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jzanga 
Mano aistra daiiinti namus isaugo is to, 

kad vaikysteje labai megau dazus ir popieriii 
ir su jaudutiu dziugavau, kad is to, kg randu, 
gebu pasidaryt! visokiausiLi daiktq. Kai isigijau 
save pirmqjj butukg ir kai veliau neturejau rei-
kiamos sumos jo apdailai ir remontui, prisimi-
niau tai, k^ daznai sakydavo mano mama: „Jei 
nori k<4 nors padaryti, daryk tai savarankis-
kai!" Nusprendziau pasielgti butent taip, ir 
prasidejo mano savarankisko darbo ir namq 
apdailos mokymosi vingiai, kurie atvede mane 
j mielus jsivaizduotus namus, neistustinant 
banko sqskaitos. 

Paciu seimininku atliekama namq apdaila 
suteikia svarbiausig galimybQ - isreiksti save, 
jus galite susikurti tokiq gyvenamaj^} erdvQ, 
kuri atspindetii jusii gyvenimo stiliii ir asme-
nvhq, taip pat gebejima^ buti spontaniskiems, 
jei pasikeistii jusii nuomone ir noretumete 
ismeginti kazk^ naujo. Stai kodel man tai be 
galo patinka! 

Tikiuosi, kad megausites sita knyga, 
nesvarbu, ar esate visiskas naujokas, ar paty-
r^s nami) apdailos meistras, - galbOt namii 
apdaila taps ir jusq aistra. 
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