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9. LAPPUSE

IZ FEBRUĀRA PRIVĀTĀS DZĪVES

Spārenieki ir pamanījuši — jo mazāks auto, jo 
mazāks degvielas patēriņš.

«Īpatnēji tie Talsu novada ļaudis — savu stāstu te ieaust 
vairs nevar un nedrīkst, tomēr ciemiņiem aust joprojām 
liek,» iesēdināts stellēs, pie sevis brīnās kultūras ministrs 
Nauris Puntulis.

«Luga, kuru pašlaik iestudējam, ir šitik bie-
za!» Edīte Valtmane apgalvo, ar kāju neuzkrīto-
ši piebikstot Dainai Klišānei, lai arī viņa tur līdzi 
un pierāda, ka amatierteātra aktieri prot sabie-
zināt krāsas ne sliktāk par makšķerniekiem un 
medniekiem.

«Vai esat pamanījuši, cik tuvi savā būtībā ir 
vārdi «izstādīt» un «iestādīt»?» hiacintes Līvas 
Karlsones rokās rosina viņu izstādes atklāšanā 
domāt par dārza darbiem.

«Stilizēto Talsu saulīti katram novada bērnam vajadzētu 
prast uzzīmēt, pat pamodinātam nakts vidū,» uzsver Rita 
Blāze, norādot uz Daiņa Karola labo piemēru.

Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaun-
bērziņa iedrošina novada domes darbinieci 
Initu Fedko vest šurp abus savus mazos — grā-
matu pasaulē visiem ķipariem aizmirstas diņ-
ģēt vecākiem viedierīces un niķoties.

«Es esmu tās padomju pionieru paaudzes 
eksemplārs, kurš ticēja, ka kopā ar brālīgo ķī-
niešu tautu uzcelsim komunismu visā pasaulē, 
sabiedrību, kur labumi plūdīs straumēm un ne-
vajadzēs strādāt» — ķīniešu speciālistam, kurš 
apmācīja Talsu tipogrāfijas darbiniekus, teic 
persona, kas bijusi šīs ilūzijas varā.

Sakot paldies par lieliskajiem rokdarbiem Biru-
tai Austrupai, Pastendes kultūras nama vadītāja 
Jolanta Ozola itin nemaz nebaidās atzīties, ka šajā 
jomā turas pie tautasdziesmas gudrības: «Divos 
gados vienu zeķi kā līgot nolīgoju», un vai tāpēc 
kāds te ziemā pliks staigā?!

«Mīlas dziesmas nekad neizzudīs, jo mīlestība ir katram cil-
vēkam nepieciešamais stāvoklis. Citam — agrā jaunībā, citam 
atnāk reizē ar pensionāra apliecību…» Pilnīgi negaidīta diskusi-
ja izvēršas starp rūdītiem talseniekiem — Intaru Busuli un An-
džeju Beļeviču.

Ārstu Apini pēc viņa uzmundrinošās lekcijas par biedējošo 
koronavīrusu Talsu veselības centra vadītāja Ingrīda Savic-
ka apmulsina. Varbūt tiešām nekrist panikā un paļauties uz 
senām, pārbaudītām vērtībām — pašu zemes mālu, gaisu, 
ūdeni, uguni…

Dzirdot, cik stingri Talsu Galvenās bibliotē-
kas vadītāja Vija Nagle strostē kolēģi Andžeju 
par grāmatu nelasīšanu, Pedvāles brīvdabas 
mākslas muzeja darbiniecei Laurai Miglonei sa-
drūmst vaigs. «Pedvāles plašumos mums vēl ir 
tā brīvāk…»


