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«Tas ir mazs solis cilvēcei, bet milzīgs lēciens 
man!» raidot bumbu grozā, ar Nīla Ārmstron-
ga slaveno izteicienu spēlējas Emīls Gulbis.

«Uzņēmējdarbībā nedrīkst apstāties tad, kad viss ir līdz kak-
lam. Pat tad ne, kad viss jau ir pāri galvai!» Sandis Babris skaid-
ro ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam.

«Gultiņu klāšanas sacensības… Kāpēc ne krā-
saināko sapņu sacensības?» krāsu pazinēja bū-
dama, iedomājas Ildze Ose.

«Kultūras darbinieki spēj radīt kultūru vien 
tad, ja viņiem atļauts satikties ar kulturāliem 
ļaudīm!» pauž Sigita Līdaka un Liene Fridrihso-
ne, ieskicējot, cik mežonīgas pārmaiņas var nest 
ilgstoši ierobežojumi kultūras jomā.

«Paskat, kam ir šie, tas kuram katram var uzlikt ragus!» ar 
Egitu Sudakovu jokojas Ivars Koloda.

«Tas nav kauns, ka tu esi auns. Tikai neesi ļauns, labāk esi 
glauns!» ar mazu dzejisku improvizāciju uzstājas Jolanta Sku-
jeniece.

«Nedz atrašanās zem lampas padara tevi 
par apgaismotu cilvēku, nedz gozēšanās ekrā-
na priekšā padara mani par Holivudas aktieri,» 
Ainim Stūrmanim vienkāršas dzīves patiesības 
atklāj Andis Astratovs.

«Regulāri atjaunojiet profila foto, bet neaizmirs-
tiet savu reizi palielīties arī ar bagātīgu sēņu gu-
vumu,» Dainis Karols māca Ievai Krēķei un Initai 
Fedko, kā gūt vairāk ievērības sociālajos tīklos.

«Turēties pie glāzes ir vieglāk, nekā turēties 
pie amata,» Evai Kārkliņai lieku reizi atgādina 
Aldis Pinkens.

Amatierteātru aprindās allaž trūkst stabilu stiprā dzimuma 
censoņu, tāpēc Mērsragā aktieru rindās uzņemta arī zvejniek-
dēla Oskara skulptūra.

Klaunu muzeja saimniece Ilze Pumpure piedā-
vā jaunu pakalpojumu: ja tā sanācis, ka jaunlau-
lāto vai kāzu jubilāru tuvinieki nav vakcinējušies 
un nevar uzrādīt negatīvu «Covid-19» testu, ga-
viļniekiem daudz laimes par simbolisku samak-
su var novēlēt arī pret trakumsērgu vakcinētais 
klaunsuns Pastors.

Ķūļciema infektologi uzskata, ka ar roku 
mazgāšanu nekādi nevar būt pietiekami, un ie-
saka ieviest spectērpus, aizsargājošas galvas-
segas un vispārēju dezinficēšanos.

Trīs maskējušās Talsu dāmas rāda, kā ar elementāriem pa-
ņēmieniem ir iespējams mainīt sabiedrības noskaņojumu pret 
sejas masku nēsāšanu un vispār.


