
Vaikų žemė 

Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu žemę valdytų vaikai? Jeigu prezidentai, karaliai, mokytojai, 

gydytojai, policininkai būtų vaikai? Sunku įsivaizduoti? O aš įsivaizduoju: jeigu vaikai valdytų pasaulį, 

visų pirma būtų visada ištesėti visi pažadai, - ne taip, kaip suaugusiųjų pasaulyje, kur prezidentai gali 

lengvai prižadėti ir netesėti pažado. Sakote, ir vaikai meluoja? Bet ar gali melas apie neatliktus namų 

darbus, gautą dvejetą ir nugvelbtą saldainį prilygti suaugusiųjų melui? Istorija žino pavyzdžių, kai po 

prižadėtos taikos prasidėdavo karas... 

Vaikai pagerintų pasaulį. Pirmiausiai – sukurtų modernesnes technologijas, nes vaikai dėl jų 

tiesiog pamišę, todėl visaip tobulintų. Būtų mažiau šiukšlių vandenynuose ir sausumoje, nes vaikai 

mažiau vartotų nereikalingų daiktų. Dar nebūtų karų, nes vaikai labiau mėgsta žaisti ir draugauti, negu 

peštis. Niekas nesiurbtų ir nenaudotų naftos, nes vaikai nevairuotų automobilių. Būtų taupomas vanduo, 

nes vaikai negamintų maisto (užtektų ledų ir šokolado), o vandenį tik gertų ir juo praustųsi. Vaikai  

uždarytų visus casino ir uždraustų azartinius žaidimus, kurie gadina žmonėms gyvenimą, atimdami visus 

pinigus, namus ir net šeimą. Būtų visiškai uždraustas rūkymas, alkoholis ir narkotikai, ir niekas nežinotų, 

kas tai yra, nes nebūtų net galimybės jų paragauti. Jokių svaigalų tiesiog niekas negamintų... 

Bet tenka pripažinti, kad tokiame pasaulyje atsirastų kitokių bėdų. Vaikai nepakankamai 

išsilavinę ir patyrę, jog suprastų, kaip reikia valdyti šalį, kaip gydyti žmones ar gaminti šokoladą – o tai 

jau katastrofa. Covid-19 pandemija tęstųsi visą amžinybę, nes vaikai nebūtų tokie protingi, kad galėtų 

išrasti vakciną. Ir tada visi pasiilgtų suaugusiųjų, kurie galėtų išgelbėti pasaulį nuo nelaimių (beje, 

suaugusieji – tai žmonės, nugyvenę daugiau nei dvidešimt metų).  

Tai kurį pasaulį rinktis: vaikų ar suaugusiųjų? Žaismingesnį ir įdomesnį ar išmintingesnį ir 

žemiškesnį? Manau, kad pasaulį reikia keisti drauge: suaugusieji turi klausytis vaikų, o vaikai – 

suaugusiųjų. Žinoma, kad nesąmonė būtų valgyti tik saldainius – reikia ir kotletų, nesąmonė tik žaisti – 

reikia ir dirbti. Kaip ir nesąmonė kariauti – reikia mylėti vieniems kitus. Nereikia atiduoti žemės vaikams 

– reikia padaryti taip, kad vaikams būtų gera joje augti... 
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