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2. Mandagumas gatvėje
Einame gatve? Kuria kryptimi eiti? Blokuojamas visas šaligatvis ... eina „siena“ žmonių
Atminkite, jog šaligatvis priklauso ne tik jums. Eikime dešine šaligatvio, perėjos puse.
Eikite šaligatvio dešine puse. Tačiau tai judriose miesto gatvėse gana sudėtinga, ir tenka labai laviruoti, kad
ko nors nesupykdytum ir kad nesusidurtum. Visad galvokite apie kitus praeivius – palikite kuo daugiau
vietos kitiems pėstiesiems.
Eiti kolona galite tik tada, jei yra pakankamai daug vietos ir kitiems nesutrukdysite.
Jei lenkiate kitą asmenį, tai stebėkite, kad būtų likę bent trys žingsniai iki to asmens, kad neužliptumėte ant
kulnų, jei netyčia, priekyje einantis asmuo sustotų.
Jei reikia stabtelėti, pasukite iš praeivių srauto į šoną. Ten pasikalbėkite su sutiktu pažįstamu, draugu ar
tiesiog pasikalbėkite telefonu. Jei ką nors susitikote, nestovėkite ir nekalbėkite viduryje šaligatvio.
Žiūrėkite, kad jūsų nešulys nekliudytų kitų praeivių. Jei ką nors netyčia užkliudysite – būtinai atsiprašykite.
Jei labai jau skubate, stenkitės savo rankine neužkabinti kito asmens, einančio šaligatviu, o jei jau taip
nutiko, atsiprašykite, o ne praeikite tarsi pro stulpą.
Prie perėjos dažnai žmonės stovi ant šaligatvio krašto ir kai važiuojantis automobilis per daug priartėja ar
dar kokia balutė, tai, žiūrėk, ir šoka atgal į žmonių minią.
Gerbkite automobilių vairuotojus ir gatvę pereikite nurodytose vietose, o ne kur jums patogiau ir kur
sumanėte. Jei nesaugote savo gyvybės, tai kodėl ją turėtų saugoti kiti?
Jei kalbatės telefonu, stenkitės kalbėti, kaip galima tyliau.
Jei jau labai alkani esate, nusipirkę bandelę ar sumuštinį suvalgykite bent jau atsisėdę ant suoliuko parke, o
ne skubėdami gatve.
Nespjaudykite ir nemėtykite šiukšlių ant šaligatvio.
Nosies išskyras išpūskite į nosinę, o ne ant šaligatvio.
Keiksmažodžiai – lygiai toks pat atstumiantis elgesys.
Jei rūkote, tai rūkykite tam skirtose vietose, kodėl kiti praeiviai turėtų uostyti jūsų rūkomos cigaretės
dūmus?

Riedutininkai, bėgikai, dviratininkai gali laisvai jaustis priemiesčio šaligatviuose, kuriuose nėra tokio
intensyvaus praeivių srauto, tačiau ten, kur daug praeivių, turėtų dviračiu ar riedučiais važiuoti am skirtu
taku. O jei tokio tako nėra, dviračiu važiuoti gatve.
Mieli praeiviai, neikite dviratininkams skirtu taku. Juk yra pakankamai vietos šaligatvyje.
Lyja lietus – nešiojamės skėčius. Skėtį skleiskite vertikaliai ir tik tada, kai išeinate į lauką.
Pakelkite skėtį aukštyn, kai lenkiate žemesnius praeivius.
Nuleiskite skėtį žemyn, kai lenkiate aukštesnius praeivius.
Jei einate po pastoliais, skėtį suglauskite, nebent ten varvėtų vanduo.
Sulaužytas skėtis ir neestetiškai atrodo ir pavojingas, nes virbais galite sužeisti praeivius.
Prieš įeidami į patalpą skėtį suskleiskite ir kelis kartus pakratykite, tik kad neaptaškytumėte kitų praeivių.
Tada suspauskite juostele virbus prie koto ir laikykite vertikaliai.
Jei einate gatve ir nešatės neišskleistą skėtį, laikykite jį vertikaliai, o ne horizontaliai – po pažastimis.
Lipame į viešąjį transportą – stumtis ar praleisti?
Moteris su vežimėliu ar neįgalus asmuo su vežimėliu? Kodėl mes tokie nepaslaugūs ir nedėmesingi? Kažkas
su dideliu nešuliu – ar suskumbame padėti?
Visų pirma leiskite keleiviams išlipti ir neužstokite perėjimo.
Nelaikykite savo rankinės ant tuščios sėdynės. Mandagu pasiūlyti savo vietą kitam asmeniui, kuriam galbūt
labiau reikia: nėščiajai, tėvui ar motinai su mažu vaiku, vyresnio amžiaus asmeniui ar daug daiktų laikančiam
keleiviui. Bet kam, kas atrodo silpnesnis ar pavargęs.
Jei nėra vietos atsisėsti, paėjėkite į autobuso ar vagono vidurį, kad kiti galėtų įlipti. Kai autobusas artėja prie
stotelės, kurioje ketinate išlipti, iš anksto priartėkite prie durų.
Jei daug laisvų vietų, priekines vietas palikite vyresniems ar neįgaliems asmenims.
Nesusikelkite kojų ant sėdynės. Nepalikite savo šiukšlių transporte.
Jei keliaujate su kuprine ar dideliu nešuliu, nusiimkite kuprinę nuo pečių ir laikykite ties juosmeniu, kad
nestumdytumėte kitų.
Viešajame transporte netinka aptarinėti intymių reikalų ar garsiai kalbėtis. Šlapią skėtį atremkite į grindis,
kad jis neužtvertų tako.
O jei keliaujate traukiniu ar autobusu, mielos ponios, tai nėra tinkama vieta manikiūrui darytis ar ilgiems
pokalbiams telefonu.
Jei klausotės muzikos – nustatykite nestiprų garsą, kad netrukdytų kitiems.
Valgymas viešajame transporte: jei suvalgysite šokoladuką, tai nieko tokio, tačiau netinka įvairūs kvapnūs
valgiai.
Nesikeikite – savo „spalvingus“ posakius pasilaikykite privačiai aplinkai.
Nesišukuokite ir nesidažykite viešajame transporte.
Kramtomąją gumą kramtykite santūriai, o ne atvira burna.
Aistringi apsikabinimai ir bučiniai nedera viešoje erdvėje. Laikykite savo draugės ar draugo ranką savojoje,
bučinys į skruostą – ir to pakanka.
Jei laukiate autobuso ir esate daugiau nei trys žmonės – sudarykite eilutę, pasiruoškite smulkių pinigų ar
taloną.
Vyras eina pirma, kai tenka eiti per minią, lipti į liftą, eiti į barą. Eina nuo šaligatvio krašto, kad apsaugotų
moterį, gali ištiesti ranką ir padėti išlipti iš automobilio ar nulipti stačiais laiptais, jei moteris avi
aukštakulnius batelius.
Pokalbiai mobiliaisiais telefonais viešajame transporte Nederėtų kalbėtis mobiliuoju telefonu. Jei
kalbėsite tik esant rimtai priežasčiai ir stengsitės nesutrukdyti kitų, tai jus taip pat supras kiti keleiviai. Kiti
tuo pat metu galbūt skaito laikraščius. Pasistenkite, kad pokalbis truktų kaip galima trumpiau. Kai išlipsite iš
transporto priemonės, paskambinsite ir aptarsite. Gerbkite kitų žmonių erdvę ir netrukdykite savo
asmeniniais pokalbiais.

Gatvėje susitinkame pažįstamus – sustojame pasikalbėti, o tuo metu drauge ėjęs asmuo nesmagiai
stoviniuoja ir laukia, kol baigsite kalbėti. Ar turėtume pristatyti?
Taip, turėtumėte supažindinti. O jei to nenorite daryti, tai geriau tik pasisveikinkite žodžiu ar galvos
linktelėjimu.
Jei rūkote – būkite dėmesingas kitiems ir stebėkite, ar nepučiate dūmų į kitus. Geriau rūkyti tik tam
numatytose vietose.
Ačiū, prašom, atsiprašau, atleiskite, nėra už ką, kuo galėčiau padėti – žodžiai, kuriuos visad turėtume
prisiminti! ☺
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