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7. LAPPUSE

 «Ierosinu ievērot kārtību, un netaisīsim to 
(domes sēdi — A. N.) par beztermiņa izrādi.»
 «Tagad labāka skaņa, kad bildi noņēma.» 
 «Parunājot ar vienu, otru, trešo, man 

rodas tāda sajūta, ka sportisti cenšas viens 
otru apkarot. Tas ir sliktākais, kas var būt. 
Jūs galu galā esat kolēģi!» 
 «Tad bija cerība vēl, ka līdz kliņķim viss 

netiks novests.» 
 «Mēs nepārtraukti uzkāpjam vieniem un 

tiem pašiem grābekļiem.» 
 «Kurš izdomāja, ka atkal ir jāslauc no 

klientiem?» 
 «Tā dotācija jāveic visiem, un pa visu 

laukumu!» 
 «Gaismu šajos ciemos neviens nav 

izslēdzis, tur arī dzīvo cilvēki!» 
 «Man ir priekšlikums — piecu minūšu 

vēdināšanas pārtraukums.» 
 «Mēs no ģimenes varētu vēl piesaistīt 

suņus un kaķus…» 
 «Ja mums vasarā parkā pasākumi nenotiks, 

patiesībā tā tualete paliks neizmantota!» 

 «Ir sajūta, ka nonākam laika mašīnā 
un laika posmā pirms kādiem 30 gadiem. 
Tur ir tāda padomju elpa jūtama, ja tā var 
izteikties!» 
 «Mīļie cilvēki, esiet cilvēki!» 
 «Tas nu tā galīgi izlemts, un čau, un viss, 

visam krusts pāri!» 
 «Te darbojas princips — vecais labais, kas 

bija pausts filmā «Pie bagātās kundzes», — 
amatā jāapstiprina lielākais kretīns! Kā 
redzam, viņš labi darbojas!»
 «Izmantojot iespējas un pastaigājoties ap 

Vilkmuižas ezeru, es vienkārši katru reizi 
tur sastopos ar to… nu, es gribētu teikt, 
smirdoņu!» 
 «Es neesmu tik profesionāls, lai tevis teikto 

nolasītu no lūpām!» 
 «Mēs triecam pašvaldības naudu uz pilnu 

jaudu!» 
 «Mani var negaidīt, es esmu klāt!»  
 «Deputāti neko daudz nestrādā, deputāti 

lemj!»

 Apkopojusi Aiga Naudiņa.

«Gaismu sauca, gaisma ausa! Augšām cēlās Gaismas pils!» Pēdējām sniega čupām strauji sarūkot veidojas gluži vai episki dzejiski skati.

Ja jau ceļazīmē 
norādīts, ka jārok, 
tad jārok! Kaut vai 
tas būtu meža vidū!

 Čevera jau-
nais bunkurs 
vēl tikai top, bet 
nejaušu tūristu 
ērtībām jau pie-
ejams numuriņš 
ar pirmās ne-
pieciešamības 
mēbelēm, jumtu 
virs galvas un 
pārpārēm svaiga 
gaisa.

Izskatās, ka izstāžu zāļu un muzeju apmek-
lējuma ierobežojumu dēļ dažas reklāmas nesa-
sniegs vēlamo auditoriju…

Mūsu vietējo politiķu «pērles»

«Bet, Vilni! Kāpēc tev arī nav tumša audu-
ma maska, kā mums? Citi padomās, ka pie 
mums kā pie arābiem — sievietēm tumšs ap-
ģērbs, vīriešiem — gaišos toņos!» sašutusi 
Dundagas domes deputāte Andra Grīvāne.


