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Mieloji Ane, 

Tau rašo Gustė, paprasta mergaitė iš Lietuvos. Kadangi artėja gražiausios metų šventės – šv. 

Kalėdos ir Naujieji metai, – kiekvienas mes prisimenam savo artimuosius, nejučia susimąstom, ką 

mums reiškia šeima. Todėl iškart supratau, kad noriu Tau parašyti laišką, trokšte trokštu sužinoti 

būtent Tavo nuomonę apie šeimą, nes Tu, Ane, esi bene mėgstamiausia mano perskaitytų knygų 

veikėja. Be to, kas kitas, jei ne Tu, geriausiai suvoktų šeimos vertę?.. 

 Apie Tave perskaičiau būdama dešimties (tada mes buvome beveik vienmetės!), tačiau nors 

man jau beveik keturiolika,  prie knygos „Anė iš Žaliastogių“ grįžtu vėl ir vėl. Be galo smagu 

skaityti apie Tave, žavi begalinis Tavo, mieloji, optimizmas, laki vaizduotė, gebėjimas viską matyti 

šviesiomis spalvomis. Net ir paprasčiausiuose dalykuose Tu įžvelgi prasmę: smagu kartu su Tavimi 

klaidžioti po Žibuoklių slėnį, Vaiduoklių mišką, gėrėtis Spindinčio vandens ežeru. Ane, pakeri savo 

mokėjimu bendrauti, lyg burtininkė priverti visus pamilti Tave. 

Labai džiaugiuosi, kad pagaliau turi tikrą šeimą, Tu tikrai esi jos verta. Prisipažinsiu, kol 

neperskaičiau knygos apie Tave, net nesusimąsčiau, koks didelis turtas yra šeima. Mane labai 

sujaudino Tavo istorija, skaitydama liūdėjau, kad buvai mėtoma iš rankų į rankas. Esu laiminga, kad 

Merilė ir Matijas tapo Tavo artimiausiais žmonėmis – Tavo šeima. Merilė – praktiška moteris, 

nemėgstanti rodyti savo jausmų, o Matijas – tikras Tavo sielos draugas, jis visada žino, kaip Tu 

jautiesi, nuspėja slapčiausias Tavo svajones. Labai džiaugiausi, kai Matijas padovanojo Tau 

suknelę, apie kurią visada svajojai, - baltą, pūstomis rankovėmis. Nors Merilės meilė Tau kitokia 

nei Matijo, toji moteris labiau slepia tai, ką išgyvena, bet, žinau, Merilė visada slapčia pritaria Tavo 

mintims, su šypsena žavisi Tavo poelgiais. Visi trys Jūs neišskiriami, nors ir skirtingi. Žinai, Ane, o 

dažnas mano bendraamžis neįvertina savo tėvelių, dažnai su jais pykstasi... 

Ane, aš, kaip ir Tu, esu be galo laiminga, nes turiu mylinčią šeimą. Žinau, kad ir kas 

benutiktų, visada būsiu išklausyta ir paguosta, suprasta ir apkabinta. Visos mano šeimos problemos 

yra sprendžiamos ne pykčiu, o nuoširdžiais pokalbiais. Visada, kai reikia, gaunu patarimą. Mes 

vienas kitą besąlygiškai palaikom. Žinok, Ane, pats nuostabiausias mūsų laikas – tai vakarai prie 

židinio, geriant močiutės sudžiovintų mėtų arbatą, skanaujant mamos keptą pyragą ir aptariant 

dienos įvykius. Ką bedarytume – ar kartu iškylautumėm, ar leistume ramius savaitgalius namuose, 

ar dirbtume kieme – mes visada laimingi, nes mes visada kartu. Rytais tėtukas gamina pusryčius, o 

mamytė kartu su mūsų šuneliu Rudžiu žadina mane. Kad ir kaip sunku kartais būna keltis, tokie 

rytai įkvepia šypsotis ir džiaugtis nauja diena. Tačiau, Ane, ne visi mano draugai yra tokie laimingi 

kaip aš... Nors nuo Tavo „gimimo“ praėjo daugiau nei šimtmetis, tačiau tikros šeimos  trūkumas ir 

šiandien toks pat aktualus. Gerai pagalvojus, gal net aktualesnis... Neretai mano bendraamžių tėvai 

gyvena atskirai („nesutapo charakteriai“ – taip suaugusieji aiškina savo nesugebėjimą saugoti 



šeimą, lyg nuo to jų vaikams būtų lengviau dalintis „savaitgaliniu“ tėčio ar mamos dėmesiu). Aš jau 

nekalbu apie tai, jog gana dažnai šeimoje vienas iš tėvų (o kartais net ir abu!) gyvena atskirai nuo 

savo vaikų, nes siekia sotesnio gyvenimo : skina apelsinus Ispanijoje ar braškes – Norvegijoje... 

Tiesa, dabar yra išrasta tokia technologija, kad toli nuo savo vaikų esantys tėvai gali juos matyti per  

„skaipą“ (čia toks naujų laikų išradimas), tačiau užtikrinu Tave, Ane, kad tai toli gražu neatstoja 

šilto apkabinimo, o naujausio modelio telefonas ar kompiuteris (čia vėl mano epochos naujovės) - 

nuoširdžių pokalbių, gražiausi rūbai – mamos ir tėčio šypsenos. Nujaučiu, Ane, kad Tu pritari šioms 

mano mintims ir Tau taip pat svarbu, kad mylinti šeima visada būtų kartu.  

 Beje, Ane, ar Tu lauki Kalėdų? Tikriausiai taip, nes visi vaikai mėgsta šią šventę. Man 

labiausiai patinka pats Kalėdų laukimas. Atrodo, kad stebuklas tikrai įvyks. Ir jis įvyksta –Meile 

pradeda alsuoti visi namai. Mes visi kartu (mama, tėtis, aš  ir net Rudis) puošiame eglutę, žiūrime 

kalėdinius filmus, valgom mandarinus, kepam pyragus... Namai kvepia Kalėdom. Aišku, kad aš, 

kaip ir visi vaikai, laukiu dovanų (šiais metais laukiu naujos knygos), bet tikrai ne jos svarbiausia. 

Svarbiausia, kad visi mano mylimi žmonės būtų laimingi. Taigi Kalėdų Senelio paprašysiu ne tik 

knygos, bet ir didžiausio kalėdinio stebuklo : tegul kiekvienas vaikas turi TIKRĄ ŠEIMĄ.  

Tikiuosi, mano laiškas Tave pradžiugino. Iki pasimatymo, mieloji Ane iš Žaliastogių. 

 

      Gustė 

 


