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Jau kopš bērnu dienām esmu iepazinusies 
ar tautas folkloru. Ar dažiem tās paveidiem ne 
sevišķi patīkamā veidā mani jau agrā bērnībā 
iepazīstināja vectēvs Indriķis. Viņš bija cilvēks 
ar dažreiz diezgan nenopietnu attieksmi pat 
pret traģiskām lietām, bet tas varbūt arī ir 
pats labākais. Katrā ziņā viņš man stāstīja 
pasakas, dziedāja dziesmas, spēlēja man līdzi 
dažādus jokus, taisīja koka zirdziņu, kuram 
ticamības labad nolika aizmugurē kādu īstu 
zirga „bumbuli”, baidīja mani ar nostāstiem 
par miroņiem, kas biedējuši cilvēkus, un tā 
joprojām. Manai nervu sistēmai tas diezin vai 
ir nācis par labu, taču iztēles spējas gan viņš 
man noteikti būs vairāk vai mazāk rosinājis. 
Arī mātei bija labas iztēles spējas – katrā 
mākonī viņa saskatīja kāda dzīvnieka attēlu 
vai ko citu. Viņa mani mācīja ar mīlestību 
un labsirdību izturēties pret katru puķi un 
vismazāko dzīvībiņu. Mākoņu veidolos allaž 
saskatījām dzīvniekus, puķes un daudz ko citu.

Pa reizei skaitījām arī dažādus pašsacerētus 
pantiņus. Tas viss man nācis līdzi vienmēr. 
Skolā biju slikta matemātiķe, bet vienmēr 



visur labi panākumi bija latviešu valodā un 
literatūrā. Un tā nu ar visu, kas dzīves laikā 
mani veidojis, tagad uzdrošinos piedāvāt 
vārsmās savas atmiņas par bērnību un arī dze-
jas ritmā pārstāstīt vairāk vai mazāk zināmas 
tautas teikas, nostāstus un pasakas.

Ilgi šaubījos vai man nepārmetīs, ka 
pārveidoju tautas gara mantas dzejoļu formā. 
Taču domāju, ka jaunie lasītāji man piedos. 
Teksti ar atskaņām taču labāk paliek atmiņā. 
Tā nu nododu lasītāju vērtējumam savus „ne-
darbus” un gaidīšu atsauksmes. Liels paldies 
māksliniecei, kas palīdz uzburt ainas, kas 
aprakstītas manos pantos.
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par zilajām jūras govīm

Jau no tālām skolas dienām
Visiem zināms un ikvienam
Un par to nav šaubu mums – 
Jūra – visa iesākums.

Tālos laikos tanī pusē, 
Tur, kur dziļi meži klusē, 
Viļņi nemierīgi krāc, 
Bijis gadījums reiz tāds.

* * *
Cilvēks kāds jau lauku aris, 
Graudus sējis pavasarī, 
Rudenī viņš miežus vācis.
Vārdu sakot, dzīvot sācis.
Suns jau arī līdzi skrējis,
Zvērus medīt palīdzējis.
Meža cūku pat, vai zināt,
Sācis sētā pieradināt.
Arī kaķis vīram bijis;
Peles, žurkas nomedījis.
Tomēr īstas dzīves jau
Bez saiminieces mājās nav.
Kaķis jau kopš senām dienām
Allaž kāro svaiga piena.
Staigā vīram līdz pa sētu, 


