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7. LAPPUSE

IZ JŪLIJA PRIVĀTĀS DZĪVES

«Kādiem ziediem mieži 
zied — dzelteniem ziediņiem,» 
dungo Zigurds Kalmanis, labī-
bas laukā ķerot labāko kadru.

Instrumenti jau Talsu un Šveices pūtējiem ir stipri līdzīgi, pēc 
tiem vienus no otriem atšķirt nevarētu, tāpēc šveiciešiem bija 
jāsper radikālāks solis, nepārprotami atšķiroties ar imidžu.

Pasakās Aladins ir ārpusē, bet džins — lampā; dzīvē gadās, ka 
pārējie ir ārpusē, bet tu — «Aladinā»!

«Kamēr citur iedomājas, ka galvenais ir, lai kājas būtu siltas, 
mēs te, Laucienē, gan zinām, ka vēsos Latvijas vasaras vakaros 
noder arī glīta šallīte,» atklāj Laucienes pagasta pārvaldes vadī-
tājs Juris Upmalis.

«Ja pēc starta lietus sāk likties par slapju, 
paturiet prātā, ka labajā pusē ir ezers, kurā pil-
nīgi noteikti iespējams kļūt vēl daudz slapjā-
kam,» ar alternatīvām pilsētas svētku aktīvā-
kos dalībniekus iepazīstina Andris Šņoriņš.

«Kādam noteikti garšos, bet kādam noteikti 
ne; kāds to pateiks, bet kāds — ne,» šefpavāra 
izaicinājumus izsver Andris Jugāns.

Uzmanību, uzmanību — zemu lidojošs Aivars Šķuburs!

Droši vien ir patīkami tik neilgi pēc vē-
lēšanām saņemt pirmās medaļas. Pat, ja 
tās pasniedz tie, kuri nodarbojas ar spor-
ta veidu, ar kuru tu nenodarbojies.

Apbalvojot jau-
no režisori Elizabe-
ti Mežuli-Gricma-
ni, Jurģis Krāsons 
ar tik neviltotu 
interesi cenšas sa-
skatīt balvu, it kā 
pats nemaz nebū-
tu filmu festivāla 
galvenais organi-
zators, kas to bal-
vu pasniedz!

Labu meistaru veido labi 
instrumenti, un Kaspars Zemī-
tis Rojā ieradās bruņojies pat 
ar skrūvgriezi. Ja nu kādam 
kāda skrūvīte kļūst vaļīgāka…

 «Dokumentālā filma «Kā neiespiest pirkstu», otrais dub-
lis,» no kļūdām mācoties, pie sevis skaita Juris Viļamas.

Pirms izšaut no lielgabala, Māris Lācis katram 
gadījumam pārliecinās, vai padošanās karogs arī 
ir gatavībā.

Andris Millers ik reizi Sabiles Vīna svētku 
gājienā pārsteidz ar kādu eksotisku trans-
portlīdzekli. Šoreiz vēl vairāk pārsteidza ar 
to, ka nekāda eksotiskā transportlīdzekļa vi-
ņam nebija!

Turpmāk uzmanieties ne 
no «Talsu Vēstu» fotogrāfiem 
vien — tagad jūsu privāto dzī-
vi video kamerā fiksē arī suns 
Bobijs!

Profesionālais kretīnisms 
skar arī veterinārārstus — brī-
vajā laikā atklājas, ka viņi šā-
das tādas manieres iemācās 
no saviem klientiem!

D. K., E. L. foto


