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6. LAPPUSE

IZ MARTA PRIVĀTĀS DZĪVES

Nav jau tā, ka mūsdienās ar telefona kameru 
iemūžina tikai ēdienu pirms tā baudīšanas. Ja 
Vilnis Skuja Slīteres silos parāda aļņa kaku, ne-
kas cits neatliek, kā iemūžināt arī to!

D. K. un E. L. foto

«Šogad tāds pavasaris, ka 
tam jāpalīdz, jāpadod roka, 
jāpakāpjas pretī,» poētiski 
spriež «Talsu Vēstu» daudz-
funkcionālais darbinieks Ed-
gars Lācis.

«Zaļi cimdiņi… Sarkanus gribu! Bet nekas — 
kad paceļ pret gaismu, tad jau sāk sārtoties,» 
dāvanas pasniedzēju Valdu Dedzi mierina Biru-
ta Skribāne.

Apkaimes ideju darbnīcā 
Sabilē mērījās Iveta Sēruma 
un Jānis Rozentāls. Idejas var-
būt Ivetai bija lielākas, bet pa-
šai gan vēl krietni jāpaaugas, 
lai panāktu Jāni.

«Es gribu uz Munameģi braukt!» apakšplā-
nā sauc četras Lāsmiņas un viens Uģītis. «Labi, 
ka viņi to nesaka man!» no ekrāna atviegloti 
uzelpo Gints Ceplenieks.

«Lai mums vairs nav jāstrīdas, turpmāk, lū-
dzama, liec grāmatu varoņiem ēst rīsu vai pro-
sas putru!» Mārai Zālītei rosina vairāku viņas 
grāmatu redaktore Gundega Blumberga, zinot, 
ka par «mannas putru» un «mannā putru» vi-
ņām kompromisu atrast neizdodas.

Redzot apģērba daudzumu 
pie uzraksta «Atrastās man-
tas» kādā Talsu skolā, rodas 
divi minējumi: vai nu viņi 
daudz pazaudē, vai arī ir na-
dzīgi uz atrašanu!

«Varētu jau pāriet uz kliņģeriem, bet tad jā-
pērk lielāks auto, lai varētu tos nogādāt klien-
tiem, un arī roku muskulatūrai lielāka slodze…» 
par virziena maiņu šaubās «Ainas Maizes» ce-
pēja Aina Šteinberga.

Uldis Balga (pa labi) domā, ka Rūdolfs Lie-
piņš neklausās viņā. Patiesībā Rūdolfs neklau-
sās arī Tomā Juhņevičā (vidū)!

«Vienmēr ir labi iemācīt citiem gatavot ēst, 
jo tad viņi var pabarot tevi!» priecājas šefpa-
vārs Raimonds Zommers.

Nekur tā viesus neapdāvina 
kā Talsu pamatskolā! Kad ro-
kas jau aizņemtas ar dāvanām, 
nākas dāvanu maisiņus turēt 
arī zobos!

Ar keramiķi Nauri Galviņu ir 
interesanti — kas izaudzis vien 
viņa krūšu augstumā, tas redz 
viņu smaidīgu; kas padevies 
garāks, tam nākas ieskatīties 
sejā dzīves nopietnībai.

Laimdota un Spīdola Vir-
bu pamatskolā sarunājas tikai 
caur puķēm.

Rojas novadā labi — ja ievajagas skandu vai 
mikrofonu, vai krāsainu gaismu, Mareks Štāls 
tos piegādā diennakts avārijas izsaukumos!

Krimināli un ekselenti! Ro-
jas novada kultūras pasāku-
mu organizatore Dace Broka 
pasniedz dāvanas filmas «Kri-
minālās ekselences fonds» 
veidotājiem, lai nākamreiz gal-
venās lomas tiktu rojeniekiem!

Kura būs nākamā dabas parādība, kas mūs dzīs uz jūras malu vai kur citur?

Universāls mājoklis: no vi-
sām debespusēm tajā gaidīti 
jūtas strazdi, no augšpuses — 
stārķi… Bet no apakšpuses — 
kaķi?…


