
Didžiai gerbiamas Vokietijos Federacinės Respublikos federalini kancleri Olafai Scholzai,  

nutariau parašyti Tamstai laišką todėl, jog Lietuvos paštas išleido naują pašto ženklą, skirtą bepiločiui 

lėktuvui „Bayraktar“, kuriam įsigyti mūsų šalies žmonės per keletą dienų surinko beveik šešis 

milijonus eurų. Kaip žinia, nusipirkus tokį prašmatnų pašto ženklą norisi jį kuo prasmingiau 

panaudoti.  

Tik nepagalvokite, jog ir aš turiu jums kokių nors pretenzijų dėl pažadėto ginkluotės tiekimo 

kovojančiai mūsų sesei Ukrainai. Oi ne, visiškai ne!  

Jokių pretenzijų dėl tos ginkluotės, kurią esate Vokietijos vardu pažadėjęs tiekti Ukrainos 

ginkluotosioms pajėgoms, gink Dieve, niekas nei pusės žodžio nesako – kaip tik labai gražu yra 

pažadėti žmonėms duoti tai, ko būtent jiems labiausiai reikia čia ir dabar.  

Pažadėjimų srityje jūs esate tiesiog nepralenkiamas, kaip ir jūsų kolega Emmanuelis Macronas.  

Bet. Pažadų tesėjimo srityje, mūsų kuklia nuomone, Jums tikrai derėtų kuo skubiau pasitempti, 

kadangi Lietuvos žmonių tikėjimas Jumis, kaip vienu iš Europos Sąjungos lyderių, yra tapęs, švelniai 

tariant, nebe toks stiprus kaip anksčiau.  

Mums darosi vis labiau neramu dėl Jūsų patiriamų nepatogumų, dėl Jūsų muistymosi ir nerangių 

pasiteisinimų, kai sulaukiate tiesių klausimų apie Jūsų pažadus iš žurnalistų ar Jūsų rinkėjų. Mes 

bandome suprasti, kodėl elgiatės būtent taip kaip elgiatės, ir prieiname gąsdinančių išvadų, kuriomis 

tiesiog sunku patikėti.  

Šiame laiške nenorėčiau jūsų mokyti kaip derėtų elgtis šioje situacijoje. Jūs ir pats puikiai žinote, ką 

reikia daryti.  

Noriu tik paraginti nebijoti Ukrainos – juk ji ne Jūsų šalies konkurentė, o tik būsimoji lygiavertė 

partnerė Europos tautų šeimoje.  

Tikiu, jog viskas susiklostys palankiai ir mums – Baltijos šalims, Lenkijai, Ukrainai – neteks pasukti 

naujo Šiaurės Rytų Europos bloko kūrimo link, o visi kartu, tame tarpe ir Vokietija, sustiprinsime 

Europą prieš amžinąją grėsmę, kurios dėl griežtų socialinio tinklo taisyklių čia negaliu atvirai minėti.  

Kviečiu jus po karo užsukti pavalgyti cepelinų, tikrai verta.  

Pagarbiai  

Geležinė Lapė 



Dear Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany Mr. Olaf Scholz,  

I have decided to write to you because the Lithuanian Post Office has issued a new stamp dedicated to 

the Bayraktar unmanned aerial vehicle, which the people of our country have raised almost six million 

euros to buy in a few days. As you know, when you buy such a flashy stamp, you want to put it to 

good use.  

Just do not think that I have any complaints against you for the promised supply of arms to our 

fighting sister Ukraine. Oh no, absolutely not!  

Nobody says even half a word about the arms that you have promised to supply to the Ukrainian 

armed forces on behalf of Germany - God forbid – in contrary, it is very nice to promise to give the 

people what they need most right here and now.  

You are simply unrivalled when it comes to promises, as is your colleague Emmanuel Macron.  

But in the area of keeping promises, in our humble opinion, you really need to step up your game as 

soon as possible, because the faith of the Lithuanian people in you as one of the leaders of the 

European Union has become, to put it mildly, not as strong as it was before. 

We are becoming increasingly concerned about the inconvenience you are experiencing, about your 

mumbling and clumsy excuses when you are asked straight questions about your promises by 

journalists or by your voters. We are trying to understand why you behave the way you do, and we are 

coming to frightening conclusions that are simply hard to believe.  

This letter is not meant to tell you how to behave in this situation. You know what to do yourself.  

I only want to urge you not to be afraid of Ukraine, because it is not a competitor to your country, but 

a future equal partner in the European family of nations. 

I believe that everything will turn out favorably and that we - the Baltic States, Poland, Ukraine - will 

not have to turn towards the creation of a new Northeastern European bloc, and that together, 

including Germany, we will strengthen Europe against the eternal threat, which I cannot mention here 

openly due to strict rules of social network.  

I invite you after end of the war to come and have some zeppelins (traditional Lithuanian dish), it is 

really worth it.  

Sincerely - Iron Fox 


