
Ne piningās ar lašėnēs žmuogos tortings 

Mažėikiu apīlinkės – līgomas, par katras tek Vėnta so sāva intakās. Vėntuos slienis 

līgos, vėituoms apaugės medelēs, krūmelēs. Tarp Mažėikiu ėr Žėdėku slienis īr atvėrs ėr pri tėlta par 

Vėnta nosėdrėik platē. 

Mažeikē – savuotėšks Žemaitėjės Babėluons. Uns īr žemaitiu miests so tam tėkruom 

tradėcėjuom, kultūra, geuograpėjė ėr ėstuorėjė. Tas miests tor daug puikiū sava krašta mīlietuoju, 

ėduomiū ėr talentingu žmuoniū, šauniū menininku, tautuodailininku, švėitėma ėr koltūras 

darbuotuoju, verslininku. 

Mažėikiu rajuons baguots ėr ūkininkās. Bet vės tėik pamaželēs toštie nedėdėlės 

suodas. Tam ītakas tor padrėka žemės ūkė reporma ėr padrėka kaima puolitėka. Niekam tėkės 

prėvatėzavėms, prieštaringa žemės reporma, dėskrėmėnacėnė kainu puolitėka ėš esmies ėr liemė 

žmuoniū novarīma nu žemės. 

Atsėgautė galem tik par smolkiuojė ėr vėdotėnė versla imuoniu kūrėmuos kaimė. Bet 

kol kas tas pruocesos vuos gīvs. 

Nesėleisdama pardaug gilintėis i ekonuomėnės kaima biedas, nuorio aplink gīvenėma 

pasėrokoutė nu kėtuos kerčiuos. Gīvenėms īr pėrmapradė materėjė, ėš katruos kuožna dėina 

atsėrond naujė sotvierėmā, katrėi kāp medē – skleid naujės šakas, tuobolie. Dvasė be parstuojė kor 

naujės Būtėis pormas. 

Bet mes, žmuonis, tuo vėskuo nepastebam ėr neėvertėnam. Mes ožsėjemam vėskou, 

kas pakliūn pu ronka, bet ne patio tėkroujo gīvenėmo. Jegu mes pėrmuo eilie mėslītomem aplink 

savojė Būti, anou keravuotomem ėr pruobītomem ėšlaikītė kou skaistesnė, tou daugiau 

pasėiktomėm gražiū dalīku. 

 Žmuonis be rēkala ėššvaista daug sāva laika, besėgainiuodamė vėsuokiausiu pagundu, 

beprasmiu dalīku, katrėi ėš tėkrūju nier tuokėi reikšmingė, kāp pats gīvenėms. Metā ėš metū mes 

prakaitounam, nuoriedamė patėnkintė sava ambicėjės, kol vėina gražė dėina pasėjuntam tuokėi 

ėšsėsunkė, pasėsuotėnė toštībiu, ka nebsoprontam, kam vėsuo tuo reikiejė. 

 Nu mažėns prėklausa žmuonis muokītė neeikvuotė be nauduos tėkruosės gīvenėma 

energėjės, vuo paskėrtė anou kėlnem tėkslou. Tik toukart mūsa Būtės pratorties, ėgaus daugiau 

jiegū, kāp kapėtals, katras praded atneštė pelna. Žmuonis, katrėi atsėdoud vėin maluonomams, 

jausmams, kūnėškuoms aistruoms, „prašvėlp“ sava gīvenėma, nes ož vėskou, kou nauduojuos, rēk 

somokietė patio gīvenėmo. 

 Nikumet neėmanuoma pasėiktė tėkrū vertībiu, kuo nuors neatsėžadiejos. Tad 

investoukem sava kapitala i „aukščiausiūji banka“. Tik tumet palėksem stėpresnė ėr galingesnė. 



Dėltuo svarbo žėnuotė, kuokem tėkslou dėrbam. Gīvenėms žmuogou atlīgėn tik so vėina salīga – 

jegu uns mūsa širdie īr švaros ė darnos. 

 Mūsa naujėsis laikraštis bus ta terpė, katrou kuožnos ėš mūsa ras sava gīvenėma krīpti, 

anuos prasmies paaiškėnėma. Stėngsemuos, kad kuožnos žmuogos nebūtom ožmėršts, analizousem 

anou kamoujėntius rūpesnius, dalinsemuos gražė patėrtė. 

 Mīlėmėjē žemaitē, būkem vėsė aktīvė, laikīkemuos būrie, palaikīkem bendras geras 

idiejės, darīkem ėšgīvenėma pamuokū ėšvadas. Stėprinkem žemaitėškoma šaknis, sožėnuokem sāva 

tautėškoma ėstuorėjė ėr neėšdoukem ne sava pruotieviū, ne ateities kartū. 


