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R EDAKTUORËS

SKËLTËS

ÐVËNTËS RÎTA
Pradiekem dëina nu onkstîva rîta, ka saulë, prasiskverbusi pru
longa stëkla, nuðvëit asla, praded kutentë nuosi, privert pasëmuistîtë ër pravertë akis.
Rîtmetîs... Ne bile kuoks. Ðëndëin – ðvëntë. Nomëi eso në
vëns. Tad biego përmiausç pri mamas, tetës, apkabëno anus ër
pasveikëno so ðvëntiem. Je nomëi dâ ë bruolis, sesou, muoèiutë, senielis, rçk ër anus karto so përmâsçs saulës spindulçs pasveikntë.
Vo tumet jau laiks ër nomus këik apeitë, balta stalkdongtë unt stala uþtëistë, kvietku pasëmerktë, vëskou, kas tuokës ðvëntës pruogo priklausa, pasëruoðtë
ër unt galû gala – ðvëntëðkâ patem pasëpouðtë.
Dëdliuojë mûsa dalës ðëndëin jau gîven miestûs,
kor tradicënës ðeimuos muodelis, ka vëinuo vëituo
gîven vâkâ, tievâ ër senelç, jau nebegzistou, ka ër perdoudont ðeimuos, gimtuojë kraðta tradicëjës kû tuoliau
tû daugiau atsërond, bet þmuogëðkas prigimtëis teisë
imtë ið gîvenëma geroma ër gautë tou geroma, þmuogëðka ðëloma ið këtû îr lëkusi. Tad nu tuo ër mes ðî
karta pradiejuom.
Ðvëntë nelîgo ðvëntç. Îr ðeimuos ðvëntës, îr kalënduorënës, îr ër valstîbënës. Kuoþnuos anuos svarbiausis tëkslos – tvirtintë mûsa valstîbës pamatus, pradedont nu maþiausë anuos vëineta – atskëruos asmenîbës, tuoliau – ðeimuos, giminies, bëndruomenës
ër vbaigont vësa valstîbë.
Ðçs metâs Tamstas nieks nepakvëitë i valstîbënës
ðvëntës miniejëma, koncerta, demonstracëjë, bet Tamsta
þënâ, kas ta valstîbë, þënì anuos istuorëjë, a nuori
tas þënës sotvirtintë, ta diel kuo tukë dëina negalietomi vëns arba so ðeimo iðsëruoðtë pri kuokë netuolëj
esontë pëlekalnë, pëlëis, pasëiduomautë anuos istuorëjë ër pagerbtë tus, katrëi, sauguoduomë mûsa kraðta nepriklausuomîbë, ðalëis vëntëisoma, tou pëlekalni
sopîlë, anou gînë, vo tonkç èe ër galvas padiejë.
Omþiû omþçs vîka karâ. Þemaitç, aukðtaitç,
dzûkâ sovalkietç, Maþuosës Lietovuos gîventuojç
ðimtmçtçs kuovuojë uþ sava þemë, þmuonas, vâkus,
tievus ër patis savi. Ðëndëin mes tonkç, sosëdûrë
sava valstîbie so kuokçs nuors pavuojçs, sonkomâs,
tonkç pakelam ronkas ër, ka ër skaudontë ðërdim
atsësveikënam so sava kraðto. Tçp metâ pu metu
pradedam iðsëbarstîtë pu Amerikas, Vuokîtëjës, Bel-

gëjës, Danëjës, Airëjës, Anglëjës, Norvegëjës...
Barstuomies, nes nerondam iðeities.
Ër èe viel nuorio tuoliau vestë kalba aple tou balto
stangdongtë apdëngta stala tievû nomûs, tou þmuogëðka ðëloma, Ðvëntë nomûs, katra torietom mumis
jungtë ër stëprintë.
Tad sosieskem pri tuo ðvëntënë stala ër pabûkem
karto, vësë, katrëi Lietovuo, katrëi tou pruogo ið svetiû
ðaliû sovaþiavuom, tievus ir muotinas, gîvus a mërusius pagerbam. Tçp, kâp bova pas mumis priimta nu
sena – Þemaitiûs, Aukðtaitiûs, Dzûkûs, Sovalkûs, Klaipiedas kraðtë.
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