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6. LAPPUSE

IZ FEBRUĀRA PRIVĀTĀS DZĪVES

«Meloni man ir. Tagad man vajag tikai Ro-
berto!» paziņoja talsenieks Jānis Liepiņš, pa-
sniedzot Latvijā mītošajam itālietim Roberto 
Meloni paša audzētas melones mizu un melnu 
marķieri.

«Melns ar baltu satikās un viens otram pati-
kās,» dungo mīms. «Zaļš! Mans tērps ir zaļš kā 
dzīve Rojā!» no viņa tvēriena vairās Rojas nova-
da domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

«Lai saglabātu labu fizisko formu, vajagot ēst ar mēru. Efekts 
ir divkāršs, ja var ēst ar diviem mēriem — bijušo un tagadējo!» 
spriež Intars Busulis, fotografējoties ar Talsu novada domes 
priekšsēdētāju Edgaru Zelderi un viņa priekšteci Aivaru Lācaru.

 «Viens no tavas ža-
ketes suņiem jau skatās uz 
mani — pagriezies nu arī 
pati!» uzņēmuma «Betol-
li» vadītājai Līgai Krauzei 
pa telefonu saka aizmu-
gurē stāvošā meitene no 
«Skrīveru saldumiem».

Talsu fotokluba biedri nereti uzvedas kā apšaudē — sadalījuši 
perimetru, viņi foto objektīvus mērķē visos virzienos. Laime, ka 
nav kritušo!

«Nedomā — es arī regulāri 
trenējos, turp un šurp nēsājot 
sintezatoru!» spēkavīram Dai-
nim Zāģerim skaidro mūziķis 
Jānis Kalniņš.

«Andi, maiņas apavu mums nav, tāpēc lietosim 
savus āra apavus tepat, kāpņu telpā!» amatier-
teātru salidojumā kolēģi Andi Jasi no došanās 
muižas zālē attur Antra Vētra.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs 
uzdāvinājis savu nesen izdoto grāmatu «Zagļi Lemberga 
kurpēs» pensionētajam «Talsu Vēstu» žurnālistam Volde-
māram Vadziņam. Savulaik V. Vadziņš rakstīja par A. Lem-
bergu kā par laikraksta «Sestdienas viesi».

 «Noturēs 
vēl mūs par Ed-
garu Zelderi un 
Ilzi Indriksoni!» 
aiz Talsu vārda 
paslēpušies, jo-
kus plēš mērs-
radznieki Inga 
Dzērve un Lauris 
Karlsons.

Cik fotogrāfu vajag, lai pie 
sienas pieliktu vienu melnbal-
tu bildi? Un cik — lai krāsainu?

Sabiedrisko tualešu nekad 
nevar būt par daudz! Pare-
dzams, ka labierīcībās netālu 
no Darba un A. Lerha-Puškaiša 
ielas krustojuma arī bez at-
svaidzinātāja smaržos kā snie-
gotā Alpu kalnu virsotnē.

«Mīlu darbu — stundām varētu skatīties, kā citi strādā!» vērojot 
Strazdes dāmu rosīšanos, omulīgi pie sevis spriež kāds kungs.                                                    
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 Dienās, kad 
Talsos ir apmā-
kušās debesis, 
tēlnieku Ojāru 
Feldbergu ar lī-
dzīgi domājoša-
jiem var redzēt, 
pa Talsiem nē-
sājam sauli no 
topošā vides 
mākslas objekta 
«Latvijas saule».


