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• Krājums izdots 1980.g.
• 151 dzejolis, nav dalījuma nodaļās
• Iezīmes: liriskums, galējības, mirkļa nozīmības 

uzsvēršana, cilvēka vājo vietu parādīšana
• Patiesīgums, dabiskums, īstums – ētiskas 

kategorijas O.Vācieša dzejā



Zibens: krājuma nosacītais vadmotīvs
• Dzejnieka kā vērotāja vai kā iesaistītā pozīcija: 

intensīva domu darbība, spēcīgs pārdzīvojums;
• Cilvēka iekšējās pasaules atklāsme katarses 

momentā;
• Mirklis kā cilvēka rīcības katalizators: tagad 

vai nekad



Tēmas, tēli un motīvi
• Drosmīga, godīga cilvēka pretstatījums 

pelēkajai masai:
(..)

Bet prātīgie un gudrie
smīn –

zils sadauzīšoties
ar savu tiešumu.

Nu, vismaz zils.
Kā dokuments,

ka esi siekstu ceļu gājis.



Un nevis pelēcīgs 
kā cements

un bezbezbezgrādīgs 
kā vājpiens.

[Uz priekšu; 12.lpp.]



• Dzīves pārbaudījumi kā cilvēka rūdītāji, grūtību 
pārvarēšana – ceļš pretī mērķu piepildījumam

(..)
Nē, pasaule ļauna nav –

kā māte tā pārbauda 
bērnu esības stiprumu.

[11.lpp.]



• Bez piepūles sasniegtais – bezvērtīgs
(..)

Bet viens nodzēries tips
man reiz

skumji teica:
- Es gribēju vienīgi to, 

ko uzreiz dabū,
un izrādījās,
ka es neko 

neesmu gribējis...
[Attālums; 13.lpp.]



• Bīstamība ikdienībā pazaudēt spēju redzēt 
brīnumaino:

Ja pārtrūks prasība iekšķīgā
pēc vienreizējā un dievišķā,
tad pārvēršas ikdienišķīgajā
pat mūsu maizīte dienišķā.

[Ikdienišķais; 58.lpp.]



• Sabiedriski vērojumi: jaunās paaudzes 
nepatstāvība, labprātīga atkarība no vecākiem, 
spēcīgas vērtību sistēmas trūkums

(..)
Mammas pupu

meklē līdz pilngadībai.
Un papus algu

pēc tam.

Un tad pa dzīvi 
sāk meklēties
kā pa kabatu.



Vieta dzīvē?
Jāpablenž,

vai nav ieripojusi pagultē.

Sūtība? 
jāpašķir vārdnīcā

uz burta <<ess>>.
Darbs...

Dzīvot arī ir darbs.
[60.lpp]



• Mākslinieka, dzejnieka liktenis kā 
neizbēgamība:

Tev nav nekā bez
izkļūšanas brīvē.

Bet tas jau ir
pats lielākais

no visa.
Un tev ir zobi, pirksti, nagi,

un tas nav svarīgi,
cik bezgalīgi ilgi

tev nāksies mūri plēst
ar tādiem vāriem rīkiem



Jo tev ir,
kā nav mūrim, -

tev ir izkļūšanu pavēloša 
dvēsele.

[Ieslodzītais; 14.lpp.]



• Uguns: bieds un posta darbu darītāja, taču 
vienlaikus arī sildītāja, dzīvības devēja, 
dzīves jēgas simbolizētāja. 

Centrālapkures apkurinātie
nekad nav sasiluši,

kā vajag.
[54.lpp.]



Arī mīlestība ir uguns: visspožākā un
vilinošākā no visām:

Nekad es vairs ugunī nelēkšu –
zvēr visi apdegušie,

izsten un izvaid naktis,
audzējot jaunu ādu

(..)

Un, tikko sāpe ir projām,
tu celies un aizej meklēt –

kur atkal ir kāda
uguns.
[72.lpp.]



Patriotiskie motīvi, savas zemes mīlestība dzejoļos  
Ziemeļnieka blūzs un Aizsprosts:

(..)
Ziemeļu smagais

arkls,
ziemeļu mīkstās miglas –

tie mani
dzīvu uzar

un sapņos sedz
(..)

Ziemeļu skopā zeme –
vienīgā,

svētā, dārgā
un zaļu egļu

skujās 
man beigsies mūžš. [Ziemeļnieka blūzs;103.lpp.]



(..)
Lāses

no lāstekām asaro,
marmorputeņi skrien,

bet pie mums
silta vasara

no mūžīgām ugunīm vien

Ievainojumi
seni kvēl

tautas atmiņu dzīlēs.
Aizmirst?

Bet aizmirst ir –
nemīlēt

Un mēs esam dzimuši mīlēt [Aizsprosts; 43.lpp.]
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