
Mintīs priš mėiga... 

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

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

priežastėis – nemuokam džiaugtėis mažuoms apvaizduos duovėnuoms, katruos mums kasdėin 

dalėjemas.  

Tik mesteliek žvilgsni i dongo – tėn tau duovėna – žaismings debesielis atplauk par 

žėdrīnė, ar neėšpasakītā spalvings saulielėidis sāva skvernās vakarū korizonta nodāža morkvėnēs 

gaisās...  

O kuoki palaima ėr palėngviejėms širdi notvėisk tumet, kumet ėlgā mūčėjusi 

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

geltė donti... Krūtinie maršā ožgrajėj ė tumet, kumet pu keliū mienesiu ėš gipsa nelaisvės 

ėšvadounam diel mūsa nerongōma ar neatsargōma lūžosė kuojė a rōnka... Liektė kāp so sparnās 

nuorės ė tumet, ka 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 pu gėmėma 

ožkloposės sāmuoningas akėmėrkas ligi pat bovėma pu saulelė dėinū pabonguos. Kad sospietumi 

anās vėsās pasėdžiaugtė, žemėška gīvenėma gal prėtrūktė. Bet mes kažėndėlkuo 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 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?.. 

...Jei nuori lėngviau gīventė ėr ramē solauktė paskotėnės sāva valonduos, anuot 

ėšmintiu, 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 – vėsa 

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



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

parpulsi, 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 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? 

 


