gaismu un māju tu sāki runāt, sarkanseksti!
Suns. Nestrīdēsimies! Paiesim nost un apdomāsim, ko darīt varam. Tu ēzeli pastāstīsi,
ko redzēji logā. Ko darīt tālāk- izlemsim kopā.

8.skats.Stāstnieks, trīs laupītāji. Četri Brēmenes muzikanti noiet nost. Viņiem klusi
ejot ap mājiņu, tā griežas līdzi, parādoties mājas iekšpusei, kad zvēri pazuduši.
Mājiņas iekšpusē  galds, ar ēdieniem un dzērieniem, sēž divi laupītāji, bet Laupītāju
virsnieks stāv.
Laupītāji(visi trīs dzied, piedziedājuma bum laikā sitot ar kausiem pa galdu).

Mēs laupījām to pajūgu, bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Kas brauca tur uz Brēmeni, bum- bum- bu- rum- bum- bum.

Leļļu priekškars aizveras.
Stāstnieks. Nav labi svešos logos skatīt, tiešām!

Jau mazam to tētis un  mamma mācīja.
Nav ēzelim tēta, mammas, kas  saka priekšā.
Viņš gāja pie loga un  iekšā skatījās.
No laupītājiem  ,kas dzīro  mājā  tur iekšā,
Katrs godīgs to laiku cilvēks baidījās!

Ko redzēja ēzelis, zināsim drīzi,
Bet tagad  gan  iesim  starpbrīdī visi.

Starpbrīdis.

2.Daļa.
9.skats. Stāstnieks , Ēzelis, Suns, Kaķis, Gailis. Sākumā priekškars aizvilkts.
Stāstnieks. Sen  atpakaļ tapa stāsts, kuru tālāk  vēstīšu.
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Par  pilsētu Brēmeni un  četriem vecīšiem.
Par pilsētu nestāstīšu neko daudz, jo nezinu,
Bet vecīši kā vecīši- ar kājām , ķepām, nagiem, knābi, astēm ,vecumu.
Vispār, ko te daudz stāstīt, labāk rādīt!
Tagad ,tur mežā (rāda uz leļļu skatuvi, kur atveras priekškars)

pie mājiņas viņi
Apdomā ko darīt  un savu grūto dzīvi.

Leļļu skatuve-tāda pati kā skatā, kad kokiem pašķiroties parādījās mājiņa.
Ēzelis. (citiem muzikantiem) Ir laupītāji tur mājiņā  trīs , viens virsnieks  drosmīgs, bet
divi – gļēvi!
Suns. Kādēļ tu domā, ka bailīgi, gļēvi?
Ēzelis. Jo laupītāju virsnieks tos lamāja, ka tie laupītāji abi nevis laupīja, bet paši
bailēs drebēja!
Suns. Es nezinu vai esmu  drosmīgs, bet bailīgs –nē!
Kaķis . Vai tā nav drosme-tik tālu man no manas kaķa bļodas aiziet? Man bail nav!
Ēzelis. Tad varbūt mēs varam to namiņu paņemt sev? Paēstu,  padzertu, atpūstos vēl!
Gailis. (Uzņēmīgi.)Mēs varētu darīt tā !Uz Ēzeļa muguras Suns uzkāptu, uz Suņa-
Kaķis, uz Kaķa -es!
Kaķis.(Uztver domu.) Un tad ar skaļu bļāvienu pie loga mēs izbiedētu mājiņas
iemītniekus!
Suns. Kāpēc bļaut, ja varam dziedāt?
Ēzelis. Tad ejam, darām un dziedam!
Muzikanti  sāk iet, koki pašķiras, parādās mājiņa.
Ēzelis.(Klusām.) Mēs iesim aiz mājiņas pie tā loga!
Suns. Labi, uz priekšu!

10.skats. Aiz mājiņas aizejošie Brēmenes muzikanti, pazūd aiz mājiņas, kura atkal
pagriežas ar redzamo iekšpusi pret skatītājiem. Iepriekšējais iekārtojums. Galds ar
servējumu, virtuve ar maizeskrāsni. Laupītāju virsnieks  un divi laupītāji.
Laupītāji.(Visi trīs dzied, refrēnā sitot ar rokām pa galdu- bungojot.)

Mēs laupījām to pajūgu, bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Kas brauca tur uz Brēmeni, bum- bum- bu- rum- bum- bum.

Tur zeltu sev mēs ieguvām, bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Daudz gardu mantu piedevām, bum- bum- bu- rum- bum- bum.

Un tagad jautri dzīrojam, bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Šeit ēdam, dzeram, līksmojam, bum- bum- bu- rum- bum- bum.

Mēs laupītāji drosmīgi, bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Nekādas briesmas nebaida, bum- bum- bu- rum- bum- bum.

Laupītāju virsnieks.(Dusmīgi.)Apnicis! Kad dziesmu dziedāt, tad jūs abi varoņi, bet
kad jālaupa- viss man jādara! Šie ( skatītājiem) aiz bailēm bikses pietaisa!
1.Laupītājs. Bet tikai mazliet!
2. Laupītājs. Kaut kā bailīgi šovakar. Vai durvis ir ciet?
1.Laupītājs. (Nobijies.)Ārā kāda lapiņa nočaukstēja,  nāk kas slikts!
2. Laupītājs. Ātri zem galda, tur drošāk ir! (Abi palien zem galda)..
Laupītāju virsnieks. Kāds brīnums, ka šādus laupītājus visi sit?
1.Laupītājs. (No pagaldes, bet redzami, ja tas tehniski iespējams.)Man vecāki teica,
ka kauties ir slikti.
2. Laupītājs. Mani tētis vienmēr aizstāvēja, ja mani kāds gribēja sist.
Laupītāju virsnieks. Lieniet ārā! Vai būsiet mierā! Es kļūšu pikts! Te slikts un
briesmīgs esmu tikai es! Tikai laupītāji nez kāpēc – visi trīs  mēs? Ejiet gulēt!
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2.Laupītājs. Drošāk aizmigt būtu, ja kāds paturētu rociņu, pasaku pastāstītu.
1.Laupītājs.Man vajadzēt kādu, kas palīdz aitiņas skaitīt. Lai varu es aizmigt.
Laupītāju virsnieks. Īsts gļēvuļu pāris jūs abi ne laupītāji!
2.Laupītājs. Neapvaino! Mēs varam aiziet!
1.Laupītājs. Nē, nē, tagad pa tumsu man bail skriet!
2.Laupītājs. (Izsmejot.) Un ja tagad uz ateju ārā iet nāksies? Ko darīsi tu?
1.Laupītājs. Man podiņš ir istabā. Lūk, tur!
Laupītāju virsnieks. Klusi topat ,muldoņas abi! Tur ārā tiešām kaut kas grab.
2.Laupītājs. Ātri zem galda, vairs nav labi!(palien zem galda)
1.Laupītājs. Kāds atnāks un mums laupītājiem ļaunu darīs! (palien zem galda)
Laupītāju virsnieks.(Bargi.) Mierā! Viss būs labi!

11.skats. Laupītāju virsnieks, laupītāji, ēzelis, suns, kaķis, gailis.
Ēzelis.(tikai balss ārpusē).Ī-ā! Trīs, četri!
Laupītāju virsnieks.(Neizpratnē). Kādi četri? Mēs esam tikai trīs… Ā . tur ārā kāds
ir!
Ēzelis.(Tikai balss) Uz otro „trīs, četri.” viņi lai mūk!

2.Laupītājs. Kādi četri? Mēs te trīs! Mēs jau mūkam!(pa durvīm ārā).
Suns. Trīs ,četri! Iekšā- brūkam! Dziesmu sākam!
Kaķis. Pēc manas pavēles sākam!
1.Laupītājs. Muksim , tik podiņu paņemšu! (Paķer podiņu un mūk.)
Ārā atskan muzikantu dziesma.
Ēzelis, suns, kaķis, gailis(skatītājiem neredzami dzied):

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti esam gan, (noslēdzot ar ēzeļa I-ā, suņa riešanu, kaķa ņaudēšanu

un gaiļa dziedāšanu. Nokrakšķ logs un aiz iekšā krītošā loga rāmja parādās jeb
ieveļas četri Brēmenes muzikanti. Tehniski to varētu izdarīt, ja būtu četras nekustīgas
lelles, sastatītas viena virs otras, kuras caur logu iekrīt istabā jeb virtuvē, pazūdot
zem aizslietņa, bet parādoties īstajām, vadāmajām lellēm, kuras „pieceļas” no
grīdas.).
Laupītāju virsnieks.(Saķēris galvu.) Ko es te viens! Prom, prom!(Pa durvīm ārā.)
Ēzelis.(Apskatās apkārt.) Izskatās, māja tagad ir mūsu.
Suns. Kauliņš uz galda?
Ēzelis. Ņem , arī tas- mūsu!
Kaķis. (Pasmaržo krūzi.) Te smaržo pēc piena !
Ēzelis. Dzer droši , tas tev vienam!
Gailis. Ja maizes riku kāds apēst man ļautu…
Ēzelis. Ēd droši! Tas viss taču mūsu! Pietiek šo gaudu!
Kaķis. Pie galda apsēsties arī mēs drīkstam?
Ēzelis. Es sēžos, bet jūs savā mājā dariet, kā zināt.
Visi apsēžas pie galda un ēdot dzied dziesmu:

Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs muzikanti esam gan,
Tir lim pam, pam, tir lim pam pam,
Mēs dziesmas dziedam, skandinām.
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Mēs priekos  līksmi dzīvojam,
Tir lim pam pam, tir lim pam pam,
Jums visiem prieku dāvājam!
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Kaķis.(Nožāvājas.) Ziniet, uz miegu mani velk. Es gulēšu siltos pelnos pie plīts.
Ēzelis. Ielikšu atpakaļ logu, un uz saslaukām es.(ātri ievieto atpakaļ logu nišā. Logu
vēlams daļēji atstāt iestiprinātu loga nišā, lai ātri var nofiksēt atpakaļ.)
Suns. Ja atkal man ir sava māja, to sargāšu aizdurvē. (noguļas pie ārdurvīm).
Gailis. Nav (apskatās apkārt) te augstākas vietas par plauktu, man tā būs vieta jauka.
Ēzelis. Kaķi, tu tumsā labi redzi, nopūt uz galda lampu.
Gaisma nodziest ,visi guļ .Māja lēnām pagriežas un atkal meža koki noslēpj mājiņu.

12.Skats. Laupītāju virsnieks. 1.laupītājs,2.laupītājs.
Laupītāju virsnieks. A-ūū! Laupītāji! Kur jūs esiet!
2.Laupītājs. (Balss tikai. Paslēpies aiz viena koka ) Mūsu te nav! Kas tur ir? Mēs
neesam  laupītāji, un mums ne… maz ,ne… e…  maz nav bail.
1.Laupītājs. Ko jums vajag? Man nekā nav, tikai podiņš(izbāž roku no koka
aizmugures ar podiņu) Bet to man pašam vajag, Pēc šī pārbīļa –tūlīt pat.(Roka ar
podiņu pazūd.)
Laupītāju virsnieks.(Komandē). Tu(vienam)-sēdi uz podiņa, bet tu(otram)-nāc šurp!
2.laupītājs pienāk bailīgi pie laupītāju virsnieka.
2.Laupītājs. Kur mēs tagad slēpsimies, kur muksim?
Laupītāju virsnieks. Mums nevajadzēja tik muļķīgi mukt! Ej uz māju pusi un
paskaties. Kā tur izskatās? Vai nav kādas briesmas?
2.Laupītājs. Bet ja man ir bail?
Laupītāju virsnieks. Nu tad baidies un ej! Tikai no ārpuses, tālienes paskaties!
2.Laupītājs. Man laikam ir jāklausa? (Nopūšas.) Tad es eju!
2.Laupītājs iet uz mājiņas pusi, koki pašķiras, skatītāji ierauga mājiņu ar tumšiem

logiem. 2.Laupītājs ātri, ātri dodas atpakaļ.
2.Laupītājs. Tur ir briesmas! Tur ir briesmīgi tumšs!
1.Laupītājs. (Parādās no koka aizmugures.) Ja ir briesmas, tad jāmūk!
Laupītāju virsnieks.(Pārmetoši). Viņš neteica briesmas! Viņš teica- briesmīgi tumšs!
Tas ir- ļoti, ļoti tumšs!
1.Laupītājs. Labi, bet ja tā tumsa ir briesmīga, varbūt drošāk ir mukt?
Laupītāju virsnieks. Tumsa nekad nav briesmīga, tikai –tumša! Ja tu pie mums
pienāci, tad iesi uz mājiņu izlūkos! Uzzināsi, vai tur vēl kāds atrodas!
1.Laupītājs. Es laikam nevaru teikt-nē…
Laupītāju virsnieks. Nevari gan! Jo es pavēlu! Ja gribi, ņem līdzi podiņu!
1.Laupītājs. Ja nepārnāku, uzskatiet mani par laupītāju!
Laupītāju virsnieks. Mēs par tevi - atriebsimies!
2.Laupītājs.(šņukstot uz pleca virsniekam.) Nē, raudāsim. Muksim un raudāsim!
Laupītāju virsnieks. (2.Laupītājam) Tu klusē!(1.Laupītājam)Tu klusu ej un skaties!
Atnācis stāstīsi. Mēs tevi gaidīsim tur!(Parāda. Rādot ar vēzienu nejauši iesit
2.Laupītājam) .
2.Laupītājs. Nevajag mani sist! Es neesmu laupītājs slikts!
Laupītāju virsnieks. Piedod! Tur jau ir tā bēda! Laupītājam jābūt sliktam, bet jūs tādi
neesiet! Ejam!
Virsnieks ar otro laupītāju noiet nost no skatuves. Pirmais laupītājs dodas uz mājiņu.

13.skats.1.Laupītājs,Ēzelis,Suns, Kaķis, Gailis.(zvēriem dzirdamas tikai balsis un
skaņas).
1.Laupītājs. Man ir bail, bet es eju. Man ir ļoti , ļoti bail, bet es eju!(Iet līdz kokam).
Vai! Es tālāk nevaru iet, man uz podiņa vajag mazliet! (Pazūd aiz koka.)

Laupītāju virsnieks.(Parādās no malas.) Klau, tu jau tālu?
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1.Laupītājs. Ja vajag, es tūlīt atpakaļ pie jums eju! Gandrīz… tūlīt!
Laupītāju virsnieks. Nē, tev uz mājiņu jāiet! Ko tu tur dari?
1.Laupītājs. Es? …es sēžu un vēroju meža malu!
Laupītāju virsnieks. Ak ,kungs, atkal sēž! Bet pēc tam gan- ej!
1.Laupītājs. Ko gan man darīt? Jāiet, bet bail!(Dzied.)

Ir daudziem bērniem tētis, mamma,
Ir kas pieskata un vēl  sargā.
Vai tādēļ, ka es laupītājs gļēvs,
Es aizmirsis esmu, ka biju bērns?

Jo  gribu mammai es pieglausties,
Gultiņā gulēt un nebīties.
Lai atkal es esmu  maziņš zēns
Un ne laupītājs esmu gļēvs.

Beidzis dziedāt, norauš asaru un iet uz mājiņu. Koki pašķiras un mājiņa parādās.
1.Laupītājs. Viss šķiet tumšs. Ir klusu mājā. Galvenais, visu izplānot!  Tā, paņemšu
skalus, pie oglēm pelnos aizdegšu skalus, ar skaliem iedegšu lampu, … Tad, kad
mājās mūs gaišs, tos divus (pamāj uz laupītāju pusi) saukšu. Nu tad es eju!(Ieiet
mājiņā, kura pagriežas vai nepagriežas, atkarībā no tā, vai var parādīt  kā laupītāju
dauza zvēri. Skaņas vai darbība atbilstoši tālākajam tekstam).

14.skats.1.laupītājs,ēzelis,suns, kaķis, gailis.
1.Laupītājs. Re, kur pelnos pie plīts divas oglītes gail! Skalus grūdīšu klāt, būs
gaišs!
Kaķis. Ko acīs kokus man grūd? Še tev! Mums iebrucējs ir! Sitiet, iebrucējs jau mūk!
1.Laupītājs.Glābjat!
Ēzelis. Es redzu! Ar kāju ,ar kāju viņam! Trāpīju!
1.Laupītājs. Vai, sāp!
Suns. Es jau gaidu! Pa zobam man!
1.Laupītājs. Vai, vai, sāp, sāp!
Gailis. Padodiet man ar!
1.Laupītājs. Negaidīšu. Es mukšu!(Mūk prom. Koki aizslīd priekšā mājai.)

15.skats. Laupītāju virsnieks. 1.laupītājs,2.laupītājs.
1.Laupītājs. Vai! Kur jūs?
Laupītāju virsnieks. Mēs te. Stāsti, ko redzēji.
1.Laupītājs. Vai! Mājās pie pavarda nometusies briesmīga ragana, viņa mani
apspļaudīja un saskrāpēja visu ģīmi ar saviem asajiem, garajiem nagiem.
2.Laupītājs.(apskata biedru).Jā, it kā negants kaķis būtu skrāpējis.
1.Laupītājs. Bet pie durvīm stāvēja vīrs ar nazi rokā un iedūra man kājās. Turpat bija
nometies kāds briesmīgs nezvērs, kas mani sāka dauzīt ar koka vāli. Vēl kāds sargs
bija nolikts kaut kur uz jumta. No turienes viņš sauca, lai tikai padodot arī viņam! Bet
es liku projām.
2.Laupītājs. Kā tā pāri darīt var!?
Laupītāju virsnieks. Jā, mūsu mājiņā vietas mums vairs nav… Ko darīt? Iesim, Ar
savu, laupītāju dziesmu.
Laupītāji(visi trīs iet no vienas leļļu skatuves malas uz otru un dzied, bet lēnām,
bēdīgi) ):

Mēs laupījām to pajūgu, bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Kas brauca tur uz Brēmeni, bum- bum- bu- rum- bum- bum.

Tur zeltu sev mēs ieguvām, bum- bum- bu- rum- bum- bum,
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Daudz gardu mantu piedevām, bum- bum- bu- rum- bum- bum.
Un tagad to mēs zaudējām bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Un mājiņu mēs atstājām bum- bum- bu- rum- bum- bum .

Mēs laupītāji bailīgi bum- bum- bu- rum- bum- bum,
Nu mežā klīstam vientuļi bum- bum- bu- rum- bum- bum.

(Laupītāji noiet nost no leļļu skatuves ar dziesmas beigām).

16.skats.Stāstnieks, ēzelis, suns, kaķis, gailis.
Stāstnieks. Mans senais stāsts jau galā būs

Un gļēvie laupītāji pie vecākiem ies.
Meža namiņš četriem draugiem par mājokli kļūs.
Kur labāku atrast gan tiem?
Šis stāsts, ja to atcerēsieties jūs,
No atmiņas neļaus muzikantiem zust.

(Pašķiras koki, parādās mājiņa, iekšā muzikanti.)
Lūk, ēzelis strādā  mājiņā savā,
Ar prieku, un nekad nav badā!

Ēzelis.(dzied) Es vēlētos, vēlētos pasacīt.
Ir labi, ja draugi blakus mīt.

Ar drauga plecu un roku,
Tā mīļi pateiktu joku.
Diena ļoti gaiša liekas
Pilna laimes un smieklu.

(Ēzelis pazūd zem aizslietņa un stāstnieks izceļ, izņem ēzeļa figūru, noliek aizslietņa
priekšā.)
Stāstnieks. Suns medībās neiet, mājiņu sargā,

Sīkus darbus dara, arī nav badā!
Suns.(dzied) Es vēlētos, vēlētos pasacīt.

Ir labi, ja draugi blakus mīt.
Ar drauga plecu un roku,
Tā mīļi pateiktu joku.
Diena ļoti gaiša liekas
Pilna laimes un smieklu.

(Suns pazūd zem aizslietņa un stāstnieks izceļ, izņem suņa figūru, noliek aizslietņa
priekš. uz ēzeļa figūras)
Stāstnieks. Pat , kas  nekad nav bijis čakls darbā,

Sev, savā mājā patiešām strādā!
Kaķis.(dzied) Es vēlētos, vēlētos pasacīt.

Ir labi, ja draugi blakus mīt.
Ar drauga plecu un roku,
Tā mīļi pateiktu joku.
Diena ļoti gaiša liekas
Pilna laimes un smieklu.

(Kaķis pazūd zem aizslietņa un stāstnieks izceļ, izņem kaķa figūru, noliek aizslietņa
priekš kā trešo uz suņa figūras)
Stāstnieks. Gailis, kas agrāk tik  graudus knābāja,

Pie mājas dārziņu iekopa, dārzeņus ravēja!
Gailis(dzied) Es vēlētos, vēlētos pasacīt.

Ir labi, ja draugi blakus mīt.
Ar drauga plecu un roku,
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Tā mīļi pateiktu joku.
Diena ļoti gaiša liekas
Pilna laimes un smieklu.

(Gailis pazūd zem aizslietņa un stāstnieks izceļ, izņem gaiļa figūru, noliek aizslietņa
priekš kā ceturto uz kaķa figūras).
Stāstnieks. Es vēlētos, vēlētos pasacīt.

Ir labi, ja draugi blakus mīt.
Ar drauga plecu un roku,
Tā mīļi pateiktu joku.
Diena ļoti gaiša liekas
Pilna laimes un smieklu.

Stāsts mans ir galā. Paldies viņiem(parāda uz muzikantu skulptūru) un paldies
jums(parāda uz skatītājiem). Viņiem par to, ka stāstīja. Jums, ka klausījāties! Šo
draugu figūra no pilsētas Brēmenes sūtīta, lai ļaužu atmiņā arī Rīgā, pie Jāņa baznīcas,
šie draugi un draudzība mūžīga. Es eju tagad viņus tur skatīt Jūs –ejiet mājās šo stāstu
citiem stāstīt!
(Aiziet. Nosacīts priekškars.) .

.
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Kad strādā sev, uz savas zemes,
Paēdis , padzēris esi,
Uz ko gan vairāk dzīvē cerēt?


