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Kartais gyvenime taip nutinka, kad vaikai negali gyventi su savo tėvais. taip 
atsitiko ir septynmečiui ignui, kurio mama turėjo daug problemų ir nebegalėjo 
juo rūpintis. ignas gyveno draugiškoje globėjų šeimoje. 

tačiau jis ilgėjosi savo mamos.
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Igno draugai, atėję jo aplankyti, kvietė berniuką eiti kartu su jais pažaisti ar 
pasivaikščioti. bet jis nenorėjo žaisti, nenorėjo eiti pasivaikščioti. 

igno globėjai buvo linksmi ir geri žmonės, tačiau berniukas nedrįso jiems 
papasakoti apie savo sielvartą bei didelę tuštumą, kurią jautė viduje. vėliau, pradėjęs 
galvoti, kas jam galėtų padėti, ignas prisiminė pasakojimą apie nepaprastą mišką, 
kuriame gyvena išmintingoji pelėda, niekam negailinti patarimų. anot pasakojimų, 
pelėda gyvenanti toli už miško, ant aukštos kalvos stovinčio seno ąžuolo drevėje. 
ir berniukas nusprendė keliauti pas ją. jo laukė tolimas, pilnas pavojų kelias. 



Skindamasis kelią per tankų mišką, ignas pamatė rudą 
miško voveraitę, kuri netikėtai prašneko žmogaus balsu. 
berniukas papasakojo jai, kur ir kokiu tikslu keliauja. 
voveraitė, jį išklausiusi, nusijuokė ir tarė:

– norint jaustis gerai, tikrai nereikia taip toli keliauti, 
tiesiog būk aktyvus, žaisk, bėgiok, šokinėk, statyk pilis.

ignas patikėjo rudąja. kartu su ja bėgiojo, šokinėjo ir 
žaidė... tačiau jis vis tiek jautėsi taip pat, tarsi jo viduje būtų 
didelė tuštuma. 
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Net ir pažaidęs, berniukas nepasijuto geriau. jis atsisveikino su 
voveraite ir patraukė link pelėdos namų. kelias buvo sunkus ir 
varginantis, nes miškas darėsi vis tankesnis ir tankesnis, saulės 
spinduliai vis menkiau prasiskverbdavo pro tankias medžių šakas. 
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Staiga priešais igną suplasnojo nepaprasto grožio melsvai 
geltonas drugelis, kuris, apsukęs kelis ratus, nutūpė  berniukui 
tiesiai ant galvos. vaikas ir jam papasakojo savo istoriją. jį 
išklausęs, drugelis tarė:

– jei nenori būti liūdnas, tuomet negalvok apie tai. aš niekada 
neprisimenu nemalonių dalykų ir  visada būnu puikiai nusiteikęs, 
žiūrėk, – ir ėmė nerūpestingai sukti ratus virš jo galvos. 

vaikas nusprendė pasinaudoti drugelio patarimu ir, 
stebėdamas nerūpestingą jo plazdenimą, stengėsi išstumti visus 
prisiminimus apie tai ką jam mama gražaus ar juokingo padarė 
ar pasakė. bet tai nepadėjo. jis vis dar jautė, kad jo viduje yra 
didelė tuštuma. 

6



vis dar nepasijutęs geriau, ignas atsisveikino su drugeliu ir 
patraukė toliau. jam keliaujant tankus miškas baigėsi ir kelias 
ėmė kilti į statų kalną. žengdamas aukštyn, berniukas netikėtai 
pamatė vėžlį, kuris ramiai kaitinosi saulutėje vidury kelio. vaikas 
ir jam papasakojo apie savo sielvartą ir bandymus jo atsikratyti. 
vėžlys jam patarė: 

– neskubėk... palauk... ir... blogi... jausmai... pasitrauks... savaime. 
tačiau ignas pagalvojo: „juk mamos nemačiau jau daug 

savaičių, o vis dar jaučiu, kad manyje yra didelė tuštuma“ – ir 
nusprendė keliauti toliau. 
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Sunki ir varginanti buvo kelionė į viršukalnę, tačiau berniukas atkakliai 
kopė aukštyn. pagaliau jis pasiekė kalno viršūnę, kur, plačiai išskleidęs 
šakas, stovėjo šimtametis ąžuolas. pamačiusi berniuką, išmintingoji pelėda 
mostelėjo sparnu ir pakvietė jį prisėsti ąžuolo pavėsyje. trumpai atsikvėpęs, 
ignas ėmė pasakoti. išklausiusi liūdną jo istoriją, pelėda tarė:
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– KIeKvIeNaS, KurIS prarado Savo 
artImą ŽmoGŲ, KaI JIS mIrĖ ar KaŽKur 
IšvyKo, JaučIa tuštumą Savo vIduJe. 
vIeNI NeGalI valGytI, KItI dauG verKIa 
Ir JaučIaSI vIeNIšI. tretI NeGalI 
NuStyGtI vIetoJe, o KaI KurIe tampa 
IrzlūS. Ir KIeKvIeNo lIūdeSyS yra 
KItoKS. Ir taI yra Normalu. 
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– KaIp maN taI 
padarytI, JuK JoS čIa 
NĖra?!

– taIp pat Normalu, Kad tau NepadĖJo 
voverĖS, druGelIo Ir vĖŽlIo patarImaI, 
NeS yra tryS dalyKaI, KurIuoS tau reIKIa 
ŽINotI, Kad paSIJuStum GerIau. KlauSyK. 
vIeNaS dalyKaS, Kurį turI padarytI, –taI 
paSaKytI mamaI, KaIp pyKStI aNt JoS dĖl 
to, Kad JI NeGalI tavImI rūpINtIS.
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taIp pat Normalu, Kad tau NepadĖJo voverĖS, 
druGelIo beI vĖŽlIo patarImaI, NeS yra tryS dalyKaI, 
KurIuoS tau reIKa ŽINotI, Kad paSIJuStum GerIau. 
KlauSyK. vIeNaS dalyKaS, Kurį turI padarytI, taI 
paSaKytI mamaI, Kad pyKStI aNt Jod, dĖl to, Kad JI 
NeGalI tavIm rūpINtIS.

po ilgo laiko, Ilgaausis pasižiūrėjo į ją ir pasakė: 
-aš manau ....galbūt aš jaučiu ...kodėl aš jaučiuosi 

...šiek tiek geriau?

– MAMA, KODĖL TU MANE 
PALIKAI? KODĖL TU MANE 
PALIKAI?! AŠ TAIP PYKSTU 
ANT TAVĘS! AŠ TAIP TAVĘS 
PASIILGAU! 

– taIp, taI tIeSa, JoS čIa 
NĖra, bet tau vIS tIeK reIKIa 
paSaKytI, Kad tu pyKStI. 
taI padĖS tau atleIStI Savo 
mamaI. 
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– aš maNau... maN 
atrodo... KodĖl dabar 
aš JaučIuoSI... šIeK tIeK 
GerIau?

kai tik šie žodžiai išsprūdo jam iš lūpų, jis pradėjo verkti. pradžioje ramiau, 
po to vis smarkiau ir garsiau. vaikas verkė net pasikūkčiodamas, o ašaros 
riedėjo skruostais tarsi pupos. tuo tarpu pelėda tiesiog ramiai tupėjo šalia ir 
glostė jo galvą. 

– pasidalijimas, kaip jautiesi, 
padeda jaustis geriau. verkimas 
taip pat padeda pasijusti geriau. 
antras dalykas, ką turi padaryti, –
tai pasakyti, ko labiausiai pasiilgai iš 
bendravimo su mama.

– KaIp aš GalIu 
taI padarytI, JeIGu 
JoS NĖra šalIa?

- taIp, taI tIeSa. bet vIS tIeK 
tau reIKĖtŲ paSaKytI, Ko tu 
labIauSIaI IlGIeSI. taIp pat 
atSIprašytI mamoS uŽ taI, 
dĖl Ko JautIeSI KaltaS.



– mamyte, aš pasiilgau tavo sausainių. tu kepei pačius skaniausius 
sausainius pasaulyje. ir, mamyte, aš ilgiuosi tavo balso, kai skaitydavai man 
pasakas. ir, mamyte, aš norėčiau ir vėl pabūti su tavimi tavo gėlyne. tu auginai 
tokias gražias gėles ir pasakojai man apie kiekvieną iš jų... ir atsiprašau, 
mama, už tai, kad sudaužiau tavo mėgstamiausią gėlių vazą ir pamelavau tau, 
kad tai mūsų miCės darbas.
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-pasidalinimas kaip jautiesi padeda jaustis geriau. o 
verkimas taip pat padeda jaustis geriau. antras dalykas, 
kas turi padaryti, tai pasakyti ko labiausiai pasiilgai iš 
bendravimo su mama;-tęsė pelėda.

- pasakė Ilgaausis. 
Ilgaausis susirietė į mažą kamuoliuką. Jis beveik 

užsimerkė. tuomet jis sukuždėjo: 
po kurio laiko Ilgaausis tarė:
-pasidalinimas savo jausmais padeda pasijusti geriau. 

Nutilęs berniukas vėl pradėjo verkti. iš pradžių ramiau, paskui vis 
smarkiau, jis verkė pasikūkčiodamas ir ašaros riedėjo jo skruostais kaip 
pupos. 

– maN rodoS... aš 
JaučIuoSI... šIeK tIeK 
GerIau. 

– Ir trečIaS SvarbuS dalyKaS. 
turĖtum Ką NorS NupIeštI, 
paStatytI ar paSodINtI. šItaS 
darbaS tau turĖtŲ IlGam 
prImINtI mamą.



prisiminimas kodėl mama, kurią mylėjai, buvo tau 
tokia svarbi, taip pat padeda. verkimas taip pat 
padeda pasijausti geriau. Ir trečias svarbus dalykas. 
turėtum ką nors pastatyti ar pasodinti arba nupiešti. 
šitas darbas tau turėtų ilgam priminti mamą;-pasakė 
pelėda.

Ilgaausis galvojo ir galvojo. Staiga sušuko: 
-pasidalinimas savo jausmais padeda pasijusti 

– bet Ką aš GalIu 
padarytI, JuK eSu tIK 
maŽaS berNIuKaS...

– GeraI, paGalvoKIme 
Kartu, Ką tu GalĖtum 
padarytI, Kad KIeKvIeNą 
Kartą, paSIŽIūrĖJęS į Savo 
darbą, prISImINtum Savo 
mamą Ir NuSIšypSotum.

– ŽINau, ŽINau, – aš paSodINSIu 
GĖlIŲ! toKIŲ GĖlIŲ, KurIoS patIKo 
mamyteI! aš GalIu JaS paSodINtI 
Ir po to laIStytI, JomIS GroŽĖtIS, 
uoStytI, Ir taI maNe pralINKSmINS, 
NeS tuomet GalvoSIu apIe mamą. 
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leisdamasis nuo kalno ir eidamas namo, ignas jautėsi mažumėlę geriau ir 
vis mąstė apie tai, ko šiandien išmoko ir ką padarė. jis pasakė savo mamai, kad 
pyksta ant jos, ir paskui verkė. jis sugalvojo, kaip galėtų prisiminti mamą kuo 
ilgiau, ir tada vėl apsiverkė. 

grįžęs į namus, berniukas visiems papasakojo apie savo sumanymą pasodinti 
gėlių, kurios jam primins mamytę. visi džiaugėsi ir palaikė šią jo mintį. ignas 
susirado įvairių gėlių sėklų ir jas pasėjo. kiekvieną rytą atsikėlęs skubėjo į 
gėlyną pažiūrėti, kaip dygsta sėklos. gėlėms sudygus, kruopščiai jas laistė 
ir ravėjo. ir po kurio laiko berniukas jau galėjo grožėtis paties išaugintu 
gėlynu. kiekvieną kartą, kai jis dirbo jame: ravėjo ar laistė, skynė ar merkė 
gėles į vazą, prisimindavo savo mamą ir nusišypsodavo. ignas jautė, kad 
pyktis, kurį jautė mamai dėl to, kad ji negali juo rūpintis, praėjo, ir jis jai 
atleido. šilti prisiminimai apie mamą buvo kartu su ignu kiekvieną dieną, ir jis 
jautėsi geriau. 
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 – AŠ ATLEIDžIU TAU 
Ir MYLIU TAVE, MAMA. 
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padĖK IGNuI raStI KelIą paS IšmINtINGąJą pelĖdą!
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Gyvename visuomenėje, kurioje atvirai liūdėti, blogai jaustis, juolab sielvartauti, nedera. Ši kas-
dienos gyvenimo „norma“ diegiama jau nuo vaikystės. Vaikai nuo mažumės sužino, kad rodyti tikrus 
jausmus tėvams, aplinkiniams – nepriimtina, nes yra sakoma: „pykti negražu“, „neliūdėk“, „būk 
tikras vyras“, „jei dar verksi – nubausiu“. Taip vaikui įskiepijama norma nerodyti savo tikrų jausmų. 
Tyrimais nustatyta, kad vaikas, sulaukęs penkiolikos metų, jau būna išgirdęs daugiau kaip 23 000 
raginimų nerodyti liūdesio ir nesijausti blogai, nes tai nepriimtina. Tačiau tai, kas nepriimtina išoriškai, 
išgyvenama viduje.

Yra žinomas toks palyginimas: jei vienaip ar kitaip, netekus artimo žmogaus, neišgyvenamas ir 
nepasireiškia sielvartas – tai yra tas pat, kaip, lūžus kaulams, neskirti jokio gydymo.

Ši terapinė pasaka skirta vaikams, išgyvenantiems atsiskyrimą nuo savo tėvų ar sielvartaujan-
tiems dėl kitos priežasties. JI padės jiems geriau suprasti, kad tai, ką jie išgyvena ir jaučia, yra nor-
malu, kad taip jaučiasi ne jie vieni ir kad, išreiškus savo jausmus, gali pagerėti jų savijauta.
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