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IZ OKTOBRA PRIVĀTĀS DZĪVES

Ai, kā pēc vasaras siltuma skumst bal-
tā kaķenīte Rozālija (Rozī)! Bet murrāda-
ma uz sup dēļa, viņa jau peld 2020. gada 
vasaras siltajos ūdeņos.

Jaunā briedēna uzticīgajās, brūnajās acīs Ildzes Oses gleznā pateikts daudz, daudz vairāk nekā 
visu apsveicēju runātajā viņas personālizstādes atklāšanā. 

 Nez kāpēc nepavisam neizskatās, 
ka abi Talsu krūmisti Guna Millersone un 
Andris Biezbārdis priecīgi apčalotu nupat 
Venēcijas biennālē redzēto.  Nu, tik tie-
šām nav nekā jauna zem šīs saules, nu 
pilnīgi nekā!

«Kinoteātra stratēģijai vajadzētu būt šādai: kad gaidāma īsti 
laba filma, atļaut izstādi apskatīties jau pirms seansa, bet, kad fil-
ma sola sagādāt skatītājiem vilšanos, vismaz labu izstādi pietau-
pīt saldajam ēdienam,» kārtējās lieliskās izstādes atklāšanā Talsu 
kinoteātrī «Auseklis» Nellijai Dziedātājai saka Elmārs Orniņš.

«Meklēju audēju, kura neizdarītu secinājumus par 
mana pasūtījuma vēlamo krāsu gammu, vadoties no 
mana uzvārda,» Unai Rozentālei atklāj Ieva Brūna.

Šogad vēlāk nekā jebkad — 23. oktobrī — šis seniors noslē-
dza peldēšanas sezonu. Un mēģināja pat paplunčāties 18 metru 
dziļajā Čertoka ezerā Čangladešā, bet šoreiz atturējās…

Kārlis Ferdinands Amenda no ģipša ciļņa noraugās Modra Sa-
puna dziedāšanā ar tādu skatienu, it kā labāk gribētu, lai māks-
linieks uzglezno viņa portretu.

«Mēs reiz zinājām un lietojām vārdu 
«saturiski», bet tagad gribot negribot 
būs jāpārmācās — vai nu jēgpilni vai 
pilnīgi bezjēgā… Kaut kā tā kā…» Visai 
bažīgi ierēdniecības ieviesto jauno latvie-
šu valodu apspriež Talsu novada muzeja 
direktore Mirdza Jonele (no kreisās) un 
viņas kolēģe, vēsturniece Inese Vempere. 

«Atnāc, iztīri un uzvari… Tā laikam vīrietis mudina 
sievieti veikt mājas soli, nesaprazdams, ka patiesībā 
uzvarētājs būtu viņš, ja to tīrīšanas daļu reiz ņemtu 
uz sevi,» Doloresa Lepere skeptiski vērtē uzrakstu uz 
sarunas biedra T krekla.

Ventspils dižojas ar Lemberga hūti! Talsēnieši, jauno zīmolu 
iestrādājot, sava novada brunču rakstā drosmīgi, jēgpilni, cilvē-
cīgi ieauž Karola hūti.


