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Ar dažnai žmonės susimąsto, ką jiems reiškia šeima? Ar ji užima didžiąją dalį mūsų širdies? 

Man šeima yra dalis gyvenimo ir mano širdies. 



Apie šeimą dažniausiai galvodavau, kad tai kraujo saitais susieti žmonės, kuriuos sieja bendros 

tradicijos ir gyvenimo būdas. Bet laikui einant supratau vieną dalyką, kad šeima priklauso nuo visai 

kitų kriterijų. Pažįstu vieną merginą, kurios gyvenime iš artimųjų buvo likęs tik brolis, su kuriuo ji 

nebendravo. Tėvai žuvo autokatastrofoje. Atrodė, ir taip galima gyventi - vienam, be šeimos ir jos 

meilės. Visada, kai susitikdavau šią draugę,  ji būdavo santūriai besišypsanti, bet jos akyse galėjau 

įžvelgti liūdnumą. Nebendravome su ja metus ir šią vasarą aš vėl sutikau savo draugę parke. Ji 

atrodė pasikeitusi ir labai laiminga. Į jos gyvenimą džiaugsmo atnešė nauja šeima, ne kraujo saitais 

susieti, visiškai svetimi žmonės, kurie sugebėjo ją priimti į savo šeimą kaip dukrą. Deja, tokių 

istorijų kaip mano draugės Lietuvoje nedaug. Būtent šis jos pasakojimas privertė mane susimąstyti, 

kad šeima gali būti ne tik giminės, bet ir svetimi žmonės.  

Daugelis vaikų gyvena tik su vienu iš tėvų. Žmonės linkę galvoti, kad tie vaikai prastesni, nes 

neturėję tikrosios šeimos ir negyvenę pilnavertiško gyvenimo. Bet ar iš tiesų taip ir yra? Iš savo 

patirties galiu pasakyti, kad svarbiausia šeimoje yra meilė. Nesvarbu, kiek žmonių sudaro tavąją 

šeimą. Juk būna šeimų, kurios yra labai didelės, bet tikrosios meilės ir šilumos ten nerastum nė su 

žiburiu. O juk taip smagu gyventi darnioje šeimoje, kuri visada tave palaikys, supras, užjaus, net jei 

tą šeimą sudaro vos keli žmonės. Mano šeima niekad nebuvo iš tų didžiausiųjų, bet aš džiaugiuosi, 

kad mūsų šeima darni, pilna meilės, pagarbos ir savitarpio supratimo. O mano pažįstamos šeima yra 

labai didelė, bet buvau nustebusi, kai pamačiau, kiek ten chaoso ir pykčio. Liūdniausia yra, kad šiais 

laikais šeimos nariai vieni kitais naudojasi dėl finansinių priežasčių ir niekad nepagalvoja apie 

šeimą, kaip apie didelę vertybę, kuri nėra amžina, jei jos netausoji.  

Visi puola teisti emigrantus už patriotiškumo nepuoselėjimą ir šeimos netausojimą. Bet nei 

vienas nepagalvoja, kiek iškentėti tenka emigrantams, juk neradus išeities iš susidariusios padėties,  

jiems tenka palikti savo šeimą ir važiuoti į užsienį užsidirbti pinigų. Skaudžiausia tai, kad šeimos 

narių pasiaukojimas, kai vieni dėl kitų stengiasi, yra nepastebimas, ir emigranto gyvenimas 

nudažomas kaltės ir gėdos spalvomis. Nors ir skiria atstumai emigrantus nuo jų šeimų, bet 

pagalvokit, koks nuostabus reiškinys yra šeima, kuri gali atlaikyti net ir pačius sunkiausius 

išbandymus. Negalima smerkti tų  žmonių, kurie dėl finansinių sunkumų negali būti kartu su savąja 

šeima. Ir tai nereiškia, kad jie mažiau rūpinasi vieni kitais ar mažiau myli vienas kitą. Tik 

ekstremaliose situacijose ugdoma žmonių valia ir stiprybė.   

O manoji šeima man yra be galo svarbi.  Sunku nusakyti mano šeimos santykius,  jie labai šilti 

ir draugiški, pilni supratimo ir tolerancijos, begalinės meilės ir pagarbos. Aš neturiu labai daug 

giminių, bet man užtenka mano mažos, bet draugiškos šeimos, kuri visada mane palaiko ir myli 

mane tokią, kokia esu. Man labai svarbu bendravimas su šeima, kiekvieną dieną jiems pasakoju, 

kaip man sekasi ir niekad nebijau pasakyti, kaip jaučiuosi.  Šeima man yra labai didelė vertybė ir, 

manau, man būtų be galo sunku ištverti be jos. Nors kaip ir kiekvienam žmogui kartais norisi pabūt 

vienai, bet po valandėlės pavargstu nuo savo vienatvės ir vėl strimgalviais lekiu į savo šeimos glėbį. 

O  pagalvojus,  kas būtų, jei taip visą gyvenimą būčiau be šeimos, nukrečia šiurpas. Iš visos širdies 

stengiuosi saugoti ir branginti savąsias akimirkas su šeima. Man atrodo, kad mes kiekvienas be savo 

šeimos būtume lyg juoda dėmė be jokios reikšmės.  

Ir nesvarbu, kas mes esam - emigrantai, našlaičiai, benamiai, paaugliai, praeiviai - mums 

visiems reikia šeimos šilumos ir žinojimo, kad kažkas mūsų laukia ir mumis tiki. Šeima yra pati 

didžiausia ir gražiausia vertybė gyvenime, ir aš labai didžiuojuosi, kad ją turiu. 


