
Didžiausia vertybė – 
gyvenimas ir  jo patirtys



Dar būdama maža gavau senelių atsidavimo 
dovaną ir supratau kokia didelė vertybė turėti 
žmones, kurie tau visiškai atsidavę bei pasiruo-
šę įvykdyti visas užgaidas. Seka pasakas, žaidžia, 
dainuoja ir visą savo laiką skiria tik tau... Di-
džiausia gyvenimo pradžios dovana.

Tėvų įskiepyta vertybė - kad teks dirbti daug ir 
sunkiai. Reikėjo daug kartų sulaužyti save kol 
pripažinau, jog tai vertybė. 
Ypač sunku buvo paauglystėje.

Labai dėkinga savo lietuvių kalbos mokytojai - 
tikrai savo dalyko profesionalei sugebėjusiai į 
moksleivių širdis įskiepyti šviesos daigus... Kad 
vertybė ne tik mus supantis materialus pasaulis, 
kad laimingu galima ir būtina pasijusti nuo gra-
žaus saulėlydžio, apniukusio debesėlio... Mokėti 
pastebėti grožį esantį aplink - didžiulė vertybė.

Sutikti žmones, kurie tavimi patiki ir suteikia 
tau šansą, gal net gyvenimo šansą, nepaprasta 

Prireikia viso gyvenimo, kad supras-
tum, jog gyventi ir yra didžiausia 

vertybė, o visa kita tik šios vertybės 
sudėtinės dalys...



vertybė. Senas laikraščio redaktorius, kuris jaunai 
kaimo mergaitei leidžia išbandyti laikraščio rekla-
mos vadybininkės darbą, argi ne mano gyvenimo 

herojus? O kito laikraščio savininkas, kuris ieškojo 
vairuojančios žurnalistės? Aš turėjau vairuotojo 

pažymėjimą, tačiau vairuoti nemokėjau, trūko 
praktikos. Vykdama daryti pirmo reportažo papra-

šiau jo padėti apsukti didžiulę mašiną, kurią man 
liepta naudoti. Išgirdau draugišką, padrąsinantį, 

tačiau griežtą atsakymą: "Mašinų pas mus niekas 
"neapsukinėja"". Drebant, tačiau pavyko pačiai. 
Padrąsinimas - vertybė? Sutinkate? Na, dar se-

nukas gydytojas, kuris tikėjo mūsų, dviejų mergi-
nų-dvidešimtmečių, sėkme ir sakydavo, jog mes 

kažkuo tapsime... Tapome.

Neskolink pinigų - šios gyvenimo tiesos ar ver-
tybės mane mokė ne kartą. Gyvenom kažkada 

varganai, tad ir vargstančius kaimynus užjaučiau. 
Skolindavosi jie po truputį, o paskutinį kartą pasi-

skolino trigubai tiek... Matyt jau neplanavo grąžin-
ti. Kai priminiau apie skolą, pasijuokė "Tu ką tikė-

jaisi, jog grąžinsime?" ir pakeitė gyvenamą vietą...

Artėjant Kristaus amžiui žmonės vis atkakliau ieš-
ko gyvenimo prasmės, manąją tvirtai įprasmino 

sūnaus gimimas. Supratau, jog esu atsakinga už jį 
iki pilnametystės... Be didelių iliuzijų iš jo nulipdyti 

kažką kuo aš netapau. Ir niekad nebūčiau patikė-
jusi, jog genai stiprus dalykas: to neišmokysi ir ne-
perduosi, sūnus žiūri televizorių pakreipęs galvą ir 

primerkęs akį...Kaip atrodo, tik aš galiu ir moku.
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Kad savas kraštas vertybė – supranti tik pagyvenęs 
toli. Pajauti, jog karalienės gimtadienis tavęs nejaudi-
na, net žolė savam krašte žalesnė ir prieš visus šiuos 
menkus dalykus nublanksta net gerbuvis, kurį galima 
gauti svetur. 


