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Izkauktais blogs par darīšanām, patikšanām WAP'ā

Nejaukais Labi mani ilgi mēģināja
pierunāt, lai uzrakstu blogu. Kā pats beigās teica – „Psc nu beidzot, tik ilgi kaa uz sexu jaapierunaa:D”.
Tik traki jau nav, bet nu došu viņam to prieku palasīt manu murgojumu, ja jau tā fano viņš par mani, jeb
arī viņam regulāri patīk man dot kredītus par maniem blogiem?
Lai kā tur arī būtu, runa šobrīd nav par to, bet laikam par to, kas man patīk WAP’ā un ko es tur daru. Es
blogā nerunāšu par kaut kādu meistarošanu, kaut arī par to varētu parunāt. Bet es, par doto tēmu, vēlos
parunāt savādāk, nekā iepriekšējie rakstītāji, kas rakstīja par savām meistarošanas gaitām.
Laikam tad jāsāk viss no sākuma - savas WAP gaitas sāku jau pirms vairākiem gadiem, kad
priekšapmaksas kartēm parādījās WAP iespēja. Jau tajā pašā vakarā, kad pieslēdzu sev WAP’u, ielīdu
Oto čatā. /Nezinu kāpēc, bet tikko tur ielīdu paskatīties, kas tur darās, visas istabas tukšas, izņemot to
vienu, par kuru paši varat nojaust, ja esat apmeklējuši Oto čatu/. Man tur bija/ir niks Mīļumiņa ar ko arī
vēlāk reģistrējos Liepuka čatā, kura, kā jau zinām – sen nav. Tā kā nav, tad atklāšu jums, ka viņš man
iedeva čatu bez maksas /ja atceramies, tad viņš piedāvāja čatu īri par maksu :D/. Vispār, man liekas, ka es
jau tagad novirzos no tēmas..tā ir? Nerunāšu lieku, Labi var mēģināt izkaukt sīkumus citā blogā. Tā
tad..nē, es jums nestāstīšu visu no sākuma, sanāks pārāk garš blogs:D
WAP’ā ielienu regulāri,
tādēļ nekur neesmu pazudusi, kā daudziem varētu likties. Es vienkārši cenšos nekur neko daudz nerakstīt.
Vairāk palasu, kas kur darās, piemēram, Wapogā vai Wapaa /tā nav reklāma:p/. Patīk palasīt WAP
Kombuļu Ineses tēmas, komentārus – tas dod labu C vitamīna devu un jautrību garlaicīgos brīžos, xexe.
WAP’ā visām kaislībām ir vieglāk sekot līdzi, jo cilvēku skaits nav tik liels, kā tas ir WEB’ā, kad reti
kurš no komentētājiem/rakstītājiem paliek prātā un izdodas sastapt viņu vēlreiz. Vot tas man ar patīk iekš
WAP, ka nav tās lielās cilvēku masas. Tam, protams, ir arī savi mīnusi, bet ir arī plusi. Kā viens no
mīnusiem ir tas, ka nevar izlasīt daudz vairāk viedokļu, bet pārsvarā neliela daudzuma cilvēku. Bet
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plusiņš tam, ka nav tādas burzmas, ka beigās nevar neko saprast. WAP čatā Tevi ievēros, visticamāk, bet
ar WEB’u tas jau būs nedaudz grūtāk, ja vien neiet tādā, kur pavisam maz cilvēku – pārsvarā nav.
Agrāk man patika pavazāties pa visādām krievu WAP lapām, paskatīties kā tiem viss attīstās, bet
nu jau sen to nedaru. Arī pa latviešu WAP adresēm daudz nestaigāju, jo cik sanācis pastaigāt, tad neko
īsti sakarīgu neesmu manījusi, kā arī vecās adreses vairs neeksistē. Ja ir PC ar interneta pieslēgumu, tad
pārsvarā visi izvēlās apmeklēt WEB, ne WAP. WAP veterāni gan parasti arī no PC ik pa laikam paskatās,
kas darās iekš WAP’a. Bet nu no viņu puses vairs neredz tādu aktivitāti, kāda tā bija agrāk.
Cilvēki iekš WAP’a ir tā nomainījušies, ka reto vairs redz, no vecajiem zvērēniem. Varbūt ar
tādēļ mana aktivitāte nav tik liela vairs, jo nav vairs tas, bet jaunus kontaktus veidot ar nav īsti vēlēšanās.
Lai kā tur arī būtu, WAP’s man vienmēr patiks, saistīsies ar patīkamām atmiņām, varēšu stāstīt
mazbērniem, kā ar viņu vectēvu iepazinos WAP’ā un viņi varēs brīnīties, kas tas tāds /bet varbūt vēstures
grāmatās būs rakstīts par tādu:DD/.
Tā kā rakstot šo blogu ieturēju 2 dienu pauzi, tad es vairs īsti neatceros, ko vēlējos teikt, tā tad
nav lemts:p
Ak, jā, atcerējos, man patīk spēlēt „Kauliņus” /laikam tā bija/, kas agrāk bija daudzos čatos pārsvarā tādos, kas vai nu ņemti no krievu servisiņiem vai pašu tulkoti skripti....sen gan nav tādi spēlēti,
bet kad spēlēju, iegāju bieži azartā.
Man patīk apmeklēt ne tikai privātās lapas, bet arī lielo portālu WAP versijas. Piemēram,
TVNET mobilo versiju. Skolas laikā, aizejot uz lekcijām, es bieži vien atveru šo lapu no savā mobīša, lai
palasītu ziņas, paskatītos kas jauns /man patīk lasīt ziņas, sēžot no PC man visbiežāk stāv atvērts kāds
ziņu portāls:p/.
Ko es vēl daru iekš WAP’a, hmm, nu tur ir jāpadomā...nū, sazinos ar cilvēkiem reizēm caur
vēstulēm, citreiz gan tā ir vienpusēja saziņa, jo es mēdzu neatbildēt:D
Pie patikšanām varētu vēl pateikt, ka man patīk smuki noformētas WAP lapas:DD Ka izvēlnes
nav daudz, nav acis jāšauda turpu šurpu pa lapu, lai ieraudzītu, ko vajag, kā tas reizēm ir WEB’ā. Nu tas
laikam pagaidām viss no manis, jo man apnika rakstīt un jums jau sen ir apnicis lasīt, ja vispār lasāt:D
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