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6. LAPPUSE

IZ SEPTEMBRA PRIVĀTĀS DZĪVES

Interesanta gan ir tā avīžniecības lieta, jo to vairākus gadu 
desmitus galvenajos posteņos Talsu un Aizkraukles rajonā vadī-
juši Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju absolvējuši inženieri 
zemes ierīkotāji…

Ja televīzijas ļaudis patiesi iekļūtu deputātu rindās, var gadī-
ties, ka vēlētājus turpmāk patīkami pārsteigtu stabila sižetiskā 
līnija pašvaldības darbībā un lakonisms deputātu izteikumos.

«Mūzikai un žurnālistikai jau ir zināma līdzība — abās ir sva-
rīgi just publikas noskaņojumu, uzņemt pareizo toni un laikus 
apklust,» Kristīnei Garklāvai varbūt saka Antra Stafecka.

Runā, ka nākamā gada kon-
kursā «Talsu bruncī ieaustie» 
būs arī nominācija, kurā komi-
sija vērtēs pilsētu un pagastu 
ļaužu spējas atminēt savu pār-
valdnieku pēc ēnas.

 Kad nu 
Talsu nova-
da pilsētas 
un pagasti ir 
tikuši pie sa-
viem ģerboņiem, nākamais solis varētu būt šo 
vietu vizualizēšana. Strazde, kuras vārds izskan 
nepārprotami sievišķīgi, varētu izskatīties, pie-
mēram, šādi.

Labi un vēl īstajā vietā nostāties — tāda 
māka dzīvē lieti noder. Te Talsu Lielās un 
Zvaigžņu ielas satikšanās vietā — mūsu Kal-
manis. Zigurds Kalmanis.

Talsos visai regulāri šūpojas krēsli, Dunda-
gā ir dumpis… Cerams, Rojas amatierteātra 
aktieri tikai līdzsvaro savu rāmo ikdienu ar 
kādu  spraigāku sižetu, nevis dod mājienus, 
ka arī Rojā dzīve nes dažādus izaicinājumus.

«Lai nu kurā jomā, bet iz-
glītībā jau nu visam vajadzētu 
iet tikai uz augšu. Vajadzētu 
taču?!» domīgi neparedzamā 
nākotnē raugās Uldis Katlaps.

Īves pagasta ļaudis Valdemārpilī redzēti, 
maskējušies par mīmiem. Laba stratēģija — ja 
tu klusē, tevi nevar pazīt pēc balss, bet ar žes-
tiem, cik zināms, var pateikt gana daudz.

Nu, bet vai tad tieši tā arī nav? Kungs uzvelk goda drānas un 
paceļ karogus, lai izpatiktu dāmai, bet viņa, lūk, nosēžas krust-
celēs un nekust ne no vietas, jo viņš, rupeklis, nav izteicis kom-
plimentu par dāmas jauno kleitu, cepuri, matu sakārtojumu, 
auskariem vai lūpu krāsu…

«Dzejas dienas visnotaļ plūstoši varētu arī 
pāriet Prozas naktīs,» spriež Andžejs Beļevičs.

 «Kolēgas, varbūt paiesi-
mies tajā virzienā? Kāpt var arī 
lejup pa kāpnēm, un dzeju var 
nest arī patālāk no atkritumu 
urnas,» XXI Kurzemes dzejas 
dienu vadmotīvu «KĀP[un]
NES!» savā aicinājumā, mo-
derni sakot, integrē Inta Pou-
džiuna.


