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Daugumą to, ką man iš tiesų reikia žinoti, kaip gyventi, ką daryti ir kaip elgtis, 

aš išmokau jau vaikų darželyje. Išmintis glūdėjo  visai ne aspirantūros kalno viršūnėje, 

bet čia pat, vaikų darželio smėlio dėžėje.  

Štai ko tenai išmokau: 

 Viskuo dalinkis su kitais. 

 Žaisk sąžiningai. 

 Neskaudink žmonių. 

 Padėk daiktus ten, iš kur juos paėmei. 

 Sutvarkyk, ką pats sujaukei. 

 Neimk svetimų daiktų. 

 Ką nors įskaudinęs, atsiprašyk. 

 Parausk. 

 Gyvenk įvairiai – kiekvieną dieną šiek tiek pasimokyk, šiek tiek pamąstyk, 

truputį papiešk, truputį padainuok, truputį pašok, truputį pažaisk, truputį 

padirbėk. 

 Suvok stebuklą.  

 Prieš valgydamas nusiplauk rankas. 

 Kiekvieną popietę valandėlę nusnūsk. 

 Kai išeisi į pasaulį, saugokis automobilių, susikibk rankomis, eik kartu su 

draugais. 

 Niekada nesistebėk. Prisimink, kas nutinka mažai sėkliukei vazonėlyje: šaknys 

skverbiasi žemyn, augalas stiebiasi viršun ir nors niekas tiksliai nežino, kodėl ir 

kaip, bet tai vyksta su mumis visais.  

 Auksinės žuvelės , mylimi žiurkėnai bei baltosios pelytės  ir netgi tos mažos 

sėkliukės vazonėlyje –jie visi anksčiau ar vėliau miršta. Kaip ir mes. 
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RAŠYTOJO CREDO: 

 

Tikiu, jog vaizduotė yra stipresnė nei žinios. 

Kad mitas įtikinamesnis nei istorija. 

Kad svajonės daug galingesnės nei faktai.  

Kad viltis visados nugali patyrimą. 

Kad juokas – vienintelis vaistas nuo visų nelaimių. 

Ir dar tikiu, jog meilė stipresnė už mirtį. 

 

PRIESAKAI 

 

 Visuomet pasitikėk savo artimu. Bet geriausia pats dalink kortas. 

 Visuomet tikėk Dievo malone. Bet statyk savo namą ant tvirtos žemės. 

 Visuomet mylėk kaimynus. Bet visada, prieš atsikeldamas gyventi, pasirink gerą 

kaimynystę. 

 Lenktynėse ne visuomet laimi pats greičiausias, o varžybose – pats stipriausias, 

bet verčiau lažinkis tikėdamasis, jog įvyks kaip tik taip. 

 

Apie laimėjimą: jis nesvarbus. Svarbiausia, kaip tu žaidi. 

Apie nesėkmę: ji nesvarbi. Svarbu, kaip tu žaidi. 

Apie žaidimą: žaisk tam, kad laimėtum! 

…Patys to nesuprasdami, mes užimame vienas kito gyvenime svarbią vietą. Taip yra 

su mokytojais, kaimynais, bendradarbiais,... Tie geri žmonės, kurie visada yra, kuriais 

galima pasikliauti, kurie gali suteikti nedidelių, bet svarbių paslaugų. Žmonės, kurie 

mus moko, laimina, drąsina, palaiko, neleidžia palūžti kasdieniniame gyvenime. 

Niekuomet jiems to nepasakome. Nežinia kodėl, bet to nepadarome. 

 Ir, žinoma, patys esame kam nors tokie. Yra žmonių, kurie priklauso nuo mūsų, 

stebi mus, mokosi ir daug ką perima iš mūsų. O mes to net neįtariame. Nesuklyskite 

nepakankamai save įvertindami. Gal taip niekuomet ir neaptiksite įrodymų, kad esate 

svarbus, tačiau žinokite: esate kur kas svarbesnis, nei pats manote. 

 

Žmogui bent kartais reikia pačiam įrodyti tai, ką jis skelbia, ir jei jis sugeba 

pažvelgti į kandis be išankstinio nusistatymo, palankiai, tai gali ir mažus berniukus 

matyti ne tokius jau blogus. Kai kurie drugeliai gamina šilką. Kai kurie maži berniukai 

turi sveiko proto.   

 

 „Mes negalime pakeisti pasaulio; viskas, kas priklauso nuo mūsų – tai atlikti 

mažus darbus su didele meile. ...  

Taika nėra tai, ko jūs trokštate, bet tai, ką darote, ką sukuriate, kas esate ir ko 

atsisakote“ . /Motina Teresė/ 



BRONZINĖ DOVANŲ DOVANOJIMO TAISYKLĖ 

 

 Svarbu pati dovana. Žmonės, kurie nori, kad jūs džiaugtumėtės, dovanos jums ir 

geras dovanas.  Tokia privalo būti taisyklė – Bronzinė Dovanų Dovanojimo Taisyklė. 

 

Aš žinau, ką norėčiau gauti dovanų per Kalėdas. ...Aš noriu džiaugsmo ir 

paprastumo. Kvailiojimo, fantazijos ir triukšmo. Angelų, stebuklų, nuostabos, 

nekaltumo ir paslapties.  Ir dar: labai labai labai norėčiau: 

 Vieną valandą pabūti penkerių metukų. 

 Noriu daug prisijuokti ir daug prisiverkti. 

 Noriu dar kartą užmigti ant rankų ir būti nuneštas į lovą. 

Žinau, ką tikrai noriu gauti per Kalėdas: AŠ NORIU, KAD SUGRĮŽTŲ VAIKYSTĖ. 

 

Niekas negali man to suteikti. Tačiau, jei labai pasistengsiu, galiu tai bent 

prisiminti... Žinau, jog tai neturi jokios prasmės, bet argi Kalėdos nėra kaip tik tokia 

šventė? Jos – apie kūdikį, gimusį labai seniai ir labai toli nuo čia, bet šių laikų vaiką. 

Tavyje ir manyje. Laukiantį už mūsų širdies durų kažko nuostabaus ir ypatingo.  Vaiką 

– nepraktišką, nemokantį galvoti realistiškai, paprastą ir be galo jautrų džiaugsmui. 

Vaiką, kuriam nereikia, kuris nenori ir nesupranta gavęs dovanų kojines ar tušinuką. 

 Bronzinė taisyklė yra teisinga. 

Ir dar: reikia susirinkti pačiam. Surinkti geriausia, ką turi savyje, ir atiduoti tai kitiems. 

Ir susirinkti kartu su tais, kuriuos mylime, kad įsižiebtų džiaugsmas. 

 

Kiaulpienė – gėlė ar piktžolė? 

 

 Manau, kad laisvė - tai tokia situacija, kai kiekvienas gauna tai, ko iš tikrųjų 

nori, nežinodamas visos tiesos. Kitaip tariant, laisvė galop reiškia laisvę nuo to, ko 

žmogus nemėgsta, kad vergautų tam, kas pritaria. Amžinas tandemas. 

 

 Niekuomet nėra per vėlu skristi!       

 

       Parinko Irena Jusevičienė 

 


