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7. LAPPUSE

IZ JŪNIJA PRIVĀTĀS DZĪVES

Mūsu deputāti prot runāt visādi — dažs 
prot runāt pa telefonu, cits prot runāt caur 
puķēm…

«Jums ir «Talsu ūdens», bet 
mums — «Sabiles vīns»,» konkursa 
«Talsu bruncī ieaustie» komisijai aiz 
auss liek Zigmunds Brunavs.

«Taureņi vēderā — patīkami, toties 
taureņi uz sienas — glīti,» prātīgi spriež 
Solveiga Stalidzāne.

Vīrs esot ģimenes galva, sie-
va — kakls, un viena no «Talsu 
Vēstu» žurnālistēm zina, ka ir 
jāsēž uz vīra kakla, lai grozītu 
viņa galvu!

 Dainis Karols nolēma 
pamēģināt ieaust savu stāstu 
Talsu novadā, bet, piesēdies 
pie stellēm, sāka spriest — 
varbūt iesācējam nevajag krist 
pārmērībās un gluži labi pie-
tiek ar sava vārda ieaušanu?

Vērojot vides mākslas objekta «Kāpjošie akmeņi» tapšanu 
Pedvālē, sabilnieks Vilnis Bumbiers uzskatāmi rāda, ka ne slik-
tāks objekts būtu «Sēdošie Bumbieri».

Atkal un atkal rodas šim lī-
dzīgi jautājumi: kurš ātrāks — 
zirgs vai automašīna? Ojārs 
Feldbergs vai traktors?…

Stendē kon-
kursa «Talsu 
bruncī ieaustie» 
nominantus šo-
gad bija viegli 
izvēlēties — pie-
mēram, sakoptā-
kās privātmājas 
godā cēla tos, 
kuru īpašumā 
bija atveidoti pil-
sētas kultūras 
dzīves bīdītāji 
Andris Priednieks 
un Inta Ulmane.

Vasarā, kad Ziemassvētku vecītim un viņa saimei nav peļņas 
laika, Strazdes rūķiem nākas piepelnīties, montējot riepas.

Ir pamats domāt, ka ne tikai 
lielā sila malā, bet arī Īves pa-
gasta pils parka tuvumā nauda 
žāvējas. Pārvaldnieks taču ne-
varētu kļūdīties, turp ar lāpstu 
iedams?

Lai cik nepārprotami saule cepināja Līgo 
dienā, Ilmārs Deksnis izvēlējās pārlieku neuz-
ticēties Latvijas mainīgajam klimatam un pa 
rokai turēja lietussargu.

E. L. un D. K. foto

 Mārtiņš Labāns, gatavojot pasākumu 
«Tusiš iekš Tals tirg», tā saaudzis ar Talsu 
tirgu, ka, to rekonstruējot, nāksies viņu de-
montēt kopā ar vecajiem vārtiem!

 Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra komandas dalībnieki tū-
risma rallijā devās apņēmības pilni. Vai arī dusmīgi par to, ka viņu košie tērpi 
izrādījušies krietni par biezu necerēti siltajai vasaras dienai.

Kas nekait Vandzenes pagasta ļaudīm? 
Kompakts motoveikals viņiem piegādā pat 
pa vienam gumijas zābakam, ja otrs no 
pāra vēl ir izmantojams!


