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IZ PRIVĀTĀS DZĪVES

«Tavā tuvumā nevis sejas maska, bet acu aiz-
klājs vajadzīgs. Žilbst!» Kasparu Poriņu paķirci-
na Andis Jasis.

Vairāk ieguvumu būtu, ja vismaz daļa tautiešu tiktu mudināta 
nēsāt ne vien sejas maskas, bet labāk gāzmaskas. Tās jau dabis-
ki mazinātu indivīdu satuvināšanās iespējas, kā arī apgrūtinātu 
alkoholisko dzērienu patēriņu.

«Nolēmu, ka jāpiemet Talsu novadam tuč-
tuč pipariņu,» alternatīvu versiju par savu-
laik pieņemto lēmumu atjaunot Nurmuižas 
ēku kompleksu Mārtiņam Rītiņam atklāj 
Oļegs Fiļs.

«Ak, vai… Manos gados tik lielu popularitātes 
nastu ir grūti nest,» nopūšas Anna Leivalde, kon-
kursā «Radi Talsu novadam» tiekot sumināta kā 
radošākā novadniece.

«Laimes lāci no manis negaidiet! Šogad daudz 
pieprasītāks ir Veselības lācis,» blakus stāvošos vī-
riešus ar noteiktu žestu apklusina Tabita Kalniņa.

«Guna, bet tu taču sejas masku nēsā neparei-
zi!» Andris Biezbārdis uzrunā Gunu Millersoni. 
«Iemācījos no tevis!» viņa atcērt.

«Kas tu tagad esi, es reiz biju; kas es tagad esmu, tu 
reiz būsi,» ar savu pēcteci Uldi Jaunzemu-Pētersonu mīk-
lās runā Mirdza Jonele.

«Tas, ka ierobežojumi min mums uz papē-
žiem, nozīmē tikai to, ka esam tiem soli priek-
šā!» neskatoties uz sarežģīto situāciju kultū-
ras pasākumu rīkošanā, optimismu sarunā ar 
Sandru Pētersoni nezaudē Dace Obodovska.

 Ir, nu, ir jāsaka cil-
vēkiem labi vārdi. Tad 
viņi sāk smaidīt, bet ne 
tikai — dažiem, tostarp 
Megijai Upesjozupai, 
tādā brīdī top redzams 
pat nimbs!

«Nebūtu slikti, ja no šī gada 
būtu iespējams izkļūt pa avāri-
jas izeju,» sēžot zem uzskates 
materiāla, par to, kā avārijas 
gadījumā izkļūt no autobusa, 
iedomājas Aivars Plendišķis.

Tiek ziņots, ka Donaldam Trampam līdzīga persona veikusi pirmsvēlēšanu 
aģitāciju Talsu fotoklubā. Pagaidām gan nav noskaidrots, kāds tieši bijis aģitā-
cijas mērķis. Tālredzīgi ļaudis vien izteikuši minējumu, ka nule iznākušās foto-
grāmatas «Pa ceļam» turpmākie sējumi varētu saukties «Pa ceļam ar amerikā-
ņiem» vai «Pa Amerikas ceļiem». Lai mūsu fotomeistariem izdodas!

Svarīgas Talsu novada dāmas redzētas demons-
trējam tuvas nākotnes modes aktualitātes. Jau ta-
gad nenāk par skādi aksesuāru klāstā iekļaut ķiveres, 
kas pasargā galvu no dezinformācijas, bet atstarojo-
šas vestes atļauts valkāt tiem, kuru sociālo tīklu laika 
joslā nav publicēta neviena tumsonīga ideja.


