
Atraitnes dēls

TOMS KRASTS 8.B



1. daļa-
šķiršanās/gatavošanās 
braucienam

"Brauc, manu dēliņ! Lai Dievs 
stāv tev klāt!

Še... jem šo vistiņu... būs tev uz 
ceļa...

Brauc, manu dēliņ! Lai Dievs stāv 
tev klāt!

Nāc tik, kad miršu, man' 
apglabāt."

Pirmā daļa manā skatījumā 
bija diezgan vidusmēra. Mani 
ļoti no stāsta visu laiku 
''izņēma'' atkārtotās rindas, 
kuras nekur citur dzejolī 
nekad vairs neparādās. 
Stāsta un pantmēra ziņā daļā 
bija diezgan laba.



2. daļa- ceļā Un, uz nastas roku atspiedusi,

Kaktā vārga vecenīte snauž.

Matus sirma sarma viņai rotā,

Dzīslu tīkli sausās rokas sedz;

Vaska sejā, grumbu izvagotā,

Trūkuma un rūpju pēdas redz.

Šajā daļā, man nepatīk, ka stāsts netiek 
dzīts uz priekšu. Daļas beigās un 
sākumā mēs esam aptuveni tajā pašā 
vietā. Var teikt, ir pateikts ļoti maz ar 
ļoti daudz vārdiem. Varbūt citiem tas 
šķiet skaisti, ka rakstnieks spēj izvērst 
pāris vārdus par garu stāstu, bet man 
tas šķiet nedaudz kaitinoši, bet tas ir 
tikai mans viedoklis. Vēl man arī 
nepatīk, ka tiek sniegta nevajadzīga 
informācija, piemēram, citātā minētā 
vecenīte nekur citur vairs stāstā 
neparādās. Pārējais viss par šo daļu man 
šķita diezgan labs.



3. daļa-
Pētrapils
melnais
putns

Un dziļāk un dziļāk tas purvā grimst,

Līdz beidzot bez jaudas pie zemes ļimst.

Un melnais putns ap galvu tam skrien,

Un tuvāk, un tuvāki riņķo arvien...

Man patika melnā putna 
centieni atturēt jaunekli no 
nepārdomātu lietu darīšanas, 
un jaunekļa pārliecība, ka viņš 
visu var līdz brīdim, kad viņš 
saļima. Tas manuprāt bija labs 
''duo'' starp pašpārliecinātu 
jaunekli un prātīgu putnu. 
Man arī patīk, ka šajā daļā, 
daudz tiek atstāts sevis paša 
interpretācijai, kas ir viena no 
labākajām lietām par lasīšanu. 
Ja šajā daļā stāsts tiktu 
nedaudz vairāk virzīts uz 
priekšu, tad šī iespējams būtu 
mana mīļākā daļa.



4. daļa-
nepadodies/tev 
jāstrādā

Viss prātus valdzina, viss 
laukā vilina

No tukšā kaktiņa, no drūmās 
vientulības.

Iekš dzīves kustības, iekš raibā 
mutuļa

Sirds ilgot ilgojas pēc rūpju 
aizmirstības...

Sirds, klusi! nesapņo par laimi 
atpūtā:

Tev jāstrādā! tev jāstrādā!

Man šķiet, ka šajā pantā bija 
vismazāk atskaņas attiecībā 
pret pārējām daļām, bet 
priekš manis tas nav pārāk 
liels mīnus. Šī daļa ļoti labi 
parāda galvenā varoņa 
neatlaidību, ambiciozismu 
un mērķtiecību.



5. daļa-
strupceļš/bezizeja

Kā ēna mūžīgi tu manim pakaļ 
lien

Un miera nedodi ne nakti 
man, ne dien.

Kā vampīrs asinis no miesām 
man tu zīd,

Un dziļāk, dziļāki es dūņu 
purvā striegu:

Melns putns vaidēdams pār 
manu galvu slīd

Un saltiem spārniem pūš man 
virsū nāves miegu;

Pirmā panta beigas ir ļoti 
skaistas, vienas no labākajām 
dzejas rindkopām, kādas 
esmu lasījis. Vienīgā mana 
problēma ar šo pantu ir, ka 
es nesaprotu ar ko jauneklis 
šajā pantā runā, vai tā bija 
nāve,vai melnais putns, vai 
liktenis, vai tas viss notika 
jaunekļa galvā? Lai arī 
kurš/kas tas bija saruna starp 
viņiem bija diezgan 
interesanta.



6. daļa-
liktenis/nāve

Rau! rau! viņš nāk! Jau 
mella ēna lien

Pa durvīm... Gaisā nāves
dvaša plīvo'

Un viss top tumšs... Man 
deg! man deg!

Ņem elpu!... Viņa klāt!...

Ai, sapnis mans! ai, 
dzimtene, ai, māt!

Šī daļa manuprāt bija diezgan 
eksperimentāla un unikāla ar to, 
ka visa daļa bija, kā viens pants. 
Man pret to nebija parāk lieli 
iebildumi, un es teiktu, ka 
eksperiments bija veiksmīgs. Šajā 
daļā ļoti cienīgi un pienācīgi tika 
nogalināts stāsta galvenais tēls. Šī 
var teiktbija visa stāsta 
kulminācija un manuprāt tā bija 
labi izdevusies. Man kā 
laba ''detaļa'' šķiet tas, ka viņa 
pēdējie vārdi bija ''ai, māt!'' 
atsaucoties atpakaļ uz pirmās 
daļas beigām, kur māte lūdza viņu 
pēc nāves apglabāt. Viņš saprata, 
ka viņš viņas vēlēšanos nespēs 
piepildīt.



7. daļa-
Nenozīmīgums

Bet ļaudis plūst, kā upe plūst pa 
paliem;

Kas daļas tiem

Gar aizgājēja cēliem centieniem

Un viņa ideāliem?!...

Šī ir viena no manām 
mīļākajām daļām, jo šeit ir 
paslēpta laba mācība. Šī 
nodaļa ļoti labi parāda, ka tu 
neesi pasaules centrs, ka lai 
arī tu esi godam cīnijies ar 
savu likteni, neviens 
visticamāk par tevi nav pat 
dzirdējis, un viņu dzīve 
turpinās tāpat, kā iepriekš. 
Šis fakts ir diezgan depresīvs, 
bet jo ātrāk cilvēks to apjēgs, 
jo labāk.



8. daļa-
samierināšanās/ 
saruna ar Dievu.

"Ai, bēdumāt, bēdumāt, 
stiprinies!

Ar dēlu nekad tu vairs 
neredzēsies:

Viņš aprakts tālās smiltiņās 
dus..."

Un būdiņā paliek viss tumšs un 
kluss.

Šī daļa manuprāt bija vislabā
kā, vārdi kurus 
rakstnieks bija izmantojis ļoti
labi ieviesa 
emocijas manī, vārdu izvēle
bija ideāla un bija 
labs nobeigums. Es gandrīz 
vai raudāt sāku no citāta, 
kurš atrodas pa kreisi. 
Pantmērs arī bija ļoti labs, 
daļa bija arī ar daudz 
atskaņām.



Reitingi (manā
skatījumā)

DA R BU KOPĀ LA S Ī JU T R Ī S R EI Z ES ,  JO  PI R M A JĀ
R EI Z Ē N EUZ T VĒR U T EKST U,  DĒĻ PĀ R Ā K
DAUDZ SEN VĀ R DIEM .  K Ā SA K A ,  P I R M O R EI Z I -
I EPA Z ĪSTOS ,  OT RO R EI Z I - SA PROTU,  T R EŠO R EI Z I -
K R I T I Z ĒJU .  POĒM A M A N  PAT I K A ,  LA I GA N ,  PAT I ES ĪBĀ
M A N  BA I GI LA S Ī T PA R A ST I N AV VĒLĒŠA NĀS .  V I SOS
PA N TOS BI JA ĻOT I LA BA S ATSK A Ņ AS ,  TA ČU ST Ā STS
VI SĀ KOPUM Ā BI JA ĻOT I M ELA N HOLISKS .  DA ĻAS
SA K Ā RTOTAS N O AUGŠA S UZ LEJU,  N O LA BĀ K ĀS UZ
SL I K T ĀKO .

• 8.  DA ĻA - SA M I ER I NĀŠANĀS / SA R UN A A R DI EVU.

• 3.  DA ĻA - PĒT R A PI LS M ELN A IS PUT N S

• 7.  DA ĻA - N EN OZ Ī M ĪGUM S

• 6. DA ĻA - L I K T EN IS /NĀVE

• 1. DA ĻA - ŠĶ I RŠA NĀS /GATAVOŠANĀS BR AUCI EN AM

• 5. DA ĻA - ST R UPCEĻŠ /BEZ IZEJA

• 4. DA ĻA - N EPA DODIES /T EV JĀ ST R Ā DĀ

• 2.  DA ĻA - CEĻĀ ( LA I GA N ES  Š O DA ĻU UZ SK AT U PA R  
VI SSL IK TĀKO N O PĀ RĒJĀM ,  TA S VĒL A I Z V I EN
N EN OZ Ī M Ē ,  K A  Š Ī DA ĻA BŪT U BI JUS I SL I K TA ) .



Atraitnes dēls
RIHARDS ĀBOLIŅŠ



Māmuliņ, dzirdi: jau nosita trīs!
Laiks nu ir celties, un auties, un posties;
Māmuliņ, dzirdi: jau nosita trīs,
Tālajā ceļā man jādodas drīz.



Māmiņ! tas sapnis zeltziedos nu plauks,

Kuru kā palmu daudz gadu mēs kopām;

Māmiņ, tas sapnis zeltziedos nu plauks:

Dzīve ar' mūs reiz uz dzīrām sauks.



Kā čūska milzīga pa valni vilciens lokās,
Un ripu ripām rit aiz rata rats;
Bēg koki, mājas, sargs ar karodziņu rokās,
Un viss, it viss, ko logā rauga acs.



Krūtīs jūtu briestam milzu spēku.
Nebaidos no grūtiem cīniņiem;
Tā kā Atlants, visu pasaul's ēku
Pacelt spētu sev uz kamiešiem.



Ko, svešiniek, gribi? Kas esi tu tāds,
Pie burvju pils vārtiem ka klauvēt nāc?
Un jauneklis atbild, un acis tam zib:
"Es esmu, kas visu panākt grib!
Sirds kvēlo man krūtīs un karsti man jūt —
Šai pilī, šai pilī gribu es kļūt!"

Es kāpt gribu kalnā visaugstākā,
Ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā;
Lai putenis plosās, lai ziemelis elš;
Uz augšu, uz augšu tik ies manim ceļš!



Iet dienas vienmuļās man grūtā, sūrā darbā;
Bāls mēness lodziņā viens vienīgais man draugs;
Un viesi — rūpesti un nabadzība skarbā...
Ai, dzīve ledainā, tu viltus cīņu lauks!
Kur lišķu, līdēju un ļaunu melšu mēles
Mums izsūc asinis kā mellās purva dēles...

Jau gailis rītu sauc... Klau, pulkstens tornī sit!...
Kā svina pielieta uz krūtīm galva sveras;
Un rokas slābanas bez spēka klēpī krīt,
Un pagurusi acs ar vari kopā versa.
Acs gurdā, atveries! gars, paliec nomodā!
Tev jāstrādā, tev jāstrādā!



"Nekad, nekad tev' neatstāšu
Tu, bālais sapņu jaunekli!
Es visur priekšā tevim stāšu
Par tumšu, baigu biedēkli.

Un māmuliņa līdz ar mani bojā ies —
Ai, ļaunais briesmekli, jel ej! jel atkāpies!



Kur esmu es? Kam še tik daudz ir gultu?
Un gultās slimnieki. Tie kāsē, vaid
Bez apstājas, un bālas, izdilušas
Spīd sejas tiem uz baltiem spilveniem,

Klau, kā tās vaid un kungst! kā elš un pūš!
Pūš vēji, auksti, asi ledus vēji,
Un puķes vaid... Visapkārt ož pēc līķiem ...



Bet tur, tur kust pa namu drūmo ēnu
Sīk-solīšiem
Melns zārks uz līķa ratiem vienkāršiem
Ar sapņotāju zēnu.



"Zelta tauriņiem domas man lidinās līdz;
Drīzi pārnāks, drīz pārnāks man mīlulīts.

Viņš aprakts tālās smiltiņās dus...“
Un būdiņā paliek viss tumšs un kluss.

Bez spēka uz grīdas tā saļima,
Kā zālīte, izkapts aizķerta...

Bet augšup no mellās nakts tumsības
Ceļas divi balt-dūjas — div' lūgšanas.


