Mes, pedagoges, daznai pasisnekame, aptariamc savus ir
svetimus tcvus.
- K o k i a motina tu noretum biiti, koks tevu^ ir vaiko
tarpusavio santykiu pavyzdys tau priimtiniausias ir scktinas? paklausiau auklctmes paaugles Ziviles.
- Tevai vaikus turi laikyti lygiaverciais, tik siek tick maziau
patymsiais. Ju pareiga - padeti vaikams, o ne juos smerkti.
Tcvai turi viska^ ramiai iskkausyti ir isaiskiiiti. Kiekviertas ivykis
arba klaida vaikui - savotiska pamoka. Is gyvenimo daug ko
ismokstama. Todel vaiko nereikia apriboti reikalavimais. Zinoma,
laisve ncgali buti tokia: " E i k ir daryk, ka^ nori". Bet per daug
jos riboti taip pat negalima. Daznai vaikas nori ismeginti savo
jegas, o j a m sakoma: "Netrukdyk, tu dar per niazas".
Uzgaunamas vaiko "as", nes j i s , nors dar ir nedidelis, bet
jaucia, jog gali daug ka padaryti, nori buti svarbus, padeti
tevams, lygiuotis [ juos, buti reikalingas. Tevai turi leisti atsika^sti
pirmaji, kad ir kartoka kasni. Vaikas, nusivyl(?s savo "zaidimu",
kito kfj^snio nekas. Tevu pamokymai nedaro tokio dideiio ispOdzio,
kaip paties patirta gyvenimo pamoka.

K O D E L V A I K A I B E G A I S NAMIJ?
Girdedami apie vaiku, paaugliu nepageidaujama elgesi, zmones dazniausiai sako: "Siais laikais jaunimas visai pasilcido: kc^
nori, t^ daro!" Bet pasidomeJQ, pavyzdziui, kodel vaikai bcga
is namu^, pazvelgq i seimos tarpusavio santykius, patyrincJQ
vaiko ar paauglio psichologija, suprasime, kad ne viskas yra
taip paprasta, kaip atrodo is salies.
Jei vaikas daro tai, kas, jo manymu, yra teisinga, ar tai tik
blogai? O gal neteisus ir artimieji bei aplinkiniai? G a l del ju^
kaltes vaikas tampa "kaltu"? Dazniausiai ne del kurios nors
vienos priezasties paaugliai uztrenkia duns ir neatsisveikin^
palieka namus.
Daznai taip atsitinka, kai tevai yra girtuokliai. Mat tokie
tik rupinasi, kaip gauti alkoholio. Paskutinius pinigus j i e isleidzia svaigalams. Vaikas tada neturi ne pavalgyti.
Taciau ne vien pinigais, skiriamais vaikui, matuojama j o
laimc. A r galimc smcrkli vaika, pabegusi is tokiu namii,
kuriuose nuo pat mazumcs j i s rcgcjo vien tik tevu mustynes,
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alkoholio pazenklintus }i\u veidus, girdejo vien stikliuku dzingsejima ir aus[ reziancius keiksmus... A r galima
smerkti vaika uz tai, kad pabego is namu, jei j i s kasdien buvo
musamas tevo ar motinos? Mazasis zmogus ncgali normaliai
br^sti nei psichiskai, nei fiziskai, j e i nuolat gyvena pusbadziu,
j e i devi purvinus isaugtinius, suplysusius drabuzius, avi suplysusiais batais... 0 svarbiausia - j e i ncsulaukia tevu, kitu^
artimuju meiles, svelnaus zodzio, elementarios pagarbos.
Tokios gyvenimo sajygos j i tiesiog vercia per dienas v a l katauti. Net naktimis j i s nenori gi'izti namo, nes vis tick neras
poilsio, tad miega laiptinese, rusiuose, apleistuose namuose ar
pastogese.
Panasus likimas laukia ir "neplanuoto" vaiko, kai tevai j o
nenori, bet nedr^sta j a u gimusio palikti gimdymo namuose ar
pamesti gatveje. Naujagimis tampa daiktu, sunkia nasta. T e vai j o ncmyli. Juo niekas nesirupina.
Augantis vaikutis, nepatirdamas meiles, svelnumo, riipcscio, jauciasi ncsaugus. Girdedamas nuolatinius priekaistus,
zeminamas ir nepelnytai baudziamas jauciasi nereikalingas
seimai, atstumtas, svetimas. Ir isaus diena, kai vaikas (o gal
j a u paauglys) apsispr^s iseiti is svetimais tapusiii tevi^ namii
i gatv^, kur j i priglaus "likimo broliai". Zinoma, jaunuolio,
pakliuvusio [ purvina^ landyn^, tai-p buteliu ir narkotik4 svirkstii
svicsi atcitis tikrai nelaukia!
Mimis, gyvenantiems darniose seimose, turinticms gera^
darbct, tinkamai auklejantiems savo vaikus, viskas atrodo
puiku ir net nesinori girdeti apie beganciii is namu vaikii
problcmas. " K a m ? Juk man tai negrcsia. Viskas yra taip
puiku!"
Deja! Kencia ir is paziuros puikiu seiniii vaikai, ir jie bega
is namu arba ilga laika gyvena "ant apsisprendimo ribos".
Pateiksiu tik viena^ tikra^ gyvenimisk^i^ pavyzdi, nors panasiii
zinau daug.
Sesiolikmete Rasa su tevais ir kcleriais metais jaunesniu
broliu gyvena trijii kambariu bute. Abu tcvai dirba, tad pinigii
pragyventi ir siokioms tokioms pramogoms uztenka. Vaikai
mokosi bcndrojo lavinimo vidurincje mokykloje. Atrodytu^, ko
daugiau reikia, yra visos sajygos ramiai gyventi. Bet ne
viskas taip gerai, kaip atrodo is salies ziurint. Rasa nckantriai
laukia savo astuoniolikos metu. O kas cia keisto? Juk ne
vienas paauglys to troksta. Taciau... Rasa nori [sigyti suau11

gusiojo teises, kad galctu istrukti is tevu globos. J i pasirengusi
tuojau isskieisti sparnus ir lekti is gmitojo lizdo. K a s ja^ gcna?
Rasa k^bai darbsti, smalsi, nuosirdi. draugiska, pareiginga.
Mokosi ncblogai. Bet svarbiausia - dziaugiasi gyvenimu, nors
tci dziaugsma daznai temdo zmoniu piktnaudziavimas jos gerumu, pareigingumu. Namuose j i tiesiog Pelene (ne pobuvio
grazuole, o "prispausta" darbininke). Grizusi po pamokti, skuba i parduotuvQ ~ reikes seimai ruosti vakarienq. Vakare
parcina tevas, seda prie stalo. Is kiemo parbegQS brolis is
karto pareiskia: "Duok valgyti!" 0 jo amzms dabar toks, kai
sparciausiai augama, tada ir "ryjama" uz tris. Dar gr|zusi
mama taip pat pavalgys. Labai zcidzia ir tai, kad edrunas
brolis ateina su istustmta lekste ir vietojc padekos ignybia
sesei arba "draugiskai" uztvoja per nugara, mesteledamas:
" F u , kaip neskanu buvo".
Dar pries grj^ztant tevams, mergaite tun isplauti grindis,
sutvarkyti virtuvQ, koridoriu, kur visi savo daiktus, drabuzius,
avalynQ palieka kaip pakliuvo. O jei nesutvarkysi, busi apipilta
priekaistais, barimais, [zeidinejimais...
Turi seima ir zcmcs sklypa uz micsto. Ir ka manote, jisai vel Pelenes rupestis. T e v a i ir brolis tik gal trejeta^ kartu^ per
metus nuvaziuoja pasizvalgyti, kokia ten tvarka. O Rasa
kiekvien^ savaitgali autobusu privalo grustis i soda ir nuo ryto
iki vakaro pluseti laukc. Bet ka ten savaitgaliai - per pati
pavasario darbymeti mergaite kelissyk ir vidury savaitcs po
pamoku kcliaudavo atlikti "lazo"...
Taip papasakojo Rasos draugas paauglys Dalius.
***

Mes, kiekvienas suaugusysis, turime susima^styti, ar neverciamc savo, giminiq v a i k i i "stoti i kova" su mumis? A r mes
nors retkarciais analizuojame save? Paziurekime \e kuo
dazniau. Tikiu, kad sumazes ir begimo is namu!

Piesiu ir pasakoju
Mazyle panoro piesti. .li piesia metu laikus ir pasakoja:
- Zieniii vaikai lipdo senius besmegenius. Namuose tevai ugni
kiirena, kad silta butq. Vaikai dar vazinejasi rogutemis. Ciuozineja ant
ledo.

•~ Pagaliau atejo pavasaris. Senis besmegenis istirpo. Vaikai apkaipe medj. Erne karstai sviesti saulute. O nuo ziemos dar like
pamesta pirstine. Kazkas perlauze senio besmegenio sluotE^.
- Tada atejo vasara. Prazydo geles. Uzaugo maza eglule. Dar
skaisciau eme sviesti saule. Genys i.ssikale sau drevQ medyje ir
dziaugsis joje ziem^. Ataugo medziu sakos, kurias buvo apkarpQ
vaikai.
- Ir tiida atejo ruduo. Eglute tebeauga. Eme kauptis lietaus
debesys. Eme kristi nuo medziii lapai. Ir ant medziii like visai nedaug
lapu.
Ir paskui vel atejo ziema.
*

Taip pasakojo piesdama penkiamete mazyle.
Aiskiai matyti, kaip islaveJQS penkiametis vaikas. Zino
metvi laiku seka, moka nuosekliai pasakoti piesiamu metu
laiku vaizdus. O kokia raiski kalba!

Vaiko dovana
- Nori, padovanosiu tau savo pasak£^? - nuosirdziai paklause
penkiamete.
- Zinoma, noriu. Kaip nenoresi dovanos - mazyles sukurtos
pasakos! Juk tai reta dovana! - atsakiau nudziugusi.
Ir eme mazyle kurti pasakq ir
piesti. Stai jos man padovanota
pasaka:
"Apie toki katinct kuris renka is siuksliu deziu likucius ir valgo
(eda - pataisiau).
Pamate katinas grazis^ katyt^. Tuoj nuleke pas kitus savo draugus, kurie tun daug drabuziu, turtingi. Paprase, kad leistu^ jam
susitvarkyti. Tuoj susiraite usus, [sivere vieni^ auskarti [ aus'i Graziai
apsirenge, susisukavo, apsiave batus ir isejo. Bet jis pamirso paprasyti draugu, kad jie duotii pinigLi. Tada gr{zo atgal. Jam dave daug
pinigLi.

K O K I O BRANDUMO VAIKAS TURETl^
ATEITl I MOKYKL4
Pateiksiu keleta pavyzdziii apie penkiamcti vaik<i: jo veikla,
interesus, mastymo l y g i ir saviraiskos formas.

Jis nupirko katytei grazi} rutuli. Blizganti. Per kuri galima viskfi
matyti. Rutulys knaukleje. Ir padovanojo katytei. Ji labai nudziugo,
pamaciusi rutuli. Ir papra.se, kad jis je^ vestu (katinas vestu yc^ katytQ). Ir iis ja vede.
Jie susirado naniEi..
Katinas prisiklijavo usus ir barzdi\ kad butit juokingesnis.
Jie susilauke mergytes. Katytes mergytes jie susilauke.

