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Visai neseniai klasėje skaitėme M.A. Hanseno tekstą „Knyga“. Pagrindinis veikėjas Matis, beveik 

mano bendraamžis, svarstė, kas svarbiau – atsiduoti savo pomėgiui skaityti ar šeimos, nors ir netobulos, 

rūpesčiams. Ištraukos pabaigoje nuvargęs berniukas susapnuoja sapną, kad yra Kristupas Kolumbas, naujų 

žemių atradėjas, kurio laivas „Santa Marija“ po ilgų kelionių prisišvartuoja Naujajame pasaulyje. Klasėje 

ilgai diskutavome, kas tas naujasis pasaulis – knygos ar šeima. Ką pasirinks Matis – būti šeimos ar knygų 

pasaulio Kolumbu. 

Tuomet bandžiau įsivaizduoti, ką reiškia būti šeimos Kolumbu. Juk šeima ne šiaip švelniai 

skambantis žodis, bet ir nemaža brangių žmonių grupė. Mat šeima laikau ne tik savo tėtį, mamą, brolį ir sesę. 

Man šeima yra visa mūsų giminė, įskaitant ir tolimiausius pusbrolius, pusseseres. Šeima aš vadinu netgi savo 

lankomus skautus: ten vieni kitus vadiname broliais, sesėmis. Taigi, manau, kad šeima yra tie žmonės, 

kuriuos sieja kažkas bendra, panašaus. Tačiau tai lyg skruzdėlynas, kur kiekvienas privalo įnešti savo šapelį. 

Kai pasiimu seną fotoaparatą, priklausiusį mano proseneliui dar 20a. pr. Lietuvoje, juntu, kad manyje 

prabunda fotografas. Ir aš, kaip ir prosenelis, trokštu paveiksluoti savo šeimos narius, gamtą. O kai sklaidau 

kito senelio tarybinių metų diplomus už pergales arklių lenktynėse, lengvai įsivaizduoju save, skriejantį su 

nesulaikomais žirgais. Atrodytų, protėvius ir mane sieja panašūs troškimai. O gal jų palikti daiktai įkvepia 

mane?  

Tačiau normalu, kad labiausiai jaučiuosi artimas savo tėvams, lygiuojuosi į juos. Jie lyg tie kolumbai, 

dedantys visas pastangas, kad mūsų šeimos laivas plauktų. Mano tėtis yra technologijų mokytojas. Jis, kaip 

ir aš, gimęs po avino ženklu, todėl yra užsispyręs ir visąlaik užbaigia, ką pradėjęs. Su tėčiu niekada nebūna 

liūdna. Kiekvieną vasarą bent kartą važiuojame pažvejoti. Mano mama visada užsiėmusi: mezga, tvarko, 

kepa, vėl mezga ir taip beveik visą dieną. Galbūt iš jos paveldėjau poreikį visur suspėti: ir gerai mokytis, ir 

dainuoti vokaliniame ansamblyje, ir leisti laiką su skautais. Mama su tėčiu šoka tautinius šokius, todėl  

vasarą važiuojam į koncertus ar šiaip iškylas. Taip pat mes turime savo papročių: per advento vakarus 

deginam žvakutes, mūsų Kūčios neapsieina be aguonpienio, palinkėjimų, maldos. Esu labai dėkingas 

tėveliams už pavyzdį, kaip svarbu stengtis dėl savo šeimos ir kasdieniais darbais, ir savo pavyzdžiu, ir 

puoselėjimu to, kas gyvuoja nuo labai seniai. 

Taigi, manyčiau, gera būti šeimos Kolumbu, nors ir nelengva. Savo šeimai padovanota diena 

prilygsta garsiojo keliautojo pasauliniam atradimui. Protėvių palikimas man yra toks pat svarbus, kaip 

Amerikai jos atradėjo vardas. Ir Mačiui, jei jis mane išgirstų, patarčiau pasistengti dėl savo šeimos narių kaip 

dėl Naujojo pasaulio. 


