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Koku lapas krāsojas sarkanas.

Tas nu gan bija laiks!

Augstu kalnos, pašā meža dziļumā līdzās upei kādā aliņā mita mazs 
mežgariņš.

Lietus piezagās vieglītēm, čabinādams koku lapas, - te 
viena lāsīte, tur otra lāsīte... it kā lapotnē mazi putniņi 
spēlētu paslēpes.

Reiz dzīvoja meitene, kas uzkāpa uz maizes klaipa, lai nesamērcētu 
kurpes, un visiem ir labi zināms, ar ko tas beidzās.

Reiz dzīvoja trīs brāļi un trīs māsas.
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Reiz dzīvoja kāds dižciltīgs vīrs, kam nomira sieva.

Sensenos laikos, kad cilvēki vēl neprata ne lasīt, ne rakstīt dažādi 
stāsti tika nodoti tālāk mutvārdos.

Aiz trim pakalniem un trim meža puduriem no līkā bērza līdz eglei ar 
divām galotnēm pletās Kikerigī karaļvalsts.

Senos laikos Danmorā, Golvejas grāfistē, dzīvoja kāds
pamuļķis puisis, un, kaut arī viņš uz mūziku bija kā uzburts, tomēr nespēja 
iemācīties vairāk par vienudziesmiņu, un tā bija “Melnais klaidonis”.

“Pagaidi, murkšķīt, neaizej,” tu saki zvēriņam, kas jau ir uzgriezis 
muguru.

Saule, pamodusies pēc garā ziemas miega, lēni izstaipījās, 
nožāvājās un paraudzījās lejup uz zemi.
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Pie kādas saimnieces dzīvoja vistiņa cekulīte ar septiņām citām vistām un 
baltu gailīti un gotiņa raibaļa ar lieliem ragiem.

Reiz dzīvoja zēns, vārdā Pāvils.

Tam, ko es jums tūlīt pastāstīšu, iespējams, ir grūti noticēt, taču 
tā ir tīrā patiesība, - reiz man gadījās satikt briedi, kuram starp 
žuburainajiem tagiem auga glīts ķirškoks.

Tas ir stāsts par skumju ēzeli, pelēku un apjukušu, kurš 
dzīvoja pie raudoša vītola.

Karri Svilaste bija vīra vārds.

Kādā lietainā vasaras dienā mazmārīte Mārīte un gliemežpuika 
Odziņš sēdēja zem lielas dadža lapas.
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Stokholmā kādā pavisam parastā ielā, pavisam parastā namā dzīvo kāda 
pavisam parasta ģimene – Svantesoni.

Reiz dzīvoja ķēniņš, kura valstī auga tik garš koks, ka galotni saredzēt 
nevarēja.

Ja es būtu grāmata, es lūgtu – ja satiec mani uz ielas, paņem līdzi 
uz mājām!

Reiz pa ceļu gāja divi pazīstami vīri.

Komposta kaudzē dārza galā, zem olu čaumalām un ābolu mizām 
jaunajā smaržīgajā zemē ir mazas radības mājiņa.

Ehei!


