








Nuo man!s atskirta pus" mano #irdies, dalis mano 
k$no ir kraujo. Sako, kad laikas gydo visas %aizdas. Tapau 
labai stipri, i#mokau gyventi su su%alota #irdimi, susitai-
kiau su #iuo kasdieninio laukimo skausmu kaip su kokia 
l"tine liga. Jau %inau, kad #i mano %aizda niekada neu%gis. 
Vargu ar laikas bei#gydys mudviej& su dukryte su%alotas 
#irdis...

Al" Ambrasait"
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MEILĖS KAINA

Niekas gyvenime neatsitinka be reikalo. Mano myli-
miausia dukryt" at"jo ' mano gyvenim( prie# trylika)met& 
tam, kad i#mokyt& mane pamok&, kuri& nepaj"giau i#-
mokti viena. Ji band" tai padaryti savo begaline, bes(-
lygine meile man)– savo mamai. Sunku, per daug skaus-
minga pripa%inti, kad nebranginau to taip, kaip tur"jau. 
Myl"jau savo dukryt! nuo pirmos dienos, kai su%inojau, 
jog laukiuosi. Bet vien meil"s vaikui per ma%a. Jam reikia 
kasdienio saugumo jausmo. Ar daviau tai savo dukrytei? 
Skausmingas atsakymas)– ne. Galiu pripa%inti tai tik nu-
"jusi mudviej& i#siskyrimo keli(. Pra#au jos atleidimo. 
Ji, trylikamet" mergait" didel"mis protingomis akimis, 
sako, kad neturi u% k( man atleisti. Jos #irdut"je tiek daug 
meil"s mamai, kad ten nebeliko vietos nuoskaudoms ir 
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prisiminimams apie li$dnus ankstyvos vaikyst"s epizo-
dus. Kalt! d"l to jausiu vis( savo gyvenim(. Ir kiekvien( 
kart( mintyse pra#ysiu tavo, mano dukra, atleidimo. 

2009 m. bir!elis
*vilgsniu lyd%iu mokyklos kiemu nueinan+i( savo sep-

tynmet! dukryt!. Ji stipriai 'sikibusi ' socialin"s darbuoto-
jos D%ulijos rank(. D%ulija skuba. Ji jau pasak" Auksei, kad 
ve# j( pas t( pa+i( glob"j(, su kuria ji jau gyveno tris savaites 
pernai ruden'. Mano Auksyt" dar tokia ma%a. Stengiuosi 
'siminti kiekvien( detal!, kiekvien( jos ma%( skub& %ings-
nel'. A# jau+iu, kad #'kart D%ulija neparve# dukryt"s namo 
taip greit, kaip pernai. Na ir kas, kad band%iau teisintis, jog 
#iandien mano gimimo diena, tod"l esu i#g"rusi. Auks" jau 
papasakojo kur kas daugiau: kad mamyt" g"r" su josios d"-
duku (taip ji vadino mano pat"v') jau vis( savait!...

Ant suoliuko #alia mokyklos svyruodamas ' visas puses 
bando s"d"ti mano girtut"lis pat"vis) – Auks"s d"dukas. 
Visi mes vadiname j' tiesiog Joneliu, bet niekada nesikrei-
piame ' j' „tu“. Jis gyvena pas mane nuo met& prad%ios 
tam, kad nuvest& Auks! ' mokykl( triskart per savait!) – 
dienomis, kai a# dirbu nuo 8 val. ryto. Iki #iol viskas "josi 
skland%iai, nors Auks"s bendraklasiai jau juok"si, kad jos 
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d"dukas turb$t yra pienininkas. Mat Anglijoje nuo sen& 
laik& pienininkai buvo m"lynanosiai) – ma%daug tokie, 
kaip m$s& Jonelis.

,iandien, mano gimimo dien(, Jonelis pasisi$l" pasiimti 
Auks! i# mokyklos. Ne'tariau, kad savo ki#en"je jis spaud" 
5)svarus, paslap+ia i#trauktus i# mano pinigin"s. Ne'tariau, 
kod"l jis i#eina i# nam& geromis dviem valandomis anks+iau, 
kai iki mokyklos tik penkiolika minu+i& kelio. Pasirodo, Jo-
neliui reik"jo u%sukti ' parduotuv! ir nusipirkti butel' vyno. 
,' vyn( jis i#g"r" tiesiai i# butelio keliais gurk#niais)– taip, 
kaip 'prat! Lietuvos girtuokliai. Tuomet lyg niekur nieko, 
kaip jam atrod", nu%ingsniavo iki mokyklos. Jau v"liau a# 
daug kart& klausiu savo pat"vio, kod"l jis, i#g"r!s t( butel' 
vyno, negr'%o namo? Kod"l visi#kai girtas #litiniavo ' vaik& 
mokykl(? Jis bandys ai#kinti, kad yra pareigos %mogus, kad 
ir kas nutikt& vykdantis savo pa%adus...

Po to, kai Jonelis i#"jo parsivesti Auks"s i# mokyklos, pra-
d"jau nerimauti tik tuomet, kai jie jau tur"jo gr'%ti namo. 
Apie ketvirt( valand( popiet mano nerimo mintis nutrauk" 
ne'prastas beldimas ' duris. Tai buvo policininkas. Jis labai 
nustebo, kai atidariau jam duris ir pakvie+iau ' vid&.

– J$s turite va%iuoti su manimi ' mokykl(,)– mandagiai 
papra#" pareig$nas.
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– Bet a# galiu ir pati nub"gti iki mokyklos,)– dar nesu-
vokdama situacijos rimtumo pasi$liau a#.

– Tai gerai, kad j$s galite pati jud"ti, nes a# tik"jaus jus 
rasti kitokios b$kl"s,)– ai#kino policininkas.)– Vyras, at"j!s 
pasiimti j$s& dukros, yra visi#kai girtas ir miega po moky-
klos suoleliu. 

Policijos ma#ina atve%" mane prie mokyklos. -ia jau ne-
buvo nei vaik&, nei juos i# mokyklos pasiiman+i& t"v&. Ant 
to vienintelio suoliuko prie mokyklos su pla+ia #ypsena vei-
de band" s"d"ti mano pat"vis. Mane pakviet" tiesiai ' mo-
kykl(, kur man!s jau lauk" direktor", socialin" darbuotoja 
D%ulija ir du policininkai. Jie buvo maloniai nustebinti, kad 
nesu tokia girta kaip mano pat"vis. Ta+iau a# ir pati nesl"-
piau, kad buvau i#g"rusi vyno, nes #ven+iau savo gimimo 
dien(.

Policininkas pasi$l" patikrinti mano girtumo laipsn' 
alkotesteriu. Neatsisakiau. Jis ne'vardijo rodomo promili& 
skai+iaus, tik pasak", kad automobilio vairuoti jau negal"-
+iau. D%ulija man paai#kino, kad Auksei yra nesaugu gr'%ti 
' namus su tokiu girtu d"duku, tod"l ji turinti laikinai vykti 
gyventi pas glob"j(. Sutikau su tuo nedvejodama. D%ulija, 
negai#dama laiko, mokyklos koridoriais nukeliavo pasiimti 
Auks"s i# jos klas"s. A# gal"siu su ja susitikti tik po dviej& 

dien&, dviej& valand& pasimatymo metu.



S Ė  M A  I R I S

13

Po keli& dien& D%ulija kvie+ia pokalbio. Dalyvauja ir 

jos vadovas, vadybininkas, vadinamasis mened!eris)– koki& 

penkiasde#imties augalotas juodaodis vyras. D%ulija, 'ko-

pusi ' penkt( de#imt' grynakrauj" angl", pati neseniai i#gy-

venusi skausmingas skyrybas su vyru ir man papasakojusi, 

koki( stebukling( gali( jai turi antidepresantai, kalba su ma-

nimi draugi#kai ir, saky+iau, motini#kai:

– Gal turi problem& su alkoholio vartojimu?

– Taip,)– linksiu galva ir ruo#iuosi sutikti su bet kuo, kad 

tik kuo grei+iau gr(%int& Auks! namo. 

– Tai jau gerai, kad pripa%'sti tai,) – dr(sina D%ulija.) – 

Kai tik i#spr!si #i( problem(, Auks" gal"s gr'%ti namo.

D%iaugiuosi gird"dama #' pa%ad(. Nes jau esu tikra, #im-

tu procent& %inau, kad daugiau nebegersiu.

Juodaodis vadybininkas pa#aipiai pakomentuoja ka%ko-

kius mokslinius duomenis, kad tik labai nedaugeliui mote-

r& pavyksta s"kmingai i#spr!sti alkoholio problem(. Jis, %i-

noma, netiki manimi ir 'teikia advokat& s(ra#(. Su vienu i# 

j& turiu susitarti d"l atstovavimo man. ,'kart Vaiko tarnyba 

kreipsis ' teism( d"l Auks"s globos nustatymo. ,'kart nebus 

kaip pernai, kai D%ulija, patik"jusi mano pa%adais nebeger-

ti, savo ma#ina parve%" Auksyt! namo. 
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A# vis dar naiviai tikiuosi, kad jie nesikreips ' teism(, jei 

tik a# suskubsiu nuvykti ' problem& d"l alkoholio turin+i&j& 

terapin! grup!. Susitinku su grup"s darbuotoja. Ji pa%ada 

man, kad greitai gal"siu prad"ti darb( grup"je)– tam ji tik 

para#ys rekomendacijas. 

Viskas bus gerai, nes a# vykdysiu visus socialini& darbuo-

toj& nurodymus. A# 'rodysiu, kad galiu nebegerti. A# myliu 

Auks! labiau u% gyvenim(, ir negerti)– tai yra ma%iausia, k( 

galiu padaryti, kad tik ji v"l b$t& su manimi. Kad tik v"l ga-

l"+iau jausti jos #iltas rankytes, apsivijusias mano kakl(. Kad 

tik v"l gal"+iau steb"ti sald& jos mieg( lovel"je. 

D%ulija jau pasak" Auksei, kad ji gal"s gr'%ti namo, kai 

mama pasveiks. T( pat' sakau dukrytei m$s& trump& su-

sitikim& metu. Susitikim& pri%i$r"toja atve%a j( i# glob"jos 

nam& tris kartus per savait!. D%ulija pasisteng", kad gal"tume 

leisti tas dvi susitikimo valandas baseine. Auks" labai d%iau-

giasi tuo)– turb$t visi vaikai d%iaugt&si galimybe taip da%nai 

pliu#kentis baseine. Ji savaranki#kai i#moko plaukti. Plaukia 

kaip tikra sportinink", pan"rusi galv( po vandeniu. Vandeny-

je paskui mus sekioja vert"ja ir pri%i$r"toja. Vert"ja pasakoja 

pri%i$r"tojai, apie k( mes su Aukse kalbame. Dar kalbame 

lietuvi#kai. Auks" dar moka ir supranta lietuvi& kalb(. 
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2009 m. liepa 
Penktadienio vakar( pro pa#to skyl! duryse 'krenta di-

delis ir storas vokas. Tai tikrai ne pa#tininko atne#tas vo-
kas) – taip v"lai jis nedirba. Voke) – #$snis ka%koki& nesu-
prantam& popieri&, ka%koki& i#vad&. Vienintelis man ai#-
kus tekstas jau pirmadien' kvie+ia mane ' Ri+mondo miesto 
(Magistrate  s) teism(. 

Dieve, juk a# dar neturiu advokato. Band"m su sese, at-
vykusia pad"ti man i# Lietuvos, ie#koti jo pagal D%ulijos 
vadybininko s(ra#(. Ta+iau, kaip ty+ia, n" vienas nesutiko 
imtis bylos. Visi tik patar" vykdyti socialini& darbuotoj& 
nurodymus ir sak", kad viskas tur"t& b$ti gerai.

Pirmadienio ryt( su sese jau esame teismo pastate. Ap-
saugos darbuotojas, i#krat!s m$s& rankines ir perbrauk!s per 
mus detektoriumi, pasi$lo pirma kreiptis ' teismo ra#tin!. 
Ra#tin"s merginos paduoda pildyti specialias angli#kas for-
mas, jei jau taip i#"jo, jog neturiu advokato. Formose angl& 
kalba reikia atsakyti, kokios teismo pos"d%io baigties pagei-
dauju. „Gr(%inti mano dukr( sesers, Lietuvoje dirban+ios 
psichologe, globai“)– u%pildau pageidavim& graf(. Taip pat 
nurodau, kad pati ketinu aktyviai spr!sti savo alkoholio pro-
blem(. Nurodau, kad Auks" yra Lietuvos piliet" ir jos nuo-
latin" gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, kaip ir m$s& su sese.
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Kingstono Vaiko tarnybos advokatas pasitinka mane su 
angli#ka #ypsena ir, spausdamas rank(, klausia, kur mano 
advokatas. Atrodo truput' nusivyl!s, kad tokio neturiu. 
Tada bando ai#kinti man, apie k( bus pirmasis teismo po-
s"dis. Bando parodyti, kad tai tik teisinis formalumas, nes 
mano dukt" nebegali b$ti globojama pagal 1989)m. Vaik& 
akto 20 dal' (Children Act Section 20). ,' popieri& sociali-
niai darbuotojai paki#a pasira#yti visiems t"vams, i# kuri& 
paima vaikus. T"vai patvirtina, kad savanori#kai atiduoda 
savo vaik( laikinai valstyb"s globai. Prakti#kai a#, pasira#iusi 
#' dokument(, atidaviau savo dukr( svetimos valstyb"s glo-
bai. Bet ar gal"jau %inoti, kad tur"jau reikalauti, jog svetimos 
valstyb"s tarnautojai)– socialiniai darbuotojai, teisininkai)– 
prane#t& Lietuvai, kad jos piliet" liko be mamos globos, nes 
jie #i( piliet! pa"m" i# mamos? Jungtin"s Karalyst"s ( JK) 
tarnautojai tur"jo patys tai padaryti, o ne paki#ti man pa-
sira#yti savo angli#kus dokumentus bei traktuoti mane ir 
mano dukr( kaip JK pilietes. Jie #ito nepadar" ir buvo la-
bai nepatenkinti, kai a# bir%elio pabaigoje pra#iau nutraukti 
mano „savanori#k(“ sutart' ir gr(%inti Auks! namo, kad ji su 
teta gal"t& gr'%ti ' Lietuv(. 

,iuo mano pra#ymu Vaiko tarnybos advokatas ketina 
ai#kinti jo skub& pra#ym( d"l teismo orderio gavimo Auk-
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s"s trumpalaikei tarpinei globai (Interim Care Order). Jis 
n" kiek neabejoja, kad teismas i#duos #' order', nes mama 
neslepia savo noro i#ve%ti dukr( ' Lietuv( dar neprasid"jus 
teismo procesui. 

Socialin" darbuotoja D%ulija pakviet" vert"j( man ir 
mano sesei. Ji taip pasir$pino m$s& teis"mis, kad v"liau 
nepriekai#tautume, jog ka%k( ne taip supratome. Jau teis-
mo pos"dyje teis"jas, pavarg!s laukti, kol vert"ja suras tin-
kam( %od', ir sulauk!s mano atsakym& be jos pagalbos, su 
mano sutikimu papra#ys vert"j( palikti pos"d'. Tai tikrai 
sutaupys pos"d%iautoj& laiko ir valstyb"s pinig&. D%ulija 
po to pasteb"s, kad angl& kalb( moku kur kas geriau nei 
ta vert"ja.

Mano sesuo pos"dyje, dar su tos pa+ios vert"jos pagal-
ba, bandys ai#kinti, jog ji Lietuvoje dirba vaik& psichologe, 
jog yra Auks"s teta ir yra pasiruo#usi r$pintis savo dukter"-
+ia. Angl& valdininkai garsiai svarstys: „O i# kur mes %ino-
me, kad j$s psicholog"?“ Sesuo rodys jiems savo lietuvi#k( 
„Sod ros“ darbo knygel! su 'ra#ais apie darb(, lietuvi#k( cha-
rakteristik( i# darbo. „Kaip mes galime %inoti, kad tai nepa-
dirbta, ir kas +ia para#yta?“)– pa#aipiai klaus angl& tarnau-
tojai. Jiems netinka lietuvi#ki Lietuvos pilie+i& dokumentai, 
nei#versti ' angl& kalb(.
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Vaiko tarnybos advokatas buvo teisus) – teismas labai 
lengvai i#duoda mano dukros laikinosios globos order'. 
,is orderis bus prat!siamas kiekvien( m"nes'. A# naiviai 
'sivaizduoju, kad po m"nesio, daugiausia) – po dviej&, na, 
trij&)– orderio nebereik"s prat!sin"ti, nes iki to laiko a# savo 
pastangomis 'rodysiu, jog labai rimtai sprend%iu alkoholio 
problem(.

CAFCASS) – tai dar viena atskira JK valstybin" orga-
nizacija, ginanti vaiko interesus atskirai nuo vietin"s val-
d%ios Vaiko tarnybos. Prasid"jus teismo procesui d"l vaiko 
globos, CAFCASS skiria vaiko saugotoj( (guardian), kuris 
su savo advokatu atstovauja vaikui teismuose. Taigi, teism& 
procese d"l vaiko globos dalyvauja trys #alys: Vaiko tarnybos 
socialinis darbuotojas su advokatu, CAFCASS saugotojas 
su advokatu ir vaiko t"vai) – nesvarbu, su advokatu ar be 
jo)– teismo pos"d%iai vienaip ar kitaip 'vyks. Labai svarbu, 
kad JK #eimos teismai n"ra vie#i)– ' juos ne'leid%iamas joks 
pa#alinis %mogus, nesvarbu, ar jis #eimos draugas, ar prijau-
+iantis kaimynas, ar giminaitis. *urnalistams be teis"jo lei-
dimo negalima skelbti jokios informacijos apie #i& teism& 
eig(. Visa tai daroma, kad b$t& apsaugoti vaiko interesai. 
Beje, apie vaiko interes& prioritetus ir apsaug( man teks la-
bai da%nai gird"ti. B$tent vaiko interesais manipuliuos JK 
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socialiniai darbuotojai, ekspertai, advokatai ir teis"jai, pri-
imdami bet kokius sprendimus d"l mano dukros)– svetimos 
valstyb"s piliet"s. 

2009 m. rugpj"tis
Pagaliau pradedu lankyti terapin! grup!. 
– A# esu alkoholik". Tai yra nepagydoma liga, kaip cu-

kralig". Bet a# galiu s"kmingai gyventi su ja, visi#kai atsisa-
kiusi alkoholio, pana#iai, kaip diabetikai atsisako cukraus,)– 
porinu terapin"s grup"s darbuotojai, pirm( kart( susitiku-
siai su manimi, kad sudaryt& man terapijos plan(.

Visas #ias tiesas %inau i# savo sesers)– psicholog"s, dirbu-
sios priklausomybi& srityje, ir anonimini& alkoholik& (AA) 
susirinkim&, kuriuos teko lankyti Lietuvoje ir Anglijoje. 
Ties( sakant, niekada nepatiko, o gal tiksliau)– netiko man 
tie AA susirinkimai. Gal kam nors tai ir vienintel" panac"ja 
nuo alkoholio, bet man tai visada atrod" ka%koks roboti#-
kas 12)%ingsni& programos vykdymas. Tod"l kai, i#klausiu-
si mano porinimus apie tai, kokia esu nepagydoma ligon", 
grup"s darbuotoja dvejodama nusi#ypso, man pasidaro ka%-
kiek neramu. 

– Mes nelaikome alkoholio problemos liga,)– pagaliau 
paai#kina savo #ypsenos reik#m!.)– M$s& terapin" progra-


