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Arī tumsā jāmāk sauli saskatīt.



RU DEN S RO ZE S  ROGTA SMARŽA

«Nav nebūt jākurn, ka mūsu tautiņa maza, diženas 
gara dāvanas piemīt mūsu tautiņā?» reiz sacījis Kronval- 
du Atis. Tādē| tas nešķiet skali teikts, ja  mēs visus šos 
cilvēkus, kuru dziesmas priecē mūsu sirdis, kuru 
dziesmas tik labprāt klausāmies, kopā esot, un tik lab
prāt dziedam līdz! dziesmas, kuras tik |oti atbilst latvle* 
šu sentimentālajai dvēselei. Jā , tas nešķiet ska|l teikts, 
ja  mēs visus šos cilvēkus no tautas vidus godājam  par 
komponistiem.

Tāds ir ari Imants Ozols, acu gaismu zaudējis cil
vēks, toties ar gaišu un redzīgu dvēseli, citvēks, kas ar 
savām  dziesmām apkārtējiem dāvina sirds siltumu, prie
ku un mīlestību.

«Kas tad ir šis Imants Ozols?» tā  jau tā ja  daudzi, kad 
Latvijas radio populārā raid ījuma «Mikrofons» rīkotajā 
pirm ajā «Ratiņa» dziesmu aptaujā viņa šlāgeris «Rudens 
roze» vairāk nekā pārliecinoši ieguva I vietu. Jau tā tā ji 
būs pārsteigti, uzzinot, ka populārākā šlāgera autors 
nepazīst notis un viņam  nekad nav piederējis savs m ūzi
kas instruments, tas ir vīrs, kurš, par spīti liktenim, sa
ka: «Es esmu |oti stiprs. Kad cilvēks kaut ko zaudē, v iņš 
iegūst daudz saasinātakas citas Izjūtas. Māte man vien
mēr jau  dziedāja. Varbūt no viņas man tā  mūzika «Iesē
dās». Mēs jau  bijām  vienkārša zvejnieku ģimene no 
Melnsila puses, lībieši, tur b ija daudz dziesmu.» Dzim ta
jā  pusē gan iznāk būt pavisam reti. Mūža lielākā dafa 
aizvadīta Jug las  neredzīgo ciematiņā. Tas pēc nelaimes 
bērnībā, kad, rotaļājoties ;ar nazi, tika savainota acs, un 
redze lēni un neglābjam i zuda. Par spīti visam, Imants 
Ozols dzīvē ir nelabojams optimists. Dziesmās gan vai
rāk ir smeldzes, jo tās gandrīz visas ir par mīlestību, 
nepiepildītām ilgām  un  zvaigznēm, kuras m irdz joti, |oti 
t ā lu . . .



Nejaušība saveda kopā komponistu un Saulkrastu 
kapelas puišus, kuri no Imanta Ozola dziedājuma norak
stīja tekstus un notis, ari tie lielākā da|a Ir komponista 
sacerēti.

Pateicoties daudzu labu cilvēku atsaucībai, radās iespē
ja lielāko da|u no šeit publicētām dziesm ām , ieskaņot 

ari magnetofona kasetē.
«Tagad ja u  visās vietās dzied vienkāršas, mīļas 

dziesmas. Arī tās mums palidz. Parasts cilvēks, kurš vi
su dienu strādā — viņš jau jūt ļoti patiesi . un es ari 
cenšos rakstit patiesas, paša izjustas dziesmas.» saka 
Imants Ozols.

No sastād ītā ja  puses varam piebilst, ka šis krājums 
ir jauka velte komppnistam GO. gadskārtā. Ceram, ka ne 
mazāk jauka velte tas būs visiem dziesmu draugiem.

Lai šis nelielais dziesmu kopojums liek sarosīties ari 
citiem talantiem, kuru ir  ne mazums mūsu tautā!

Redaktors: A N D RIS  2UN DE 
Mūzikas redaktors: A N D IS  BAHMAN1S 

Sastādītājs: U LD IS  DUKA



ATMIŅAS ZEM LIEPĀM

Klusi šalko liepas vēl, 
Lapas rudens salnā kvēl. 
Atkal stāvu es zem tām, 
Ļaujos tālām  atmiņām.

Pat, ja nebūsim vairs mēs, 
Piedz. Kas caur dzīvi dziesmu nes, 

Arī tad vēl liepas šalks 
Un pēc pavasara alks.

Vēl tavs vārds kā atbalss skan,
Tas tik dārgs ir sirdij man.
Deg un izdeg sapnis kāds,
Paliks mūžīgi tavs vārds.

Tālē dzērvju kāsis slīd,
Lapas man pie kājām krīt, 
lln  es, svešu alku dzīts,
Domās traucos putniem līdz.





KAD JA SM ĪN I PLAUKST.

Atkal pusnakts, ilgas sadedz zvaigznes.
Nolaidies pār zemi miers tik kluss.
Diena galā, ļaudis noguruši 
Miegā plūc jau sapņu pūpolus.

Atkal tevi gaidu es, draugs, 
p. dļļ Manā dārzā jasmīni plaukst.

Zvaigznes kad mirdz, mīlas tvīkst sirds, 
Steidzies, jo driz ausis rits!

Nāksi tu pa rasas klāto taku,
Nāksi tu kā dzidri austošs rīts,
Nāksi, nesot neizteiktus vārdus,
Nesot sirdī īstu mīlu līdz!





CERIŅU VALSIS

Sētai pāri liecas smaržīgs ceriņzars.
Mani apbērt tiecas baltiem ziediem dārzs.

Ja šo burvju varu

Piedz. 2X ? ā f “  T  Sp* tU d0t*
Lauztu vienu zaru —
Mīļai dāvinot!

Sapņaini san bites laimes pārpilnas,
Mīlu pauž bez mitas, ziediem pieglaužas.





ZUDUSI  LAIME

Es ticēju laimei un m ūžīga i m īla i,

Es ticēju dzīvei, kas tā lum ā s a u c . . .
Bet — pievīla laime, un pievīla m īla  

Un arī šī dzīve, kas solīja  daudz.

Un tagad es klīstu pa a tm iņu takām .

Vairs nespēju la im i sev atrast un gūt,

Jo  skaistākie sapņi un jaun ības m īla  

Kā vējš koku šalkās — drīz izgaist un zūd!

Tik tu, m ana dziesma, tev vienai es ticu,

Un, klausoties tevī, sirds prieku vēl Jūt.

Es bērnību redzu un jaun ību  savu,

Uz m irk li tad varu vēl la im īgs es būt!

Tu neproti g laim ot, tu neproti pievilt —

Kā m īla  un dzīve, kas tik daudz liek ciest!

Nāc vienmēr m an blakus, nāc, ielīksmo m ani, 

Lai sāpes par zudušo la im i drīz dziest!





IMANTS SMIRNOVS

D IV  PĻAV IŅAS

D lv’ p|aviņas es nop|āvu,
To Jau laukos daudzi prot. 
Sienu vedu, šķūnī liku,
Lai var ziemā govij dot!

Zeme balta nosnigusi,
Ataust auksti sarmots rīts. 
Ziema nav vēl pāri pusei, 
Šķūnis tukšs kā izslaucīts!

Šķūņa durvīs domīgs stāvu, 
Sirds aiz bēdām pušu plīst! 
D lv’ p|aviņas es nop|āvu, — 
Vajadzēja nop|aut tris!





NEBAIDIES SALNAS!

Ir dzīves pavasaris tev Jau pagājis,
Kad zvaigznēs raudzījies un laimē klusi smēji,
Jo ziedonī lu laikam neticēji,
Ka dvēselē var arī sniegi puteņot.

Mīla, mīla — 
n , Nebaidās salnas, kas rudenim līdzi nāk!
P‘cd?- Mila, mīla, -

Vienīgi mila vel rudeni aizkavēt māk!

Bet gadi aizsteidzas kā dzērves projām.
Tu skumjām acim veries zilā tālē.
Tik atmiņas vēl ilgi neizbālē,
Kaut rudens vēji tavos matos apmaldās.

Var rudens vēji pūst, pat sniegi puteņot.
Var cilvēks apmaldīties nakti tumšā, bargā.
Tik vienmēr sirds no salnas jāpasargā,
Lai ziedētu tur mūžīgs pavasar’s!





TALAIS VAKARS

M an a tm iņā kāds vakars,

Kad pretī nāci tu 

Kā ceļiniekam avots 

Ar savu dzidrum u!

Dziesmu šo dziedu 

Picdz. Tcv un jaun ība i!
Zudušiem sapņiem, 

M ūsu draudzībai.

Mēs toreiz jaun i b ijām ,

Kad liekas skaists it viss,

Vēl jūras kāpās priedes 

Nes tālas atbalsis.

Mēs la ikam  nesapratām ,

Vai b ija  m īla  tā,

Un tādē| likten’s liedza 

iet ce|u d ivatā.

Kad logā zvaigznes raugās, 
Kāds m ani vārdā sauc. 

Varbūt —  tas tāla is vakars, 
Kur atgriezties nav ļauts.





M ĪLA S  LA KST ĪG ALA

M anā dārzā apklususi lakstīgala,

Vai nian tavus ai/ejošos soļus rāt?

Varbūt vainīgs es, ka nemācēju 

Skaisto m īlas putnu nosargāt?

Kādē| m īlas lakstīgalu 

Tā kā suni ķēdē siet?
Piedz. ķ a s  j r  nepatiess un neīsts.

Tam ir vienreiz jāaiziet!

Varbūt vain īgs es, ka nezināju ,

Ka šī lakstīga la  arī lidot māk?

Iztraucēta tā vairs neatgriežas,

Vari saukt, bet tomēr nepārnāk!

M ana m īlas lakstīgala a izlido ja ,

Raugos tālē, kur šalc plašais ārs.

Putna nav, tik lapās dziesmas palikušas, 

Un ar zvaigznēm  piebiris viss dārzs!





Veltījums Amerikas latviešu 
estrādes dziedātājam

ILM ĀRĀM  DZEN IM

VĒSTULE ILM ĀRĀM  D ZEN IM

Dziesmās jaukajās klausos es bieži, Ilm ār Dzeni! 
Ataust man atm iņā gadi kā mirk|i, tik sen i. . .
Redzu aiz bērnības loga, kā lēnām krīt sniegi,
Dzirdu, kā mām iņas ratiņš dūc vakaros lie g i. . .

Kad es pārnāku m ājās no darba, Ilm ār Dzeni,
Meita man pretī skrien saukdama: «Tēt, uzliec Dzeni!» 

Un atkal istaba pielīst ar skaistākām dziesmām,
Un es kā nosalis sildos pie atm iņu liesmām!





N E IZ T E IK T IE  VARDI

Jau  aiz loga ceriņi slīgst ziedos. 

Sirds vēl nebeidz sauli sevī k r ā t . . .  

Iznāc laukā kaut uz īsu brīdi 
Vēl ar m an i mazliet parunāt!

Varbūt veltīgi m an kaut ko cerēt? 

Varbūt veltīgi man kaut ko teikt? 

Varbūt mī|i paspiest tavu roku 

Un kā svešniekam tā lāk  steigt?

Var jau  būt, ka tā b ij’ m īla,

Kura a tnāk šodien, aiziet r ī t . . .  

Nezinu un nemāku tev sacīt.

T ikai matos balti ziedi krīt.





ES N EVARU  S A P R A S T .

Raugos es tevī un brīnos,

Kā gan tā dzīvē var būt,
Ka man lemts atkal būt vienam, 

Lai gan sirds m īlu  vēl jūt.

Vēlreiz es skūpstītu tavas 

Lūpas, pēc skūpstiem kas tvīkst. 

Velti pēc tām  es tik tiecos,

Vienīgi uzlūkot drīkst!

Varbūt nian sacīt: «D raugs, piedod!) 

Varbūt lai paliek, kā ir?

Labāk lai mēness un zvaigznes 

Šonakt uz m ūžu m ūs šķir!

E ju un nevaru saprast,

Kā gan tas dzīvē ir tā:
Pēkšņi vism īļākie draugi 

Sveši — un vairs nav nekā!





MAIRA

Pāri mūsu galvām zvaigznes mirgo,
Mēness sudrabs tavos matos krīt.
Un kā balti putni — klusas ilgas 
Gaišos laimes padebešos slīd!

O, Maira, Maira, Maira, Maira, Maira,
Picdi. Sirds tik tuvu īstu laimi jūt! 3x

O, Maira, Maira, Maira, Maira, Maira,
Tik ar tevi vēlos kopā būt! 3x

Sniedz man pretī savu maigo roku,
Diezgan vienai tev ir ceļā būts!
Nāc un nebaidies no vētrām.
Divatā ceļš neliksies tik grūts!

Klusēsim, lai laimes putni liegi 
Mūsu mīlu saviem spārniem skar!
Tad mēs sapratīsim, ka viens otram 
Visu mūžu uzticēties var.





D ZĒ R V E S

Jau  aizlido  dzērves, ktir ziedoņa rīts,

Un, lido jot tālēs, tās m an i sauc līdz.

Es nespēju lidot, kur deg rožu sārts, 

M an Dzim tene viena, kur šūpulis kārts.

Es ja u tā ju  dzērvēm, kādē| tās turp trauc. 

Vai dz im ta jās  ārēs rast la im i nav ļauts. 

Tās lido tik tā lāk  un neatbild man,

Aiz meža vien k la igas kā atvadas skan.

Es stāvu jau  ilg i, un vakars sāk tumst, 

Bet sirds m an pēc dzērvēm un vasaras 

Kaut spētu es lidot kā dzērves tāpat.

M an netrūktu saules un m īlas nekad!





ELVIRA L1PE
RUDENS ROZE

Zied vēl samtaina un sārta 
Rudens roze pēdējā;
Skopo saules staru glāstā 
Smaržodama liecas tā.

Piedz. 2 X
Rudens roze, rudens roze, 
Rudens roze pēdējā.

Cik tā krāšņa, cik tā jauka! 
Draugam dāvātu es to,
Rozi, kas tik vēlu plauka, 
Rudens rozi pēdējo.

Senā jūsma norimusi.
Vai no jauna kvēlot tai? 
Jānozied un jābirst klusi 
Rudens rozei pēdējai.





ŠO PĻA  D Z IE S M A

Dusi, bērniņ, dusi sapņu palagos.

M iedziņš atbrauks klusi pērļu ratiņos.

Pusnakts zva igžņu  inirga debess tāles klās, 

M iedziņš mēness zirgā tevi sveicinās.

Dusi, bērniņ, dusi, m iedziņš neatstās, 

Kamēr putni klusi tevi modinās.

A ijā, a ijā , a ijā  — istabā viss kluss,

Arī vēja māte koku zaros dus.





SK A IST Ā K IE  M IR K Ļ I

Aizskrien gadi kā kume|i strauji,
Un tu gadiem kā putns trauc lidz!

Tikai mirk|i, šie skaistākie inirk|i,
Dzīvē ataust kā ziedoņa rīts.

Tagad varam  kā kaijas pār jūru  

Saules plašum iem  pretī vēl traukt,

Tikai m irk ļus kā g ā jpu tnu  barus 

M ūžam  atpakaļ vairs neatsaukt!

Tā kā naktī pie debesīm zvaigznes 

Sapņi izdziest, un sapņi vēl k v ē l. . .

Bet, kad sniegs būs jau  sabiris matos,

Kaut kā skaista m an būs ļoti žēl!

Bet, ja  kādreiz, draugs, nāksies mums šķirties, 

Nebūs lemts abiem blakus vairs iet,
Tad šie m irk ļi kā jasm īnu ziedi 

Mūsu atm iņu dārzā lai zied!





AIZEJOT

Bij ziedon's jauks, kā ziedi sapņi plauka,
Mums dzīve likās ziedošs rožu lauks,
Bet tagad es ka lūdzot tevī raugos,
Sirds negrib saprast, ka jau gaisis sapnis jauks.

Es vēlos tavam vaigam savu pieglaust,
Uz tavām maigām lūpām skūpstu spiest.
Un glāstīt vēl, kā vakar tavus matus,
l.idz zvaigzne pēdējā pie debess lēnām dziest.

Mēs tifējām, ka mūžīga ir mīla,
Tā nepieviļ un nekad neizgaist.
Bet tagad viss Ir zudis lidz ar sapņiem,
Tik seno dienu atmiņas vēl sirdī kaist.

Sniedz roku man un nesaki ne vārda,
Laiks šķirties mums, jau logā zvaigznes mirdz. 
Es eju viens, kaut aiziet ļoti grūti —
Vien dzīvē ce|u apgaismos man tava sirds!





KUĢIS «LAGŪNA»

No Dzimtenes trauc kuģis tālu, tālu,
Uz klāja vīri ardievas vēl māj.
Sirds mana skumst pēc dzimtās zemes bērziem 
Un meitenes, ko atkal jāatstāj...

Piedz.

«Lagūna», «Lagūna»,
Aizved mani mājās, kad ziedi plaukst!
«Lagūna», «Lagūna»,
Tur, kur Dzintarkrastā mīt mans mazais draugs.

Kā kaijas lido vēstules no tevis,
Tās dzimtās zemes smaržu līdzi nes.
Un, lasot tās, es atkal dzirdu «līgo»,
Kaut tālu, tālu es no Dzimtenes.

Man vienmēr atmiņā nāks Jaukās naktis,
Vienalga, kādās ostās kuģis stās.
Lai kur es dzīvē kādreiz neatrastos,
Sirds tavu smaidu vienmēr saglabās.





GUNARA ASTRAS piemiņai

KO GAID I, LA TV IET I!

Es vēlos paslēpt zemi šo 
Kā dārgu pērli plaukstās.
Lai Kangars to vairs neatrod 
Un viņa bendes augstās!

Ko, latvieti, tu gaidi vēl?
Tev jātur zemi svētu!
Ne tādē| Dievs to radīji^,
Lai sveš'nieks nonāvētu!

Pie juras meitas, dēli stāv,
Lai zvērestu tai dotu,
Lai savām klusām lūgšanām 
Prom nāvi aizskalotu.

Ko, latvieti, tu gaidi vēl?
Tev jātur jūra svēta!
Ne tādē| Dievs to radījis,
Lai sveš’nieks nonāvētu!

Mums tēvu tēvi mācīja 
Būt latvietim pat mokās,
Jo Dievs mūs turēja un tur 
Kā bērnu savās rokās.

Ko, latvieti, tu gaidi vēl?
Mums sevi jatur svētu!
Ne tādē| Dievs mūs sargājis,
Lai sveš'nieks nonāvētu.





T A S  B I JA  T O R E I Z .

Atceries, kā toreiz mēs par laimi 
Upes m alā abi sapņojām!
Un līdz rītam, zvaigznēm  klusi dziestot, 
Mēs par tālām dienām r u n ā j ā m . . .

Atceries, kā toreiz man pie krūtīm 
T ava  g a lv a  liegi dusēja.
Bet par mūsu glāstiem, inūsu skūpstiem 
Nakts kā vienmēr tikai k lusēja.

Bieži vakaros mēs turp(u) gā jām , 
Nevaicādami, ko nesīs rīts.
Ticējām, ka ceļš caur m īlas birzi 
Būs ar laimes mirk|iem nokaisīts.

Vēl tāpat glauž vi|ņi ūdensrozes,
Vēl tāpat šalc koki krastm alā ;
Tikai nesatiekamies va irs  abi 
Tā kā toreiz a g rā  jaunībā!





ĶEM ERI

No Ķemeriem uz Rīgu vilciens steidzas,
Uz perona vēl viņa smaidlem māj.
Bet vagonā sirds klusi sāk man pārmest,
Kādēf bij' jāšķiras, tā jāatstāj!

Ķemeri, Ķenieri, jaunība mana,
Piedz Ķemeri, Ķemeri, jaukais sapņu dārzs. 

Ķemeri, Ķemeri, jauniba mana, 
Ķemeri, Ķemeri atmiņā man!

Vai mila tā, kas satikšanos ilgo.
Vai varbūt tikai laimes mirklis īss?
Ja  vakar sirds vēl īsti nesaprata.
Tā rīt jau visu, visu sapratīs!

Uz perona es atkal smaidošs stāvu.
Daudz vilcienu kā Ilgas tālē trauc.
Un, šķiet, es atkal dzirdu viņas balsi,
Kas mani turp(u) aicina un sauc!





BERZI

Bērzi šalko tik klusi kā toreiz,
Kad no mājām bij’ jāaiziet man,
Jo mans bērnības rīts nesa sāp! sev līdz,
Kas caur gadiem vēl dvēselē smeldzi

Picd* Bērzi, bērzi, jūsu šalkās manu sapņu klāsts. 
Bērzi, bērzi, nepabeigtais bērnu dienu stāsts!

Tālu palika draugi un mājas.
Manas bērnības saulainais dārzs . . .
Bērzus atstāt bij’ žēl, vai tos redzēšu vēl,
Kuru šalkām sirds mana pukst līdz!

Bet drīz atkal klāt šķiršanās bridis,
Likten’s liedzis te ilgāk man oūt, —
Vienmēr sirds laimes alks, bērzi Melnsilā šalks 
Tā kā toreiz — un tomēr ne tā.





j a u n ī b a s  m a l d i

Kad janvāra naktī aiz loga krīt sniegi,
Kā bērns mātes klēpī jau Saulkrasti snauž.
Tik meitenei ilgas kā kaijas trauc liegi,
Un skaistākos sapņos tā nākotni auž.

Bet nod/iest drīz zvaigznes kā laternas rītos, 
Un atgriezties atkal to ikdienā sauc.
Kā meitenei neskumt, ja, zvaigznei reiz krītot, 
Tā ticēja zvaigznei un cerēja daudz!

Būs nakts atkal jauka, un Saulkrasti klusēs. 
Tik lejup trauks zvaigzne kā pārdomu šalts.
Bet — varbūt šai naktī jau meitene dusēs,
Jo  cerēt uz zvaigznēm ir jaunības malds.





Ā RSTA  PAD O M S

Ārsts saka, lai es nedzerot,
Un domīgs galvu šūpo,
Jo  — vēzis tādus vajājot,
Kas mīl aiz stūra žūpot!

P I P.)7 0 v  V a i ’ V a l ’  V a l ’ V a i ’ V a I ’Vai, vai, val, val, vai!

Un atvadoties draudzīgi,
Viņš man pa plecu pliķē.
Kad nejauši to satieku,
§is pats ar draugiem stlķē!

Es prasu: «Dakter, kā tad tā, — 
Vai jums nav bail no vēža?»
Bet šis man atbild smaidīdams: 
«Man vairāk bail no blēžiem!»





P IE DOD. VE CMĀMIŅ!

Skaistākām atmiņām rotātas bērnības takas,
Rudens man matos jau sarmu kā vējš lapas sviež... 
Steidzos pie tevis kā bērns bēdās steidzas pie mātes, 
Šaubas un nemiers kad nestundā dvēseli spiež.

Velti es saucu un gaidīt, kad iznāksi pretī.
Ieejot sētā, kur bērnības dienas vēl tvan.
Tomēr — vēl domas steidzos pie tevis, lai lū^tu: 
«Piedod man, palaidnim, vecmāmiņ, piedod(i) man!»





Š IE  VAKARI

Sirds laimes pilna man par stundām šim,
Kad stāvam mēs zem pusnakts debesīm!
Šalc kokos vējiņš liegs, tev acis jaunīb’s prieks 
Bet kādē| baidies milu man sniegt?

Sie vakari ar tevi,
Piedz. 2x Kad mēness logā spīd,

Man kādreiz dzīvē rūgti 
Liks tikai pasmaidīt. . .

Viens ilgi klausos pusnakts klusumā 
Un domās veros sapņu tālumā.
Pie tevis ilgas trauc, sirds tavu vārdu sauc,
Bet — kādē| Tevi mīlēt nav ļauts!





IM ANTS SM IRN O VS

V IE N ĪG I T EV I

Simtgadu ozoli šalc un šalc, 
Tālumā aizvijas lielceļš balts.

Vienīgi tevi es mitu. 
Man nevajag citas. 

Pl2 x Vienīgi tevi es milu. 
Man nevajag citas. 
Vienīgi tevi es milu, 
Man nevajag tās!

Vīgriezes līčupes p|avās tvan, 
Kaut kur vēl atmiņā dziesma skan.

Nevedīs kopā vairs lielceļš mūs. 
Gadi kā ūdeņi tālāk p lūst...





L A B A IS  SŅ A B I5

Vairs veikalā nav ga|as, 
Sviests, krējums, desas trūkst. 
Bet ļaudis tikai smaida:
<0, gan jau kādreiz būs!»

Ja  ir, tad baigās rindas,
Viens otru lamā, bar.
Bet tā jau padomjzemi 
No citām atšķirt var.

Pa kaktiem veči plosto.
Sāk sievas vīrus tēst.
Tie atbild: «Kad mēs dzeram. 
Daudz mazāk gribas ēst!»

Ja  ir kaut reņģes galva,
Prom desas smaržu dzīs,
Ar tādu uzkožamo 
Var Iztikt dienas trīs!

Un gudrākas kļūst sievas,
Kur visiem tādas ķert?
Tās nekūko vairs rindās,
Bet palīdz večiem dzert!

Sāk savādāk tās domāt.
Uz augšu prātiņš iet,
Jo  izrādās, ka šņabis 
Par desām labāks šķiet!





Veltījums A R IJA I

ARIJA

Vakaros jūra kad sapņaini dus,
Tālu 110 tevis es šķirts.
Vēlos pie tevis vēl ciemos iet. 
Zvaigznes kad pusnakti mirdz!

Tikai ar tevi vienīgo 
Piedz Sapņot par mīlu inan |auts.

Dzīvē jau neiet kā pasakā: 
Sāpju un maldu tik daudz.

Varbūt tu gaidi, varbūt nemaz 
Ciemos pie sevis šobrīd?
Kas gan to pateiks man šovakar, 
Zvaigznes kad lejup krīt?

Nebūtu ce|ā man stājusies tu —
Zieds, kas vēl smaržo un tvan,
Nebūtu sirdī man mīla un prieks, 
Nebūtu dziesmas šīs inan!





a t g a d īju m s  a r  «z il o  l a k a t iņ u »

B ij’ toreiz Līgo vakars Ventas malā, 
Pat ugunskuri nedrīkstēja degt!
Un dziedāt liegts par zilo lakatiņu, 
Ja  negribēji pats sev bedri rakt!

Bet meitenei es savai stundā šajā 
Šo dziesmiņu tad nodziedāju tā,
Ka putni pamodās no savām ligzdām 
Un «stukačs» parādījās krūmājā.

Es viņam veikli krāmēju kā nākas, 
Uz mūžu dziesmu atcerēsies viņš, — 
Jo, kad pēc brīža atgūties tas sāka, 
Zem acs tam bija «zilais lakatiņš»!





Veltījums L1

LIDIJAI

Tu vakar man sniedzi viskrāšņāko ziedu,
Un acis tev dega dzirkstošs jaunības prieks. 
Bet es šovakar tev vienai dziesmu šo dziedu, 
Jo  man puteņo krūtīs salts janvāra sniegs.

Mīļotā, mīļotā,
. Neaizej, paliec kaut brīd’t 

1 icaz' Mīļotā, mīļotā,
Saki, kur laime gan mīt!

Es vakar tev teicu visskaistākās dziesmas 
Par milu tik tādu, kas spēj mūžīga būt.
Bet sirds sadeg man sāpju karstākās liesmās. 
Jo es nespēju laimi sev Ilgoto gūt!

Un tagad es stāvu zem mirdzošām zvaigznēm. 
Vējš liegi šalc kokos, it kā kokle tur skan . . .  
Un es pārmetu sev, kādēļ bija man jāņem 
Mīlas kausu šo rūgto, kas ne^ij’ lemts man!





IM ANTS SM IRN O VS

A IZG Ā JU ŠA IS  AU TO BUSS

Tas autobuss vairs nenāks 
Nekad, ne mūžam atpaka|.
Skan mūsu dziesma senā,
Un dzenis priedē kaļ.

Jau siena vāli tvan.
Pied;. Ks redzu tavas acis,

Tās gadiem cauri mirdzēs 
Ka dārgakmens, kā talismans.

Jau sirmums zadzies matos,
Tā salna nāk, kad rudens vēls.
Bet — atpakaļ es skatos 
Un kaut ko gaidu vēl!

Uz takas stāvu kluss 
Un skatus tālē raidu,
Bet tomēr velti gaidu —- 
Vairs nenāks tas autobuss . . .





TU UN DZIMTAIS CIEMS

Gan sapņi, gan ilgas kā sudraba kaijas 
Pār pilsētām skaistām un ciematiem trauc. 
Kur tēvtēvu sēta, kur mīļotās glāsti,
Kur atmiņu dzilnas vēl atpakaļ sauc!

Jūra te dzied, meitenes zied — 
p .  Kolka, tu bērnība mana!

Atmiņām līdz dziesma šī trīc,
Tu, manas bērnības rīts!

Un šovakar atkal es esmu pie tevis,
Kaut mirkli vēl kāpās man pasapņot |auts! 
Lai bērnības dienas, lai bērnības takas 
Vēl atmiņās mani kā sendienās skauj!

Es .vēlos vēl ilgi ar tevi būt kopā.
Bet rīt atkal būšu no tevis es šķirts.
Bet tici, draugs mīļais, kā kaija tic jūrai, 
Ka tev vienai vien manas domas un sirds!





IM ANTS SM IRN O VS

C ER IŅ I

Jau  dārzā gulst novakars vēls,
Vēl saule pie apvāršņa kvēl.
Dārza stūri zied debeszils ceriņi.
Uz mirkli es apstājos te.
Kur ēnu mans ceriņkrūms met.
Ziedu smaržu kā izslāpis dzeru!

Vēl ceriņi smaržo kā bērnibā tālā - 
Tāds debešķīgs skaistums,

Piedz. Bet šis skaistums tā sāp!
Kad nokļuvis būšu es pēdējā vālā, 
Pēc ceriņiem ziliem arvien 
Man dvēsele slāps!

Nāk atmiņā bērnības krasts,
Kā toreiz, šķiet, jūtos tik možs,
Lai gan matos jau zagusies salna . . .
Bet gaisina, kas sarkana kvēl,
Iet atpakaļ nefauj, cik žēl —
Vairs netikšu bērnības kalnā.





SKOLAS ATVADVALSIS

Sai jaukajā vakarā, draugi,
No skolas ir jāaiziet mums.
Tik sirds vēl pēc saulainiem gadiem 
Sai atvadu vakarā skumst.

Skola, skaistākie gadi,
Klases draugi un sapnis par laimi! 

PiecU. 2x L aukā ziedonis jauks,
Mums Ir jāšķiras, draugs —
Tikai šķiroties neteiksim: «Sveiki!*

Ir labi vēl brīdi būt kopā,
Kad laukā maigs ziedonis mīt,
Pie Juglas zem atmiņu zvaigznēm 
Par skolu vēl pasapņot brīd'.

Paldies, skolotāj, par visu!
Daudz skaista jūs pratāt mums dot.
Bet tagad kā putnēniem ligzdas 
Mums ceļš katram savs jāatrod.





Veltīts pretalko

SULU LAIKS

Celiet glāzes, iedzersim vēl, draugi! 
Dzēriens šis ir velnišķīgi labs!
Mūsu bērni alkoholu nedzers,
Kā reiz dzēra vectēvs, mamma, paps.

Vakar viesos šampanieti dzērām,
Rit par visu bērnu bērni ņirgs, 
Alkohols būs zudis padomjzemē,
Kā reiz zudis Balvos meža zirgs!

Atskurbtuves, cietumi vairs nebūs. 
Cilvēks neslimos un nebūs bārs.
Bet uz bāru, restorānu durvīm 
Lepni uzrakstīts būs «Bērnu dārzs»!

Visur tikai sula, sula plūdis,
Pat no krāniem ūdens vietā līs,
Un pat akmeņus, ko druvās vācam,
Rīt jau visus sulā izspiedīs!

Banketos dzers viesi tikai sulu,
Līdz pat pastardienai netrūks tās!
Bet par šņabīti, ko senči dzēra, 
Izrakumi kādreiz liecinās!





VĒTRA IN A JC R A

Man jādodas ir atkal tālās jūrās,
Un krastā paliksi tu kā jau arvien...
Bet — tici, draugs, ka tavu jauko milu 
Kā dārgumu to glabāšu arvien!

Rudeņa nakti, vētrainā naktī 
PiecJz. Jūra tā bango un krāc!

Rudeņa nakti, vētrainā nakti 
Meiteni skumjas tad māc.

Prauc vīri droši tālu plašā jūrā,
Un lepna Dzimtenē ir tava sirds.
Ret pāri viļņiem atskan klusa dziesma 
Par meiteni, no kuras jūrnieks šķirts.

Stāv krastā meitene un ilgās gaida,
Vai nepārbrauks no jūras mīļais draugs, 
l'ad aprims vēji, norims visas vētras,
Un abu sirdīs laimes ziedi plauks!





ZUDUŠIE SAPŅI

Rudens jau tīrumus glāsta,
Gājputni projām jau trauc.
Sirds mana nemiera pilna —
Ziedoni atpakaļ sauc!

Mīla, mīla,
Picdz. Ak, cik tā jauka spēj būt. 

Lai ari skaistākie sapņi — 
Atnāk un atkal drīz zūd!

Velti tu ziedoni gaidi,
Velti tu aicini to,
Atpaka| vairāk tas nenāks.
Nenāks un neteiks neko!

Lai gan man matos jau sarma,
Sirds tomēr jauna vēl šķiet.
Liekas, ka ziedoņa vēji 
Krūtīs kā senāk man dzied!





Veltījums INAI

UZ RED ZĒŠAN O S. M ĪĻA !

Vēl vakar pat viens otram sveši bijām, 
Kā divas koku lapas vējā mēs —
Bet tagad tava roka manā plaukstā, 
Nekad neviens tās izšķirt nevarēs!

Uz redzēšanos, mī|ā, atkal citu reiz’! 
Kaut šķirties ir žēl,

Sniedz roku man vēl —
. Mēs tiksimies!

le L- Uz redzēšanos, mī|ā, atkal citu reiz’. 
Kad pāri liepām mēness sudrabu liesi

Mēs tiksimies, ir jāmāk tikai gaidīt —
Un šķiršanās būs tik viens mirklis īss.
Tad vārdus šos: «Uz redzēšanos, mī|ā!>
Nekad vairs manas lūpas nesacīs!





LABU NAKTI

Vakars pāri laukiem liegiem so|iem iet,
Vējiņš sirmās liepās klusu dziesmu dzied.
Atnāks atkal zvaigznes, un drīz gaists tās.
Arī mums kā zvaigznēm drīz būs jāšķlras.

Labu nakti, mans draugs, labu nakti! 
pjļ!dz Labu nakti, mans draugs!

Labu nakti, mans draugs, labu nakti! 
Mīlas sapnis bij’ jauks!

Atvadoties, mīļā, skūpstu sniedz man vēl,
Lai uz manām lūpām tas kā uguns kvēl.
Dāvā man smaidu, kas tik gaišs kā rīts,
Lai to sirds sev dzīvē visur aiznes līdz!

Atri aizsteigs gadi, atkal ziedi plauks,
Tikai man vairs līdzās neies senais draugs.
Bet, kad mēness logā nakti vēstīt steigs,
Mijai sirds tad klusi: «Labu nakti!» teiks.





IMANTS OZOLS

KAM PATEIKTIES?

Jau  manā logā raugās zeltains rudens rīts,
Vēl pretī sniegdams tālo dienu dvesmu.
Kam gan par visu klusībā man pateikties.
Ka varu smaidīt vēl, ka laimīgs esmu?

Var bargais liktenis kā nātre mani bārt,
Mest maldu atvarā kā sīku skaidu;
Bet, saulē Iznācis, daudz stiprāks, bagātāks 
Es atkal dziedu, sevī slēpdams vaidu.

Kā naktij zvaigznes vienmēr mīla nāk man līdz, 
Un dziesmā lieku tai vien vārdus krātos.
Ja  mīlas trūktu man kā ūdens avotam,
Es nokaltušam kokam līdzinātos.

Ir zaudēts daudz, ir tomēr ari kaut kas gūts. 
Ko vairāk, sirds, tev cerēt, alkt un gaidīt?
Bet varbūt pārāk maz ir bijis ciešanu,
Ka vari laimīga vēl būt un smaidīt?

Jau  manā logā raugās zeltains rudens rīts,
Vēl pretī sniegdams tālo dienu dvesmu.
Kam gan par visu klusībā man pateikties.
Ka |auts man smaidīt vēl, ka laimīgs esmu?



« m ī l a s  « l a k s t ī g a l a »

IMANTA OZOLA DZIESM AS 

SAULKRASTU KAPELAS V II PROGRAM M A

-  A -

1. Atmiņas zem liepām

2. Kad jasm ini plaukst

3. Ceriņu valsis

4. Zudusī laime

5. Div' pļaviņas

8. Nebaidies salnas

7. Tālais vakars

8. M īlas lakstīgala

9. Vēstule Ilmāram Dzenim

10. Neizteiktie vārdi

11. Es nevaru saprast

12. Maira

13. Dzērves

14. Rudens roze

15. Šūpļa dziesma



1. Skaistākie mirkli
2. Aizejot
3. Kuģis «Lagūna»
4. Ko gaidi, latvieti!
5. Tas bija toreiz
6. Ķemeri
7. Melnsila bērzi
8. Sirmie mati
9. Jaunības maldi

10. Ārsta padoms
11. Piedod, vecmāmiņl
12. Sie vakari
13. Vienīgi tevi
14. Labais šņabis
15. Ārijai
16. Atgadījums ar «Zilo lakatiņu»
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