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     Gerbiamasis Rašytojau, džiaugiuosi galėdama parašyti Jums šį laišką. Rašau norėdama 

padėkoti ir papasakoti apie dabartinę Lietuvą bei pasvajoti, kokios aš norėčiau Lietuvos 

ateityje. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę tiek daug apie Jus visko sužinoti iš knygų ir 

pamatyti įvairiose televizijos laidose bei muziejuose. Kaip ir daugelis lietuvių, esu Jums 

dėkinga už tai, kad parašėte „Tautišką giesmę“ – mūsų valstybės himną. „Tautiškos 

giesmės“ žodžiai puikiai atspindi dvasią, kuri tikrų lietuvių širdyse tviska.  

      Esu be galo laiminga galėdama Lietuvą vadinti laisva, bet tuo pačiu metu esu ir 

nusiminusi dėl to, kad daugelis tų žmonių, kurie taip sunkiai kovojo, dabar nebegali matyti 

tos taip sukiai iškovotos laisvės. Tik vieno dalyko, tikiuosi, kad Lietuvos laisvė ir 

nepriklausomybė tęsis amžinai.  

     Dažnai iš aplinkinių girdžiu klausimą: „Kokia, manai, ateityje bus Lietuva?“ Daugelis 

tikisi, kad viskas bus daug moderniau, kompiuterizuota, robotizuota... Bet viskas, ko 

tikiuosi aš, - kad Lietuva bus klestinti valstybė, plėsis Lietuvos miškai, juk gamta yra pats 

nuostabiausias dalykas. Ateityje nenorėčiau, kad būtų viskas valdoma kompiuteriais, nes 

manau, kad taip žmonės praras tarpusavio bendravimą ir supratimą. Nors, žinot, ir dabar 

nėra jau taip viskas gerai. Dabartyje žmonės labai kompiuterizuoti, nebebendrauja, 

naudojasi mieliau  savo kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais. Žmonės praranda tarpusavio 

ryšį. Taip ir  atsiranda sveikatos problemos dėl per didelio nejudrumo, vaikai maži užuot 

žaidę su bendraamžiais, žaidžia su mobiliaisiais telefonais. Manau, jei jau dabar taip vyksta, 

tai nelabai norėčiau, kad atetyje dar daugiau visokių elektroninių prietaisų būtų.  

    Tai pat norėčiau papasakoti apie mus užklupusį netikėtai koronavirusa, tai nauja 

kvėpavimo takų liga COVID-19. 2020 m. sausio mėnesį Kinijoje kilo šios ligos epidemija, 

infekcija ėmė plisti į kitas pasaulio šalis ir tapo pandemija. Siekdamos apriboti ligos plitimą 

daugelis šalių riboja asmenų judėjimą tarp šalių ar šalių viduje. Pandemija sukėlė pasaulinę 

ekonominę krizę. Ir visa tai vyksta jau beveik 2 metus. Todėl šiuo metu visi žmonės yra 

užsidarę namuose, kad liga neplistų dar labiau. Tai žmonėms kelia labai didelį stresą ir 

baimę dėl nežinios, kas bus toliau. Sunkiai ištverdami, mes kantriai laukiam, kol tai baigsis. 

O kantrybės ir ištvermės galime pasimokyti iš Jūsų gyvenimo ir veiklos siekiant laisvės ir 

nepriklausomybės. 

    Baigdama laišką noriu palinkėti visiems lietuviams nepamiršti Jūsų, gerbiamasis Vincai 

Kudirka, visuomeninės veiklos ir nuostabios kūrybos. Visiems Lietuvos žmonėms norėčiau 

palinkėti išlikti kantriems ir vieningiems! Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse! 

 

Pagarbiai, 

Gabija Jusevičiūtė, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Ia klasės gimnazistė 


