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9. LAPPUSE

IZ MARTA PRIVĀTĀS DZĪVES

«Ja cits var būt cilvēks — orķestris, tad 
es varu būt cilvēks — koris,» laikā, kad pul-
cēšanās ir aizliegta, spriež Ingemārs Dzel-
me, viens pats aizņēmis kora podestus.

Fotogrāfiem ir vieglāk — viņus arī parastā ikdienā citu no cita 
distancē nepieciešamība mazliet atkāpties, lai fotogrāfijas kom-
pozīcijā būtu ietverams kas vairāk par sarunas biedra degunu.

 «Tā jau ir — sava ciema, 
pagasta, pilsētas vārdu jāprot 
nest arī vienatnē,» Andis Ābo-
liņš ārkārtējai situācijai saga-
tavojies jau laikus.

Mīlestību šajā laikā neviens neesot atcēlis… Ko lai 
saka, ir dažādi veidi, kā savas kāzas padarīt neaiz-
mirstamas.

Plakāts Talsu kinoteārta logā mudina ticēt mīlestī-
bai… Jātic ne vien mīlestībai, bet arī tam, ka jau drīz 
atkal varēs doties uz kino!

Kamēr uz Talsu ezera promenādi negāžas tādi pūļi kā uz plud-
mali Jūrmalā, tikmēr esam uz pareizā ceļa.

Kad tapa šis kadrs, ne Gintam Gerhardam, ne Guntai un Tāli-
valdim Viļņiem ne prātā nevarēja ienākt, ka pēc dažām nedēļām 
to varēs rādīt kā piemiņu no laika, kad divu dažādu mājsaim-
niecību iemītnieki vēl drīkstēja sarunāties tik šokējošā tuvumā.

Nekāp ķirsī, lai pirms laika 
meklētu ogas! Un neuzvedies 
tā, it kā būtu «galīgā ķirsī», 
kad valstī ir ārkārtējā situācija!

Kur divi, tur trešais lieks — 
valdības lēmumu steidz pildīt 
pat baloži.

Vai tik jauno vīrusu nav iz-
gudrojuši polietilēna maisiņi, 
lai novērstu uzmanību no mē-
ģinājumiem tos izskaust no 
cilvēku ikdienas?

Ej nu tagad saproti — šis zī-
mējums ir mēģinājums aizbie-
dēt koronavīrusu vai arī tas ir 
gana sens pravietojums par to, 
ka šis vīruss sasniegs arī Talsus?

Vārdi «publiskā tualete» šai laikā iz-
klausās pēc šausmu filmas nosaukuma. 
Vārdiem «vaļēja tipa publiskā tualete» 
vajadzētu izklausīties mazāk biedējoši, 
bet teorija no prakses mēdz atšķirties.

 Laikā, kad ambulatorie pakalpojumi ir pār-
traukti, gan redzi, gan uztveri var mēģināt pār-
baudīt, piemēram, cenšoties noteikt, kādu zvē-
riņu formā no namiem nolobījies apmetums.

Liekas, manekens spēj atzinīgi novērtēt fak-
tu, ka latvieša dabiskā vēlme distancēties no 
citiem beidzot ir legalizēta.


