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9. LAPPUSE

IZ JŪLIJA PRIVĀTĀS DZĪVES

Rojas novadā viss tāpat kā citur: kamēr pašvaldī-
bas vadītājs cenšas radīt pozitīvu novada tēlu, blakus 
ir kāds vai kādi, kas taisa pekstiņus, mēdās un rāda 
zobus plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

«Uzvārds viņam ir īstais, un nejaušību jau 
nemaz nav,» Mārtiņš Burke-Burkevics jau 
gara acīm redz Ģirtu Ķesteri ķestera — nu, 
mācītāja palīga — lomā.

«Kā sitaminstrumentālista karjera var sākties ar spēlē-
šanu uz veļas dēļa, tā par fotogrāfu varbūt var kļūt, sākot 
ar pašbilžu taisīšanu,» savam agrākajam skolotājam Jānim 
Osītim ieminas Rihards Zaļupe.

Līga Zemture zina, ka ar vīriešiem, tostarp Oskaru Leperu 
un Lauri Busuli, nopietnas lietas pārrunājot, vērts saglabāt acu 
kontaktu.

Sieviete paliek sieviete — pat pirms 
šķēpa aizmešanas vēl pagūst uzmest 
skatienu ziediem!

Kad grafika atver muti, tad keramika pieklust, 
un otrādi — līdzsvara principu mākslā zina Inese 
Mīlberga un Diana Dzelme.

Andris Biezbārdis redzēts Katrīnai Vīnertei piedāvājam 
dakstiņus no mūra, kas apjož Baznīckalnu. Nē, nu var jau 
būt, ka viņš piedāvāja tikai tos uzgleznot.

«Izsver labi! Jo vairāk svērsi, jo skaidrāk redzēsi, ka 
galu galā labai kultūrai ir lielāks svars nekā visai politikai 
kopā,» Edgaram Zelderim liek aiz auss Dzintra Eglīte.

«Es tev — gliemežvāku, tu man — klarneti! Klarnete 
grūta, klarnetē jāpūš, bet gliemežvāku tik jāpieliek pie 
auss,» Dace Broka vilina uz barteri Žoržu Siksnu, cerot 
iegūt eksponātu nākotnes Zvejnieksvētku mūziķu dar-
barīku muzejam.

 «Mīļais, gaiši 
redzu: krīze beigsies, 
saltums dvēselē iz-
gaisīs kā kredītpa-
rāds bankā, tepat šo-
dien satiksi kādu, kas 
tevi apģērbs un sa-
sildīs!» Sabiles Vīna 
svētkos izzīlētais 
piepildās ja ne drīz, 
tad līdz nākamajiem 
svētkiem noteikti.

Tik izbrīnītu, pilnīgi bez teksta mākslinieku 
Andri Vītolu var reti ieraudzīt — pēkšņi ir atli-
dojusi Mūza. Arhitekts Elmārs Orniņš vēl pat 
nenojauš, ka tūliņ tiks uzmālēts eļļā.

«Tavās bildēs, Aija, es kā profesionāls elektriķis sa-
jūtu strāvas sitienu — «čik!» un gatavs, man vajag pā-
ris podiņus krāsas vairāk…». No mākslas augstumiem 
uz grēcīgās zemes reizēm miermīlīgi nolaižas glezno-
tāji Zigurds Poļikovs un Aija Zariņa.


