
Vincā! 

Būkėt pasveikints, erdviū klajūnė, tėisuos ė švėisuos skleidiejau!.. Jums nuognē 

širdingus linkiejėmus ė šėltus žuodius ėš Žemaitėjės padongės i tvėskontės žvaigždiū lonkas 

nosprėndiau pasiūstė, nuoriedams jumis pagerbtė ė leistė soprastė, kad ne vėins tuoks skrajūns esat 

pu mūsa vėsū brongiausė saulelė ožgėmės. 

Skrajuojėms skrajuojėmo, bet mums, ont žemės pasėlėkosėms vargelius vargtė ėr 

kasdėinībės skliautū i kėitus riemus spraudamėms žmuonelems, daug vėins ož kėta keistesniu 

klausėmū par dėina kramelie ėšsėrotolioun. Tėi klausėmā īr nenomalduomė, nenotūramė, kāp ta 

šviežė rauga tešla, katra, ont mėiliū pūsdamos, laukuon ėš dounkobėlė laukuon vērtas...  

Nebtoriedams sīluos vėins pats su tās klausėmās vajevuotėis, notariau ėšdrīstė Jums, 

Dėdėsis žuodiu ėr sliepiningu vaizdėniū meistrė omžėnībie besklondous, persiūstė tas klausėmās 

pavėrtosės mintis, katruos nu pat onkstaus rītmetė ligi vielaus vākara ė da par nakti braižuos pu 

mōna galva, ėiškuodamas smagėnėnie truopniū atsakīmu... Pasėklausīkėt, kou aš vuožuojo, ont 

žemės stuoviedams ėr i dongaus skliautus veiziedamuos... 

...Kėik kartās nedaug žmuogou terēk, kad pasėjostom laimings. Ėr tėkrā, ka 

pavuožuoji, – vėsas mūsa negandas, vėsė rūpesnē ėr pėktomā, vėsas krizės kėlst diel paprastiausė 

prėkšta – nemuokam džiaugtėis mažuoms apvaizduos duovėnuoms, katruos mums kasdėin ėš 

platiuos saujės dalėjemas.  

Tik švīstesteliek žvilgsni i dongo – tėn tavės jau lauk duovėna – žaismings debesielis 

beatplaukous par žėdrīnė, ar neėšpasakītā spalvings saulielėidis, vakarini horėzonta sāva sijuonēlė 

padelkuom nomaliavuojous morkvėnēs gaisās...  

O kuoki palaima ėr palėngviejėms širdi nogluosta tumet, kumet ėlgā mūčėjusi pažastie 

ėsėtaisiusi skausminga vuotės pagaliaus pratrūkst, arba ka pu keliū bemėigiu naktū ė bepruotėšku 

dėinū liaunas geltė dontėis suopulīs... Krūtinie maršā ožgrajėj ėr tumet, kumet pu keliū mienesiu ėš 

gipsa nelaisvės ėšvadounam diel mūsa nerongōma ar neatsargōma lūžosė kuojė a rōnka... Liektė 

kāp so sparnās apsėriedios nuorės ė tumet, kumet lėkos paskotėniem dėinuom priš sekontė alga sau 

pu kuojuoms netikietā atrondam kažkėinuo pamestus pėnkis litus...  

Daug dīvėnū ė nepakartuojemu mažū dalīku mumis līd nu pat pėrmuosės nu gėmėma 

ožkloposės sāmuoningas akėmėrkas ligi pat mūsa bovėma pu saulelės sparnelio dėinū pabonguos. 

Kad, žmogau, sospietumi anās vėsās pasėdžiaugtė, žemėška gīvenėma gal prėtrūktė.  

Bet mes kažėn dėlkuo dažniausē anū nepastebam, atsainē praeinam pruo šali arba 

abejingā nomuojem i anus rōnka... Vėituo žaviejėmuos tėkruom vertībiem atkaklē gvėišamies 

liuoterėjuo ėšluoštė milijuona vertėis auksa poudieli, kors sāva verbalėnė žuodiu reikšmė gal drousē 



līgioutėis so pu luova kavuojemo rėnuolo... Abodo pėlvuotė, abodo vaizdoujamė so dėdėliuoms, 

tuolėi i šuonus atsėkėšosiuoms auseliems. Jouduojė jouka miegiejē rėnuola torini drousē pavadėn 

aukso... O sapnū aiškintuojē šiou torėni, regieta sapnė, vadėn gera nauda, katruos pabodės galietom 

tikietėis sapnavosėsis. Ė soprask, žmuogau, kas pu šimts paibeliu īr ta tėkruoji laimė?.. 

...A tas teisībė, kad jei nuori lėngviau gīventė žemėškuo ašaru pakalnie ėr ramē 

solauktė paskotėnės sāva valonduos, stėnkės pri kuo nuors, kas gal tau būtė brongē, par daug 

neprėsėrėštė, nes tumet, prarados tas vertībės, lėngviau bus ėštvertė anū netėkti?  

Je tortā tau īr svarbiausis siekis, anū netekės, gali prarastė svēka pruota ė pradietė 

plėks lakstītė pu laukus, kāp šonātis nu linciūga notrūkės?.. Jegu šluovie, valdžė a garbie – tāva 

truoškėmu pėramėdės vėršūnė, gali patėrtė insulta arba inparkta, kumet stipriesniu ož tavi būsi 

paspėrts nu tuos vėršūnės atgal i apatė?  

Jegu vėsa sāva esībė atsėdoudi meilē, kraujēs šėrdės paplūs, kumet ana netikietā tavi 

ėšdous arba bus aukštesniu jiegū ėš tavės pajimta i anapusini pasauli? Jegu vakā tau īr vėsa 

gīvenėma esmie ė prasmie, sodėgsi ėš sielvarta, anū netekėis? 

Jegu neisėvaizdouni tuos adīnas, ka vėsam lėkosem gīvenėmou paliksi našlaitis, 

pakrisi, pakėrsts depresėjės, ka ronkuom ožbėrsi žemiem vėina pu kėta sāva gimdītuojus? 

O jeigu to žėnā, kad vėskas šiuo žemie tier laikėns dalīks ė tėik džiaugsmos, tėik bieda 

greitā praein, je prijemi tou kāp neišvėngemībė, sogėbi džiaugtėis kuožna dabartėis akėmėrka ė 

nesėgrėžiouji atgal i praėiti, tavės tėkrā nepersekiuos toštės viltīs, mažiau patirsi skaudiū 

nosėmėnėmū?.. To gal net būsi pats laimingiausis tarp laimingu žmuoniū?..  

Tačiau a tas ėmanuoma, a dongos mums doud tėik daug ėšmintėis, kad leistom 

atsėkratītė Būtėis baimiu ėr mes galietomem atsėdoutė Dėdiajem Džiaugsmou, kumet mumis 

maluonē nostebėn net patės mėnkiausės smolkmėnas, pavīzdiou, kāp ont nuosės gāla ožtėškės lītaus 

lašielis ar netikietā pražīdės kaktosos?.. 

Je paklaustomem jaunima, kas īr pats baisiausis dalīks ont žēmės, vėinė pasakītom –

kad marsietiu apgolėms, kėtė – kad artiejunti svieta pabonga arba skerdėks Kriūgėris ėš Guobu 

gatvės, kėtė – kad klīkonti kaukė, dar kėtė – kad Drakola so vėsa vampīru pamėlėjė arba prėsėkielėi 

nabaštėkā – zombē so sāva draugelēs vaidėnuoklēs... Bet īr da ėr ož tou baisesniu dalīkieliu... 

Baisē net pamėslītė, kas so mumis notėktom, jegu mes nebgalietomem vėins nu kėta 

noslieptė sāva tėkrūju mintiū... Toukart torietom nu žemės pavėršiaus prapoltė vėsas malagīstės, 

klastingomā, veidmainīstės, kuomercėnės apgavīstės, nelėktom vėitas, kor pakavuotė sāva īdas, 

slaptiausės guodas, tėkrūsius ėš pasāmuonės prasėveržusius truoškėmus. Toukart vėišā, kāp ont 

delna, atsėvertom aferistu, politiku naivuoelms rinkiejems rezgamas pinklės, neėštėkėmībiu ėr 



ėšdavīstiu negīnontės ruonas bei kėtuokės negeruovės... Tuoks gīvenėms ont žemės palėktom 

baisiesnis ož pēkluos končės. 

Vės dėltuo tėnk prėpažintė, kad žemėškāsis gīvenėms īr liuksėšks, nes kol galem 

pasėlaikītė sāva mintis pakavuotas nu aplinkiniu, tol esam saugė. Vuo ėš kėtuos posės paveiziejos, 

pu smertė ne kas pėitā būtom eilėnem griešnam žmuogeliou papoltė i ruojo. Jegu Dongaus 

karalīstie, kāp turietom pageidautė Pondėivs, vėsū dūšieliu mintīs bus atvėras, kāp muotinas šėrdės, 

ė skaidrės, kāp krėštuols, tėn tegalies papoltė ėr spakainē bei maluonē jaustėis tik atlapašėrdē 

lebedēlės, korėms žemėškamė gīvenėmė kas tik nuoriejė, tas ė spjaudė i dūšė ož paruodīta 

atvėroma... 

Ka pamisliji, īr da baisiesnis dalīks ont žemės!.. Gīvenam ėr ne kažėn kou iduomesnė 

tenoveikam sāva gīvenėmė. Juk milijuonā praleistū akimirku kažkor prapol, vuo  teatsėmėnam tik 

patius svarbiausius notėkėmus, katrėi ožsėlėikt mūsa atmintėis tinklė, o vėsė kėtė pru anuo akelės 

ėšsmunk laukuon ėr it smolkės žovelės, neaiško kor, noplauk, prapol nežėnuomuos ėr klaikiuos 

erdvies, līgtai ėš vėsa nikumet nebūtom egzistavėi. 

Paskaičiavos, metūs nogīvenam 365 dėinas ė par anas fiksounam 31,5 milijuona 

akėmėrku... Per dešimti metu akimirku soma vėršėj 300 milijuonu vėinetu... Tuoliau skaičiuotė ėr 

nebapsėmuok, nes skaitlio vės tėik pamesem... Milijardus akimirku par sāva omžieli nogīvenam, o 

atsėmintė netorem kuo. Atsėmėnam tik aguonas grūdieli tuo, kou esam begīvendamė ont žemēlės 

patīrėi...  

Ėš tuo kėlst paprasts klausėms... Korėms galams gīvenam, je mažā kou begalem ėš 

nogīventu akimirku beatsėmintė? Negi tik dėltuo valguom douna ėr gadėnam vėinė kėtėms nervus 

bei trompėnam gīvenėma, kad, atgīvenėi mums paskėrtas akimirkas, paskiau sāva palaikās 

patreštomem gimtōjė žemēlė? 

Klausėmū begalės... Bet laiks ožbėngtė laiška, nes vėskuo, kuo nuoriečiau Jūsa 

pasėteirautė, neėmanuoma par posė žemėška gīvenėma i keliū poslapiu laiška sorašītė, nes daugiau 

kāp posė tuo gīvenėma jau eso nugīvenės. Tad i lėkusius mōna klausėmus gal atsakīsėt tumet, 

kumet vēdo abodo sosėtėksiau kor nuors dausū pakraštelie, kor nebūn nei karaliu, nei vergū – tik 

apnuogintas žmuoniū esībės? 

Ligi sosėmatīma! 

Tėkros jūsa prietelis ėš Žemaitėjės 

Untulis Edmunds 

 


