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Esė AIDS tema 

„Tvirta dvasia išgelbės silpną kūną...“ (Romėnų išmintis) 

 

 

Gyvenimas, visi žinome, sudarytas iš priešpriešų: blogis – gėris, pabaiga – pradžia, 

liūdesys - džiaugsmas... Jos duoda mums viltį, kad po nesėkmės sulauksi ir pasisekimo, kaip kad  

po nakties išaušta diena. Deja, kalbant apie visiems žinomą šių laikų nelaimę – AIDS,  esi priverstas 

ne tik rikiuoti gyvenimo opozicijas pesimistiškai: viltis – neviltis, laimė - nelaimė, džiaugsmas – 

širdgėla, sveikata – liga, draugystė – vienatvė, bet ir nubraukti šių porų pirmuosius komponentus. 

Gyvenimas netenka pusiausvyros, lieka vieniši šiurpūs žodžiai: liga, nelaimė, liūdesys, neviltis, 

skausmas, vienatvė ... mirtis. 

Žinau, kad pasaulyje nešiojančiųjų ŽIV (,,žmogaus imunodeficito virusą, naikinantį 

žmogaus imuniteto ląsteles) ir sergančiųjų AIDS („paskutinė ir sunkiausia ŽIV infekcijos stadija vadinama 

AIDS“) grėsmingai didėja. Mūsų mažutėje Lietuvoje tokių ligonių jau net du tūkstančiai! Žinau, kad 

sergantieji šia liga labai nelaimingi, praradę atsparumą įvairioms ligoms. Jie nepajėgia nei mokytis, 

nei dirbti. Jų gyvybė lėtai, skausmingai gęsta. Jie praradę gyvenimo džiaugsmą ir yra pasmerkti tik 

kančiai. Tam, kuris kenčia skausmus ir mato čia pat tykančią mirtį, neberūpi gamtos grožis, jo 

nepradžiugins nei čiulbantis paukštelis, nei vasaros žiedai, nei krentantys lapai, nei pirmosios 

snaigės. Artimieji gal ir nepaliks, tačiau draugystė bus kupina begalinio liūdesio, nevilties. Ir 

baimės. Mirties baimės. Vaistų nuo AIDS juk nėra.  

Baisūs žodžiai ŽIV, AIDS. Visi turbūt guodžiamės, kad mus ši nelaimė aplenks. 

Tačiau AIDS klastingas. Manau, kad daugiausia kraupių jo čiuptuvų kyšo bendravimo su menkai 

pažįstamais žmonėmis malonumuose.  

 Ko visi labiausiai gyvenime trokštame? Žinoma, laimės. Nemąstančiam lengviausia 

jos ieškoti „Malonumų šalyje“ (prisimenu M. Meterlinko „Mėlynąją paukštę“). Mėlynoji paukštė – 

laimės simbolis. Kas nesvajoja ją pagauti, nors paliesti? Tačiau rašytojas minėtame kūrinyje mums 

primena, kad nuostabiojoje Malonumų šalyje, kur tikimasi rasti laimę, tūno grėsmingi pavojai. Ir 

nuo šalia esančios Nelaimių šalies ją skiria tik plonytė rūkų užuolaida...  

Gyvenu Šventojoje, kurorte. Žiemą čia ramu, tuščia, ir – guodžiamės draugas draugui 

- nuobodu. Nuolat ilgimės kažko įdomesnio, kažko naujo. Ir sulaukiame: vasarą į pajūrį suplaukia 

tūkstančiai nepažįstamų, gražių, įdomiai apsirengusių žmonių – iš didmiesčių, iš užsienio... Kaip 

smagu susipažinti, kaip miela bendrauti! Ir kaip greitai pamirštame tėvų, mokytojų perspėjimus, 

kaip mums nusibodęs tas senamadiškas ,,Būk atsargus“... Prisijungęs prie linksmos kompanijos, 

susiradęs naujų bičiulių tartum pajunti „Mėlynosios paukštės“ sparnus. Ir visai nebesuki galvos, kur 

jie gali nunešti: naujieji draugai tokie linksmi, geri, įdomūs. Ir taip norisi patirti, kas nepatirta, 

paragauti, kas neragauta... Mūsų miestelis virsta tikra Malonumų šalimi! 

Besivaikydamas trokštamos laimės gali nuklysti ir ten, kur alkoholis, narkotikai. 

Gundo tai, kas uždrausta: įdomu ,,tik pabandyti“, smalsu patirti tai, kas nežinoma... Bet atsimenu: 

juk nuo to pradėjo visi tie, kurie dabar tokie nelaimingi, pasmerkti. Nenorėčiau būti toks, kaip jie. 

Neseniai mačiau vieną narkomaną: atrodė kraupiai, kaip ne iš šio pasaulio.  

Žinau, kad įklimpusieji į narkotikų liūną labai nelaimingi. Jie gali naudotis bendru ar 

senu švirkštu: čia, iššiepusi dantis, jų jau ir tyko AIDS nelaimė... Girdėjau, kad pametęs protą 

narkomanas gali būti piktadarys. Jis nebegali gyventi be „dozės“, o ši brangiai kainuoja. 

Trokšdamas bet kokiu būdu gauti pinigų, nelaimėlis ieško aukų ir gali naudotis švirkštu kaip ginklu. 

Piktas, kenčiantis narkomanas gali būti labai kerštingas: užkrėstą švirkšto adatą jis gali numesti ar 



net įsmeigti ten, kur žmonės vaikšto, sėdasi... Taip netikėtai gali būti sugriaunamas dorų žmonių 

gyvenimas.  

Labiausiai mane gąsdina tai, kad žmogus, užsikrėtęs ŽIV, daugelį metų gali to net 

nežinoti. Nedorai gyvendamas, neatsakingai elgdamasis, jis gali užkrėsti daug patiklių žmonių. Į 

artimus santykius su nepažįstamais galima įsivelti vartojant alkoholį, apsvaigus (kiek tokių 

bendraamžių vasarą esu matęs kurorto gatvėse). O kas laukia iš tokių „draugysčių“ vėliau gimusių 

kūdikių? Jie gali būti pasmerkti kančioms dar net negimę. Skaičiau, kad Afrikoje su kraupia 

diagnoze gimsta daugybė naujagimių.  

Bet grįžtu prie patraukliųjų MALONUMŲ. Jų šalyje - ir madingosios tatuiruotės. 

Vasarą mūsų mieste tikrai nesunkiai gali rasti žmogų, kuris už nedidelius pinigus padarys ,,gražų , 

šiuolaikinį“ ir tave: galėsi išsirinkti madingą piešinuką ar paslaptingą žodį ir turėsi kuo pasipuikuoti 

prieš draugus. Tačiau esu girdėjęs, kad tatuiruočių meistrai gali naudoti nepakankamai 

dezinfekuotus įrankius...  

Apmąstant skaudžią AIDS temą, belieka daryti išvadą: reikia būti išmintingam ir 

žinoti, jog, kaip rašė M. Meterlinkas, kai kurie MALONUMAI ,,pavojingesni ir klastingesni net už 

didžiausias nelaimes“.  

Manau, kad puikus padėjėjas gyvenimo kelyje yra Dekalogas. Žmogus, kuris laikosi 

Dievo įsakymų, nenueis klystkeliais. Tačiau tam reikia ir išminties, ir stiprios valios. Tvirtus 

gyvenimo principus jaunystėje, žinau, buvo susikūręs lietuvių poetas Antanas Baranauskas. Jų 

laikydamasis, jis iš vėjavaikio muzikanto tapo poetu, vyskupu. Manau, kad ir mes, jauni žmonės, 

turėtume susikurti savas elgesio taisykles, turėtume išsiugdyti valią jų laikytis. Juk ir protingieji 

romėnai ragino „Tvirta dvasia gelbės silpną kūną“. 

Nes nėra didesnės vertybės už gyvenimą.  


