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9. LAPPUSE

IZ AUGUSTA PRIVĀTĀS DZĪVES

Kamēr Ilona Veidemane vienu Aspazijas dzejoli klāj 
pāri otram, Niks Freimanis un Dace Zaure ne bez ie-
mesla raizējas, cenšoties piemeklēt atbilstošu muzikālo 
fonu. Nevar taču nebēdni meiteni sagaidīt un aizvadīt 
tāpat, kā uz sliekšņa sēdošo pasaciņu?

Mikus Krastiņš savā mazā vecumā kļuvis jau 
tik populārs, ka viņam nākas maskēties. Un, nē, 
mēs negrasāmies nodot viņu, norādot, kurš no 
abiem, hmm, kārtības sargiem Mikus ir!

«Labs aktieris prot arī labi paklusēt,» Andrim 
Keišam atgādina Dace Broka, mikrofonu pagai-
dām paturot savās rokās.

Ir brīži, kad labāk nerunāt lieku. Godīgi sakot, ir 
arī brīži, kad labāk lieki rokas necilāt balsojumu laikā.

Maza Valgalciema populācijas izlase parāda trīs 
cilvēku tipus: pirmie par visu šausminās, otrie mie-
rina, ka viss galu galā būs labi, bet trešie atmet ar 
roku, sak’ — jau no paša sākuma zināju, ka tur nekas 
nesanāks…

«Jo Daiņu vairāk, jo labāk, bet ne jau viena kvadrātmet-
ra robežās,» Dainim Karolam aizrāda Dainis Norenbergs.

«Tikai uz augšu! Kaut vai tāpēc, ka lejup vilcēji taču 
allaž līdzās atrodas,» varbūt saka Marija Bērziņa.

«Īsts kavalieris pirms zieda pasniegšanas pasaka arī 
daiļskanīgu runu,» uz Ojāra Feldberga labo piemēru In-
gemāram Dzelmem norāda Andris Biezbārdis.

«Vai mākslinieces intīmu vēstījumu fotografē-
šana nepadara mani mazliet par aktu fotogrāfi?» 
drusciņ nobažījusies, ar Inesi Vemperi savās pār-
domās dalās Gita Japiņa.

 «Sakiet, lūdzu, vai Sarkangalvīte šajā iestādē 
var pasūtīt arī kaut ko no Vecmāmiņas groziņa?» ap-
metis ap galvu sarkanu seģeni, viesmīlim āķīgus jau-
tājumus uzdod Elmārs Orniņš.

 Ir Jūras 
v a l d n i e k i , 
kuri no sāļā 
jūras ūdens 
iznāk uz 
sauszemes 
vien svētku 
reizēs, bet ir 
arī tādi, kuri 
top uz saus-
zemes, kad 
s k a u d r a j ā 
ikdienā kāds 
vai kaut kas 
tiek pārsā-
līts.

««Lācītis ir bēdīgs; kas viņam kait?» Par to — nāka-
majā Talsu televīzijas sižetā,» solot atklāt bērnībā līdz 
galam neatrisināto mīklu, ieintriģē Baiba Demberga.

 «Par sauso likumu mākslā var runāt tikai tad, ja 
glezna, kurā attēlota vīna 
glāze, ir pilnībā izžuvusi,» 
spriež Velta Kociņa.


