
TRVĢ DL “Taurētāja tēls dzejā” 

Izlasi divus dzejoļus, salīdzini tos, kas kopīgs un kas atšķirīgs, kāda ir autoru ideja, ko pauž taurētāja tēls, kā atklātas laikmeta iezīmes un vērtības! 

Autors: Autors: 
Komentāri, analīze 

“Tālavas taurētājs” “Taurētājs” 

Uz Tālavas biezajiem siliem 

Nakts pelēkus palagus klāj; 

Pār klusiem koku galiem 

Jodi un murgi jāj. 

 

Dus Miervaldis savā pilī, 

Guļ viņa ļaužu pulks, 

Guļ vaidelaiši un sargi, 

Un zīmju gudrais tulks. 

 

Tik augstākās egles galā 

Taurētājs nomodā, 

Tas spiego pēc ienaidnieka 

Tuvu un tālumā. 

 

Te it kā pa sapņiem tam liekas, 

Ka slepeni soļi čab, 

Ka šķēpi pašķindētu, 

Ka zirgu pakavi klab. 

 

Un troksnis ap egli ceļas, 

Un bultas augšup skrien, 

Un asu cirvju zobi 

Egles stumburā lien. 

 

“Šurp tauri! Kāp zemē! Ciet klusu! 

Tu glābsi sev dzīvību; 

Mēs algosim tevi ar zeltu, 

Ar godu, ar brīvību!” 

 

“Mans zelts ir mana tauta, 

Mans gods ir viņas gods! 

Kas postīdams viņu šausta, 

Uz pekli lai rauj to jods!” 

 

uz konsoles melnajiem vadiem 

laiks pelēkus putekļus klāj 

caur tumšiem miglas vāliem 

kontra teroristi slāj 

 

dus mamma savā gultā 

pēc ilga un sūra darba 

guļ tētis mazliet iereibis 

no kaut kā brūna un skarba 

 

tik dziļākā dīvāna bedrē 

varonis nomodā 

tas lūko pēc ienaidnieka  

tuvu un tālumā 

 

miegs atņem reakciju  

viņš jūt kā zogas tas klāt  

bet ir pie vienas vietas -  
šaudās viņš iksboksä 

 

gan GTA gan Half Life 2  

gan CS un Call of Duty - 

tik ilgi viņš jau kapā  

ka aizmirsies pat pļūtīt 
 
“Eu, fiksi ka gulēt ej!  

Paskaties, cik vēls jau ir!  

Tu galīgi dīvains esi?  

Uz skolu rīt jāiet ir!” 

 

“Mans zelts ir mans klans,  

mans gods ir viņa gods!  

Kas postīdams viņu šauta,  

uz pekli lai rauj to jods!” 

 

 



Un taurētājs pūš ar spēku, 

Ka koku galotnes trīc, - 

Un lejā atskan lāsti, 

Un bultas spindz un sīc. 

 

Mirdz lāpu sarkanā uguns, 

Sāk cirtiens uz cirtiena līt; 

Dreb, šūpojas staltā egle, 

Un brakš, un gāžas, un krīt. 

 

Un taurētāja krūti 

Šķēpi un cirvji šķeļ, 

Bet taures skaņas pilī 

No miega Miervaldi ceļ. 

 

Un viņš un viņa pulki 

Uz cīņu kājas aun, 

Un šķēpnešiem pretī drāžas, 

Dzen staignājā tos un kaun… 

 

Bet uzvaras gaviļu svētkos 

Meitenes vaiņagus pin, 

Un varoni sirmā māte 

Sniegbaltos autos tin. 

 

Uz sārta vietu tam taisa 

No ozolu pazariem 

Un līgava puķēm to kaisa, 

Un dzintara gabaliem. 

 

Un kamēr svaidītās liesmas 

Pie dieviem jaunekli nes, 

Dzied vīri tam slavas dziesmas, 

Raud žēli meitenes. 

 

un varonis turpina šaut  

bet biedru arvien mazāk  

viņš stingri saķēris pulti  

it visus bargi lamā 

 

jau beigusies ir munīcija  

no visām pusēm ielenkums  

viņš granātu redz krītam  

un atskan varens BUMS 

 

drīz jaunu spēli jāuzsāk  

bet istabā kāds tumsu šķeļ  

nāk mamma ļoti nikna  

un kājās pagastu ceļ  
 
tā straujām kustībām  

no elektrības izrauj vadu  

un dēlu uz istabu  

pavada ar rūgtu skatu 

 

no rīta gaužām noguris  

viņš skolas solā sēž  

un kontroldarbā atbildes  

ar dzēšgumiju dzēš 

 

vairs nezina kas karoja  

viņš pirmā pasaul's karā  

uz dullo fiksi uzšṇāpj  

krīt Rīga nacistu varā 

 

un kamēr raitais pulkstens  

pagalam negrib stāt  

viņš skumji atminas  

bāc šodien tas taurētājs 
(no krājuma “Netikumīgie”) 

2. Uzraksti 2 secinājumus, kurus guvi pēc dzejoļu izanalizēšanas! 
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