
 

 

Klaipėda – mano kelio pradžia 

 

 

 Einu akmenimis grįsta senamiesčio gatvele. Kelias nelygus, akmenuotas, tačiau tai ne kliūtis – einu 

tvirtai. O pirmieji mano netvirti žingsniukai buvo žengti būtent čia, Klaipėdoje. Kojomis pajaučiau gimtąją 

žemę, įsišaknijau, kaip kad medis įleidžia savo šaknis į motiną Žemę. Pavasario kvapai maloniai kuteno nosį, 

vasaros saulė bučiavo skruostus, rudens vėjas šiaušė plaukus, žiemos šaltukas žnaibė veidą – visa tai pirmą 

kartą buvo patirta gimtajame pajūrio mieste. Šie pojūčiai man asocijuosis tik su šiuo miestu. Augau greitai 

kaip pušaitės daigas, siekiau rankomis dangaus, tarsi medis savo šakomis. Mano pirmieji gyvenimo metai 

gimtojoje Klaipėdoje – tai tik nelygaus kelio pradžia, tik lapų skleidimasis. 

 Kojos nebeliečia akmenuoto kelio, žengiu ant metalinio kelto denio. Žuvėdros klyksmais pasitinka ir 

išlydi uosto laivus. Keltas palieka krantą ir neša mane tolyn. Vėjas draiko plaukus, bangos, nors ir menkos, 

supa laivą. Mano vaikystė – kaip laivo kelionė mariomis: be didelių iššūkių, lengva, gal truputį banguota. 

Gimtojoje Klaipėdoje buvo visko, ko reikėjo mažam augančiam vaikui: žali parkai, leidžiantys džiaugtis 



kiekviena pavasario ir vasaros diena, ošianti jūra, kur pramokstama plaukti, žalieji miškai, kvepiantys gaiva, 

taip pat saldžių vaisių pilni sodai. Malonu buvo pažinti Klaipėdos kultūrą, pamatyti paminklus, skulptūras, 

kurios visada primins gimtąjį miestą. Klaipėda mane augino, mokė, skatino pažinti pasaulį – čia mano šakos 

tvirtėjo, krovė vis daugiau lapų. 

 Palieku keltą, kojos netrukus grims į birų smėlį. Perdaug greitai mano laivas pasiekė krantą, galėjo jis 

nerūpestingai plaukti dar ilgai. O dabar jau nebelengvai kojas dėlioju smėlyje – baigėsi vaikystė. Žvelgiu į 

Klaipėdos simbolį – jūrą. Ji liūliuoja ramiai, bangos kedena smėlį, laivai plaukia tolyn... Greitai ir man teks 

išplaukti, keliauti per nerimstančias gyvenimo bangas, įveikti net ir sunkiausias kliūtis. Kur keliausiu, krausiu 

pumpurus – nežinau, bet esu užtikrinta tuo, kad gimtoji Klaipėda išliks mano širdyje, ji bus mano laivo 

kelionės galutinis tikslas. 
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