
Šeima – mano didžiausias turtas 
 

 

           Ar šeima yra vertybė? Apie tai dar rimtai negalvojau. Taip kaip ir nesusimąstau, ar vertybė 

yra oras, vanduo. Tik pradėjusi galvoti suvokiu jų neįkainojąmą vertę. Panašiai ir su šeima. Žinoma, 

šeimų būna įvairių. Kaip užterštu oru sunku kvėpuoti, taip ir kai kuriose šeimose vaikams sunku 

gyventi. O jei oras užnuodytas, tuomet kvėpavimas visai neįmanomas. Iš tokių šeimų vaikai  

paimami. Jiems sukuriama dirbtinė aplinka, tarsi dirbtinis kvėpavimas. Kvėpuoti pilna krūtine, 

jausti vėją, saulę ar kvėpuoti dirbtinėje aplinkoje. Argi tai sulyginama?  Bet, ką turime, to dažnai ir 

nevertiname, tarsi nejaučiame jų vertės. Todėl ir aš kasdienybėje nemąstau, ar mano šeima yra 

vertybė, tiesiog tas žinojimas visada su manimi. Bet kad be  šeimos pavirsčiau į silpną, vėjo 

blaškomą augalėlį, tai tikrai suvokiau ne kartą. 

            Prieš porą metų, vasarą, svečiavausi pas mamos draugę Vilniuje. Atrodo, nieko netrūko,  

Mamos draugai manimi rūpinosi, visur vežiojo,  supažindino su įdomiais dalykais, gyvenau jų 

nuostabiame name, gražiame kambaryje. Bet kai po mėnesio grįžau pas mamą, supratau, kodėl jos 

niekas nepakeis.  Jei mamos draugai manimi rūpinosi ir stengėsi, kad jausčiausi maloniai, kad nieko 

netrūktų, mama jau pirmą dieną priminė daugybę taisyklių, pareigų. Supratau, kad nė vienas, net ir 

pats geriausias žmogus, nepakeis mano labai skubančios, bet viską spėjančios, griežtos mamos. 

Nepatikėsite, aš net pasiilgau jos reiklumo, nes supratau, kad tik ji žino, kaip mane, tą daigą, 

užauginti tvirtu augalu. Mama verčia mane ugdytis įvairiausiais būdais, neleidžia man tiesiog ilsėtis 

arba naudotis tuo, kad esu vaikas ir galiu daryti, ką noriu. O man svarbiausia, kad už viso to 

reiklumo juk slypi meilė, kuri niekada nedingsta.  

             Esu girdėjusi sakant, kad geriausias auklėjimo būdas – geras pavyzdys. Aš vis dažniau 

ėmiau stebėti savo mamą, bendraujančią su draugėmis ar nepažįstamais žmonėmis, ir ją kopijuoti. 

Nors manęs niekas nemokė to daryti, tiesiog tai gaunasi natūraliai. Man atrodo, kad aš jau įgavau 

jos drąsą, nors esu labai uždara, nedrąsi, ir bendrauti man nuo mažens nebūdavo paprasta. Drąsa 

ateina kažkaip savaime, būnant šalia, tarsi pereina į mane. Neįsivaizduoju, kas būtų, jei mama 

emigruotų. Man atrodo, kad tas laikas išsibrauktų iš gyvenimo, aš tiesiog nustočiau ,,augti”. 

Nežinočiau, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.  Nes tai, kas atrodo teisinga vaikui, po tėvų 

įsikišimo išaiškėja, kad tai labai neteisinga.  Buvo laikas, kai man atrodė, kad svarbiausios 

gyvenime labai madingos bendraklasės. Ir ta trauka išeiti ir praleisti laiką su tokiomis 

bendraamžėmis vis stiprėjo. Tuomet žiūrėjom su mama labai populiarų filmą „Saulėlydis“ ir 

kalbėjomės apie filmo heroję, kuria labai žavėjausi. Mama man bandė paaiškinti,  kodėl ji mums 

tokia įdomi, kodėl mus traukia tokie žmonės. Ogi todėl, kad  jie  išsiskiria, todėl nebūtina aklai sekti 

bendraamžiais, nes ir mūsų filmų herojai dažniauisiai mėgsta būti vieni. Tiksliau, mėgsta pabūti su 

savimi, kad geriau save pažintų. Ir taip mama man po truputį padėjo suprasti, kad jei nesutinku gerų 

draugų,  galiu skaityti, tobulėti ir nebūtina eiti paskui bendraamžes, jei  jos puoselėja ne tas 

vertybes, kurios svarbios man. Geriau turėti mažai draugių, bet tikrų, su kuriomis galima būti 

savimi. Tik tėvai sugebėjo man išaiškinti, kad labai svarbu nepasiduoti kitų įtakon, kol nesukūriau 

savęs. 

          Labai svarbi mano šeimos dalis yra seneliai. Jie kantrūs, geri ir mylintys mane besąlygiškai.  

Senelis yra inžinierius ir turi nuostabią biblioteką, kurioje gausu knygų iš viso pasaulio apie istoriją, 

geografiją.  Jis žino viską apie Lietuvos istoriją. Nors seneliui jau septyniasdešimt metų, bet 

atmintis  jo puiki: gali papasakoti man bet kurį Lietuvos istorijos momentą su datomis, vardais. Ir 

tas jo šventas požiūris į Lietuvos istoriją, ypač į pirmąją Nepriklausomos Lietuvos valstybę, 

Nepriklausomybės kovas, suformavo mano požiūrį, kad tai labai svarbu.  Jo žinios beribės. 

Spręsdama matematiką, fiziką, taip pat prašau pagalbos tik senelio. Mane žavi jo kantrybė - nė karto 

nėra pakėlęs balso. Man atrodo, kad tokie žmonės gyveno tik seniau, kad dabartiniais laikais tokių 

santūrių, atsakingų žmonių tiesiog nebėra. Kartą mes šeimoje kiekvienas turėjome pasakyti, kuri 

vertybė  yra svarbiausia, senelis tuomet išskyrė toleranciją. Tada pirmą kartą sužinojau šio žodžio 

prasmę, Ir dar daug ką supratau senelio dėka. Mano tėvai man nuolat skiepija pagarbą seneliams, 

neleidžia piktnaudžiauti jų gerumu, liepia padėti dirbti sode. Žinoma, kartais nepaklūsdavau jų 



auklėjimui, o seneliai leisdavo man patinginiauti. Tik dabar pradedu suprasti, kad taip 

nuskriaudžiau labiau save, nes, kaip sako mama, pagalba kitiems yra tikrasis poilsis ir malonumas, 

o kai dirbi žemę, sustiprėja tavo esybė, ji suteikia jėgų. Iš savo senelių aš gaunu tai, ko neišmoksiu 

iš jokių knygų. 

            Visai neseniai iš mamos sužinojau, kad Krikščionių bažnyčia nori paskelbti 2014-tuosius 

metus Šeimos metais. Gal taip išreiškiamas susirūpinimas dėl šeimos, kaip vertybės, svarbumo? Aš 

neabejoju, tai pati svarbiausia vertybė. Man šeima – tarsi tvirtas ramybės, saugumo, meilės uostas. 

Džiaugiuosi, kad jį turiu. 
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