
Miela Mama, 

Prisimeni, kai prieš penkerius metus iš tolimos kelionės man parvežei angelą stikliniame 

burbule? Prisimeni, kiek kartų jį varčiau rankose, norėdamas jame sukelti sniego audrą? Man 

patikdavo žiūrėti į vandenyje plevenančias snaiges, kurios ilgainiui nusileisdavo į burbulo dugną ir 

lyg užmigdavo iki kito lengvo šokio stiklo burbule.  Ir dabar dažnai paimu tavo dovaną į rankas, tik 

mintys šiuo metu aplanko kitokios. Dabar snaigės man primena grėsmingą audrą, užklupusią pasaulį, 

o angelas panašus į tave. Visada pasiruošęs apgobti sparnais – apginti ir apsaugoti. 

Pasaulį ištiko pandemija. Ji sustabdė mūsų gyvenimus, paslėpė mūsų šypsenas po kaukėmis 

ir sukėlė tikrą virusinę audrą mūsų pasaulio burbule. Žvelgiu į tai iš šono ir noriu padėkoti tau, mama. 

Esu dėkingas už tai, kad mūsų namuose ramu. Dėkoju tau už meilės ir saugumo burbulą, kurį mums 

sukūrei. Suprantu, kaip tai nelengva šiomis gyvenimo sąlygomis. Kiekvieną kartą, išlydėdamas tave 

į darbą, mintyse pakartoju tavo išmokytus žodžius: „viskas bus gerai“. Ir tikiu, kad anksčiau ar vėliau 

tikrai viskas bus gerai. Juk net ir po tamsiausios nakties išaušta rytas. 

Žinai, mama, niekada nepamiršiu tų dviejų savaičių, per kurias tau teko saviizoliuotis. 

Prisimenu, kaip buvo sunku susilaikyti nuo apsikabinimų. Prisimenu, kaip nuo nematomo priešo 

saugojai mus, dezinfekuodama viską, prie ko pati prisilietei. Nepamiršiu ir tos dienos, kai sužinojome, 

kad tavo koronaviruso testo rezultatas – neigiamas. Ar pameni, kaip ilgai tada laikei mane savo 

glėbyje?  

Dėkoju tau mama už tai, kad kaip tas angelas burbule saugai mus. Tikiu, kad tavo pasiūtos 

kaukės turi dvigubą apsaugą, nes meilė - galinga jėga, prieš kurią ir virusas bejėgis. Man smagu žinoti, 

kad kaukė, po kuria slepiu savo šypseną – tavo rankų darbo. Tikrai prisimenu, kaip pirmojo karantino 

metu, kuomet kaukių trūko ne tik mums, bet ir medicinos personalui, tu visą savaitgalį siuvai 

apsaugos priemones tiems, kurie jų neturi.   

Ačiū už naują kompiuterį, kurį gavau dar pavasarinio karantino metu. Pameni, kaip jį 

dovanodama sakei, kad, jei jau mokytis bus galima tik nuotoliniu būdu, tegul tas būdas būna malonus. 

Ir iš tiesų, kompiuteris, kuris tapo pagrindiniu langu į pasaulį, dabar yra ne tik mokymosi priemonė, 

bet ir galimybė pabūti su draugais. Prisipažinsiu tau, mama, kad, kai šis realus pasaulis su virusu ir 

pandemija atrodo per baugus, aš slepiuosi virtualiame. Ten iššūkių ir grėsmių tikrai mažiau. Ten 

galima pilotuoti lėktuvus ir keliauti po pasaulį, susitikti su draugais iš skirtingų šalių ir bendrauti be 

kaukių. Ten nereikia vengti kontaktų ir laikytis atstumo. Man tai padeda atsipalaiduoti. Lygiai taip 

pat kaip ir sportas, be kurio sunkiai įsivaizduoju savo gyvenimą. Žinai, mama, net ir mano mėgstami 

krepšininkai dabar krepšinį žaidžia burbule, nes taip jiems saugiau. Varžybos be žiūrovų ir palaikymo 

tapo krepšininkų kasdienybe. Juk visi suprantame, kad niekas nėra saugus tol, kol visi nėra saugūs. 

Mes tapome atsakingi ne tik už save. Mes atsakingi ir už kitus, todėl burbulai tapo mūsų pakitusio 

gyvenimo dalimi. Ir nors pasaulyje siaučia pandemija, žinau, kad anksčiau ar vėliau viskas baigsis. 

Juk jei audra nurimsta mano stikliniame burbule, ji nurims ir aplink jį.  

Dažnai paimu sniego burbulą su angelu į rankas ir galvoju, ko ši pandemija mus išmokys. Juk 

ne tik plauti rankas ir nešioti kaukes. Gal virusas paskatins mus į pasaulį pažvelgti kitomis akimis? 

Gal tai taps ženklu stabtelėti ir pagalvoti apie ateitį? Ne savo asmeninę, o planetos ateitį. Atėjo metas 

sustoti ir Žemę apgaubti meilės bei rūpesčio skraiste. Kiekvienas iš mūsų galėtų tapti angelu, 

globojančiu ir saugančiu planetą. Jei tokį burbulą, kokį turiu aš, sukurtume Žemei, negandų būtų 

mažiau. Kodėl taip sakau? Todėl, kad žinau. Mano meilės ir saugumo burbule pūgos ir audros nekyla. 

Jei kartais ir pradeda snigti, tai tik dėl to, kad lova nepaklota ar kambaryje netvarka... O šiaip...Net 

per pandemiją ramu... 

Ačiū tau, mama. 

      Jonas 


