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ĮVADAS 

Darbo temos aptarimas. Aš – Vakaris Balčiūnas, esu meno mylėtojas. 2015 m. baigiau 

Pakruojo Juozo Pakalnio vaikų muzikos mokyklos akordeono klasę. Domiuosi teatru, muzika, 

groju gitara, mėgstu dainuoti, skaitau eiles. Dabar lankau Linkuvos kultūros centro teatro studiją, 

kuriai vadovauja Simonas Kilius, vyrų vokalinį ansamblį ,,Šiaurys’’, neseniai pradėjau giedoti 

Linkuvos baţnyčios chore. Gimnazijoje dalyvauju skaitovų konkursuose, atlieku vedančiojo 

vaidmenį renginiuose, koncertuose, dainuoju duetu su Marija Kacilevičiūte, vaidinu spektakliuose, 

mėgstu dainuoti vienas. Todėl pasirinkta tema artima man, mano veiklai, mano pomėgiams. Šiame 

darbe bandysiu perţvelgti gimnazijos duetų muzikinį kelią, neliesdamas platesnės gimnazijos 

muzikinės veiklos. 

Darbo nauda ir aktualumas. Labai tikiuosi, kad šis darbas, jame esanti informacija, 

nuotraukos, bus naudingos ateityje tiems, kas domėsis gimnazijos muzikiniu gyvenimu, o gal 

norės tęsti būtent šį, mano pradėtą, darbą „Linkuvos gimnazijos duetai“. 

Darbo tikslas. Surinkti prisiminimus iš  Linkuvos gimnazijoje dainavusių mokinių duetų, 

nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1990 m.) iki šių dienų ir pasidomėti jų pasiekimais 

muzikos srityje, jų dabartine veikla ir ateities planais.  

Darbo uţdaviniai:  

1. Surasti ir prakalbinti buvusius mūsų Linkuvos gimnazijos auklėtinius, kurie ne maţą 

savo laisvalaikio dalį skyrė muzikai, dainai. 

2. Surinkti kuo daugiau informacijos apie juos, uţrašyti jų prisiminimus apie gimnazijos 

muzikinį gyvenimą. bei dabartinę veiklą. 

3. Susistemintį visą gautą medţiagą. 

4. Parengti 2019 metų dueto: Marijos ir Vakario koncertą Valentino dienos proga 

gimnazijoje. 

Tyrimo metodai. Norint pasiekti savo uţsibrėţtą tikslą ir įgyvendinti uţdavinius darbe 

naudoti šie tyrimo būdai: 

1. Paruoštas išsamus ir aiškus klausimynas respondentams. 

2. Suieškoti duetų dalyviai, jų telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai.  

3. Asmeninis pokalbis su duetų dalyviais. 
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DUETAS – MAŢASIS ANSAMBLIS 

Kiekviena meno šaka veika, jaudina ţmogų. Dailės kūrinio esmę suvokiame, jį stebėdami, 

literatūros – skaitydami ir girdėdami, o, kad muzikinis kūrinys veiktų mūsų jausmus, turime jį 

girdėti, išjausti. Taigi muzikos menui reikalingas atlikėjas (atlikėjai), kuris muzikiniais garsų 

lobiais labiausiai suvirpintų pačias jautriausias ţmogaus stygas, ţadintų klausytoją dţiaugsmo, 

ilgesio, meilės groţiui, gėrio jausmus, keltų kūrybines galias. 

Kompozitoriai rašo kūrinius tam tikriems atlikėjams – kartais dainininkams, kartais 

instrumentininkams, kartais ir vieniems ir kitiems. Vienus kūrinius atlieka vienas ar keli atlikėjai, 

kitus – šimtas ir daugiau. 

Kiekviena atlikėjų sudėtis turi istoriškai susiformavusius pavadinimus. Dviejų ir daugiau 

muzikuojančių (dainuojančių) ţmonių kolektyvas vadinamas ansambliu. Du dainuojantys atlikėjai 

kartais vadinami maţuoju ansambliu. Dainos turinį, formą, niuansus klausytojai suvokia iš dueto 

dainavimo. Todėl labai svarbu šias savybes perteikti reikiamame vokaliniame lygyje. Duetas, 

neturintis vokalinės technikos, nesuteikia klausytojams meninio pasigėrėjimo, nors dainininkai 

stengtųsi išreikšti giliausius jausmus. 

Kiekvienas vadovas turi rūpintis dainininkų vokaliniu paruošimu, supaţindinti juos balso 

aparato sudarymu ir pagrindiniais tikslaus garso formatavimo principais. 

Dainuojant duete labai svarbus yra kvėpavimas. Norint suformuoti tikslų kvėpavimą, reikia 

jį lavinti. Visada reikia įkvėpti per nosį arba vienu metu per nosį ir burną. Duete dainuojantys 

dainininkai tai turi atlikti kartu, jausti vienas kitą. 

Dainos turinį klausytojai supranta iš teksto, todėl ţodţius reikia ištarti ţodţius reikia ištarti 

labai aiškiai ir suprantamai. Ansambliniame dainavime labai svarbu yra aiški tartis – dikcija.  

Dainininkai, norėdami, kad jų balsai skambėtų graţiai, elastingai, lygiai, privalo nuolat 

vystyti savo kvėpavimą ir dikciją. Susidaryti minėtiems įgūdţiams padeda dainavimo pratimai (1 

pav.), kuriuos reikia dainuoti kiekvienos repeticijos pradţioje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Prasidainavimo pratimas. 
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LINKUVOS GIMNAZIJOJE DAINAVĘ DUETAI 

Pasidomėjęs Linkuvos gimnazijos buvusiais duetais, išdrįsau uţduoti keletą klausimų. 

Ţinojau, kad jie gali būti labai uţimti, tačiau laukti atsakymų ilgai nereikėjo. Buvę mokinai atsakė 

noriai ir labai graţiai išdėstė savo mintis ir prisiminimus. 

Reda Navickaitė-Mozūrienė ir Inga Chochlovaitė-Bagdonavičienė. 

2 pav. Reda Navickaitė-Mozūrienė                            3 pav. Inga Chochlovaitė-Bagdonavičienė    

 

Duetas susikūrė apie 1994 m. Mergaitės dainuoti pradėjo dar pradinėse klasėse. Dainuodavo 

mokyklos renginiuose, mokytojos S. Lovčikaitės etnografiniame ansamblyje, vėliau dalyvavo 

regioniniuose, ,,Dainų dainelė’’ konkursuose. 

Anksčiau duete dainavusi Reda (1 pav.) dabar turi savo verslą. Nors dabar nebemuzikuoja, 

bet sako: „muzika man visada liks artima’’. Anksčiau grojusi akordeonu, pianinu, dabar nebeturi 

laiko. ,,Su malonumu klausausi geros muzikos’’ – sako Reda. 

Apie savo dueto draugę Ingą beveik nieko neţino. Ţino tik, kad gyvena Klaipėdoje.   
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Goda Kacilevičiūtė ir Irma Ašmenavičiūtė. 

 

4 pav. Zoninis „Dainų dainelės’’ konkursas, Šiauliai 2009 m. 

Goda Kacilevičiūtė (4 paveikslėlyje kairėje) uţsiminė, kad muzika ją gyvenime lydi iki šiol. 

Ji sako: „Gyvenu Jungtinėje Karalystėje, Notingeme. Dirbu generaline direktore restoranų 

tinkle ,,Bunk’’. Į mano pareigas įeina ir muzikinių renginių organizavimas. Taigi su muzika 

„draugauju’’ nuolat. Taip pat koncertuoju, dainuoju viena, pritardama sau gitara. Dar ankstyvoje 

vaikystėje nevengiau scenos, dainavau jau lankydama darţelį 

Besimokant 10-oje klasėje muzikos mokytoja pasiūlė susiburti į duetą, pakviesti kartu 

dainuoti Irma Ašmenavičiūtę. Pirma mano reakcija buvo priešiška, nenorėjau dainuoti 

pritariamojo balso, buvau neįpratusi. Klydau, dainuoti duete patiko. Jautėme viena kitą, 

klausėmės, kaip dera mūsų balsai. 

Be to – dviese drąsiau! Aplankėme daug konkursų, festivalių, koncertavome gimnazijos 

koncertuose’’. 

Irma Ašmenavičiūtė (4 paveikslėlyje dešinėje) šiuo metu dirba Škotijos banke, nors toks 

darbas ir nėra susijęs su muzika, tačiau Irma sako, kad įgauta sceninė patirtis jai tikrai 

padeda. ,,Dainuoti ir dalyvauti koncertuose man visada labai patiko, o kai kaţkas patinka, tai ir 

nesunku. Mes su Goda dainuoti kartu pradėjome dar darţelyje, kai buvome visai maţytės. 

Atsimenu, mūsų pirmoji daina buvo apie ţvirblį, kuriam viską skaudėjo. Tuomet dainuoti kartu 

pasiūlė muzikos mokytoja Daiva Kacilevičienė. Esu jai dėkinga. Mokykloje dainuoti kartu 

pradėjome tuomet, kai išmokome groti gitaromis. Godos balsas stiprus, mano švelnesnis, 

lyriškesnis, todėl viena kitą papildėme ir , manau, mums visai neblogai sekėsi.  
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Muzika man visuomet buvo laisvalaikio praleidimo būdas ir puiki saviraiškos galimybė. 

Stipraus balso neturiu, tačiau dainuoti ansamblyje, chore ar duete man sekėsi. Mokykloje išmokau 

groti gitara, vis dar groju, nors ne taip daţnai kaip anksčiau.  

Šiuo metu dirbu Škotijos banke skaitmeninės rinkodaros ir pardavimų skyriuje. Mano darbas 

nėra susijęs su muzika, tačiau patirtis, kurią gavau dainuodama scenoje, man tikrai padeda. 

Dirbant banke taip pat labai svarbu mokėti suvaldyti jaudulį prieš svarbią prezentaciją ar 

susitikimą’’. 

Laura Nakvosaitė-Medzeliauskienė ir Ernestas Tamašauskas. 

 

 

5 pav. Zoninis „Dainų dainelės“ konkursas. Radviliškis 2012 m. 

Ernestas Tamašauskas (5 pav.) gyvenimo su muzika nesieja, tačiau baigęs mokyklą dar apie 

trejetą metų dainavo Linkuvos kultūros centro vyrų vokaliniame ansamblyje „ Šiaurys’’. Man 

uţsiminus apie mokyklos laikus, kurioje jis dainavo kartu su Laura, Ernestas trumpai atsakė: 

,,Sunku dainuoti nebuvo, o dviese dainuot buvo tik lengviau, gal dėl to, kad jaučiaus drąsiau 

ant scenos. Su muzika gyvenimo nesieju, dirbu oro uoste’’.  

Laura Nakvosaitė-Medzeliauskienė (5 pav.) nors gyvenimo su profesionalia muzikos karjera 

ir nesieja, tačiau ji nepamiršta muzikos ir kartais mėgėjiškai pagroja gitara. Laura į mano uţduotus 

klausimus atsakė labai greitai ir aiškiai: „Dainuoti dviese nebuvo sunku, nes Ernestas buvo puikus 

partneris dainose. Manau mes vienas kitą patempdavome. Dviese dainavome, nes taip jau viską 

surėdė muzikos mokytoja, ji norėjo paruošti duetą konkursui „Dainų dainelė’’, bet manau viskas 

neblogai ir gavosi. Taipogi du balsai kartais daug graţiau skamba nei vienas tam tikrose dainose, 

ar jų dalyse. 
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Apie Ernestą sunku pasakyti, bet manau jis muzikos tikrai neapleido, nes mokydamasis 

mokykloje. jis puikiai grojo gitara. Aš muzikos taip pat nepamiršau. Kartais mėgėjiškai pagroju 

gitara, o dabar mokausi groti pianinu. Po studijų aš pradėjau dirbti banke, ten šiuo metu ir dirbu’’. 

Ieva Kulkytė ir Toma Bučaitė 

 

6 pav. Respublikinis „Dainų dainelės’’ konkursas. Vilnius, 2018m. 

Buvęs Linkuvos gimnazijos duetas – 6 paveikslėlyje Ieva Kulkytė antra ir Toma Bučaitė 

trečia iš kairės. Dešinėje – Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Jonaitytė-Klupšienė, 

kuri paruošė konkursui šį duetą.  

Ieva Kulkytė šiuo metu studijuoja psichologiją, tačiau muzikos nepamiršo, ji universitete 

lanko kamerinį merginų chorą. Ieva labai greitai ir išsamiai atsakė į mano klausimus: ,,Dviese 

dainuoti gali būti tiek sunku, tiek lengva. Man ir Tomai nebuvo sunku, nes mūsų balsų skambesys 

gan panašus. Taip pat buvome klasiokės ir draugės, gerai viena kitą paţinojome. Tai scenoje labai 

padeda. Apskritai yra svarbus susidainavimas, tarpusavio supratimas. Tarkim, jei kas nutiktų, turi 

manyti, kaip elgsis scenos partneris. Sunkus yra tik dainų pasirinkimas – duetams jų nėra tiek 

daug, kiek lengviau mišriems duetams. Paţiūrėjus iš vienos pusės, solistu būti lengviau, nes visad 

ţinai savo galimybes, gausus dainų pasirinkimas, nekyla diskusijų ar nesutarimų dėl sceninės 

aprangos. Tačiau dainuojant duetu jautiesi ţymiai tvirčiau, nes šalia yra ţmogus, kuris tave 

palaiko, drąsiau lipti į sceną prieš gausią publiką. Taip ir mes ţvilgsniu, ar dar tebestovint 

uţkulisiuose, viena kitą nuramindavome. Be to didesnis iššūkis ir galimybės tobulėjimui, kai turi 
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prie kito ţmogaus prisitaikyti, atlikti ne tik savo partiją, bet ir draugės girdėti, pateikti kūrinį 

publikai darniai ir skambiai. 

Muzika iš mano gyvenimo niekur nedingo, šis pomėgis liko ir toliau mane lydi. Šiuo metu 

studijuoju psichologiją Vytauto Didţiojo universitete. Čia lankau kamerinį merginų chorą, kurio 

vadovas yra Viktoras Masevičius’’. 

Toma Bučaitė su muzika gyvenimo nesieja, dainuoja ir muzikos klausosi tik laisvalaikiu. 

Gavusi mano klausimus, Toma taip pat nepagailėjo laiko ir į juos atsakė: 

,,Dviese dainuoti tikrai nebuvo sunku. Nors tiesą pasakius, iš pradţių galvojau, kad mums 

sunkiai seksis dainuoti duetu, tačiau jau pirmą repeticiją tiek mes, tiek mokytoja pastebėjome, kad 

mūsų balsai dera ir verta toliau repetuoti tam, kad galėtume dalyvauti ne tik koncertuose, bet ir 

konkursuose. Nenorėčiau sutinkti, kad vienai dainuoti lengviau. Prieš dainavimą duetu, bandţiau 

dainuoti solo, tačiau turėjau didelę scenos baimę. Tada mokytoja pasiūlė dainuoti dviese, kad būtų 

drąsiau, o ir duetų tuo metu mokykloje trūko. Dainuojant su Ieva jokių sunkumų nekilo, nes derėjo 

net tik mūsų balsai, bet ir sutapo muzikos skoniai, buvome geros draugės, palaikydavome viena 

kitą. Dabar dainuoju, muzikos klausausi tik laisvalaikiu. Šiuo metu studijuoju Kauno 

technologijos universitete maisto mokslą ir technologijas’’. 

Marija Kacilevičiūtė ir Vakaris Balčiūnas 

               

           

            

 

 

             

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Marija Kacilevičiūtė ir  Vakaris Balčiūnas Linkuvos kultūros centras, 2018 m. 

 

Šiuo metu Linkuvos gimnazijoje esantis duetas.  

Marija Kacilevičiūtė (7pav.) turbūt kūdikystėje greičiau išmoko dainuoti nei vaikščioti. Ją 

muzika lydi nuo pat vaikystės, tai turbūt jos artimų ţmonių įtaka. Jos tėtis, dėdė ir teta labai gerai 
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sutaria su muzika. Ji puikiai dainuoja viena, sau pritaria gitara, duetu dainuoja ne tik su manimi, 

bet ir su savo tėčiu Virginijumi Kacilevičiumi. Kartais kalbėdamas su Marija apie tolimesnę ateitį, 

suprantu, kad ji dar nėra tvirtai apsisprendusi ką studijuos ir ar sies savo gyvenimą su muzika. 

Marija labai graţiai ir šiltai atsakė į mano uţduotus klausimus: „Visuomet sakiau, kad muzika – tai 

jausmas. Nesu tikra, ar apskritai įmanoma aprašyti muzikos reikšmę, tačiau ji – maţų maţiausiai 

visas mano gyvenimas. Ji yra mano palydovė. Geriausia draugė ir, ţinoma, pigus, tačiau pats 

veiksmingiausias vaistas sielai bei gyvai širdţiai. 

Dainavimas duetu man visada buvo iššūkis, tačiau aš juos be galo mėgstu. Kuomet į sceną 

uţlipi ne vienas, tampi atsakingas ne tik uţ save, tačiau ir uţ partnerį, negali savivaliauti. 

Nepaisant to, didţiausias dainavimo duetu privalumas – galimybė pasišnekėti su partneriu ne 

ţodţiais, o širdţių kalba. Nors muzikinis išsilavinimas gyvenime dar niekam nepakenkė, tačiau aš 

savo kelią linkusi atiduoti į Dievo rankas. Ţmogus niekad neţino, kas bus uţ valandos, tad man 

labai sunku pasakyti, kur atsidursiu rytoj. 

Aš, Vakaris Balčiūnas, muzikinį kelią pradėjau nuo muzikos mokyklos, paruošiamosios 

solfedţio klasės, būdamas 6 metų. Lankiau akordeono klasę ir mano pagrindinis muzikos 

instrumentas, kurio grojau, buvo akordeonas. 2015 m. baigiau muzikos mokyklą, pradėjau lankyt 

teatro studiją, uţ metų – ansamblį, dalyvavau skaitovų konkursuose, vedţiau įvairius renginius, 

koncertus, tačiau niekada nebuvo kilusi mintis, kad dainuosiu duetu, nes jokios patirties scenoje 

apie tai neturėjau. Dainavau tik ansamblyje ir kartais būdamas namie, uţsidaręs savo kambaryje. 

Kiek pamenu, Marija prieš kelis metus man pasiūlė padaryti romansą. Man padėjo muzikos 

mokytoja Daiva, nes kaip ir sakiau, kad neturėjau jokios patirties dainuojant duetu. Pirmas mano 

debiutas su Marija įvyko vasario 16-tosios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo 

dieną, Linkuvos gimnazijos koncerte. Neslėpsiu, kad per tokį pirmą pasirodymą patyriau nemaţai 

jaudulio, tačiau mūsų įdirbis pasiteisino ir susilaukėme daug palaikymo bei raginimų, kad mums ir 

toliau reikia dirbti kartu. Per kelis metus su Marija parengėme nemaţai dainų, jas atlikome ne tik 

mokyklos koncertuose, bet ir mūsų Linkuvos miestelio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidų 

šventėje. 

Reikėjo labai nedaug laiko, kad priprasčiau prie dainavimo duetu. Kai pripratau, atsirado 

didesnis pasitikėjimas savimi. Repetuodamas, lipdamas ant scenos su Marija, išmokau ne tik 

geriau dainuoti solo bet ir pamaţu pajutau gerą, sceninį ryšį su Marija. Sunku visa tai paaiškinti 

ţodţiais. Norint būti scenoje neuţtenka pasimaivyti, gerai atlikti dainą ir nusilenkti. Reikia jausti 

partnerį, dainą, bendrauti su ţiūrovais akimis, mintimis, jiems perteikti dainos emociją. Turi būti 

atsakingas uţ savo partnerį. Su Marija vienas kitą scenos uţkulisiuose palaikome, daţnai 

mėgstame pajuokauti, kad į sceną neišeitumę niūriais veidais, o po visko mėgstame aptarti kaip 

atlikome dainą. Labai svarbus ryšys su partneriu, turi gerai su juo sutarti, paţinti jį, kitaip duetas 
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greit iširs. Scenoje jaučiuosi kaip kulinaras virtuvėje: puikiai ţinau kokie patiekalo ingredientai, 

koks receptas, jei pamirštu kur sudėti įrankiai, paklausiu savo kolegos. Apie savo ateitį daţnai 

pagalvoju. Nujaučiu, kad gyvenimą tikrai siesiu su menu, tikriausiai su vaidyba, bet muzikos tikrai 

nepamiršiu. 

  



12 

 

IŠVADOS 

 

1. Rašydamas šį kūrybinį darbą, suţinojau daug naujo apie dainavimo dviese galimybes bei  

taisykles, balso paruošimą, pratimus balsui lavinti.  

2. Domėjausi Linkuvos gimnazijoje dainavusiais duetais, jų pasiekimais, tolimesne veikla 

3. Stebina, kad tik maţa dalis ţmonių, dainavusių gimnazijos duetuose savo gyvenimą sieja 

su muzika. 

4.  Norėčiau, kad tą mano pradėtą darbą tęstų kiti gimnazistai, nes tikiu, kad duetai 

gimnazijos scenoje dar skambės ilgus metus.  
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 Priedai 

Romansas dviems (m. G. Paškevičius, ţ. E. Damskytė) 

 Jau rytas aušta mylima, o delnuose vėl tuštuma. 

Ką tu veiki dabar viena? Kai aplink ţiema. 

 

Koks ilgas mūsų vakaras, ir taurės dvi nepaliestos 

Tu man esi, toks artimas. Tu man esi toks tolimas. 

 

Ţinau nemiegi laukdama, ir naują ţvakę vėl degi. 

Tavęs man niekad negana man tik tu lieki. 

 

Jau gruodis metai baigiasi, namai alsuoja tavimi. 

Ir sniegas baltas leidţiasi, ir širdis rami. 

 

Pried. 

Man reikia tavo artumos, ir tavo ţodţių, ir tylos. 

Tavęs man reikia visados - aš sergu tavim. 

 

Nėra jėgų, sakyt sunku. Nėra širdies, tave išplėšt. 

Ir vėl iš naujo suklumpu melsdamas tikėk. 

 

Kai pabundu staiga nakty, ir tavo ţodţiais vėl tikiu. 

Jaučiu tave labai arti, dar pabūk, dar pabūk. 

 

Pried. 

Man reikia tavo artumos, ir tavo ţodţių, ir tylos. 

Tavęs man reikia visados - aš sergu tavim. 

Man reikia tavo artumos, ir tavo ţodţių, ir tylos. 

Tavęs man reikia visados - aš sergu tavim. 

   

Suvalkijos berniokas (ţ. K. Kubilinskas, m. l. liaudies) 
   

Ant klevo gonkų saulė tyška 

Graţu darţelyje sesers 

Tu padainuok, berniok išblyškęs 

Sesuo ir vėjas tau pritars 

 

Tu padainuok, šaunus bernioke 

Iš Suvalkijos lygumų 

Ir tau pritars javai nunokę 

Ir senas gluosnis prie namų 

 

O tu pašvilpauki, bernioke 

Iš Suvalkijos lygumų 

Tik tu ir vėjas šitaip moka 

Pašvilpaut tyliai prie namų 

 

Sakyki myli ar nemyli 

Graţi gėlė ne tik rūta 
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Ne vieną širdį ji apvylė 

Ne tavo daliai ji skirta 

 

Tu padainuok, šaunus bernioke 

Iš Suvalkijos lygumų 

Ir tau pritars javai nunokę 

Ir senas gluosnis prie namų 

 

O tu pašvilpauki, bernioke 

Iš Suvalkijos lygumų 

Tik tu ir vėjas šitaip moka 

Pašvilpaut tyliai prie namų 

 

Dukrai (m. G. Paškevičius, ţ. E. Drungytė) 
 

Ką manai dabar, sarge ateities? 

Gal ir tu paverk ant peties. 

Aš tave meldţiau mūsų neišskirt 

Laiko vis maţiau kaltėms išpirkt. 

Tu taip toli 

Kad pasenau 

Gal naktimis girdi 

Kaip meldţiuosi tau? 

 

Dar taip toli 

Bet visada 

Vakaro atspindy 

Tu esi šalia 

 

Sau liepiau tikėt, kad sugrįši tu 

Iš kitos erdvės dangaus keliu. 

Sarge, negali nuosprendţio pakeist. 

Ji jau pakely, ji man atleis. 

 

Tu taip toli 

Kad pasenau 

Gal naktimis girdi 

Kaip meldţiuosi tau? 

 

Dar taip toli 

Bet visada 

Vakaro atspindy 

Tu esi šalia 

 

Švelnumas (m. A. Raudonikis, ţ. E. Selelionis) 

 

Kai uţ lango gruodas ar šarma 

Kai ateina sielon vienuma 

Kai širdis nešyla 

Kai ranka nekyla 

Man pro slogią tylą 
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Grįţta, grįţta tavo artuma 

 

 Tas rankų švelnumas 

 Nuo širdies ir nuo veido 

 Tirpdo vienumos ledus 

 Tu – ryto lengvumas 

 Man graţinęs lyg dainą 

 Tuos jau uţmiršty vardus 

 

Savo sunkią naštą tau nešu 

Neţinau, gal kaltas pats esu 

Kai jėgų pristinga 

Kai kelius uţsninga 

Aš tave lemtingą 

Tyliai tyliai pašaukiu vardu 

 

 Tas rankų švelnumas 

 Nuo širdies ir nuo veido 

 Tirpdo vienumos ledus 

 Tu – ryto lengvumas 

 Man graţinęs lyg dainą 

 Tuos jau uţmiršty vardus 

 

 

Smerk ir priekaištauki, jei gali 

Tik neleisk paklysti man kely 

Kai apkars man dienos 

Naktys mėnesienos 

Kai aš būsiu vienas 

Būki, būki ţemėj netoli 

 

Tas rankų švelnumas 

Nuo širdies ir nuo veido 

Tirpdo vienumos ledus 

Tu – ryto lengvumas 

Man graţinęs lyg dainą 

Tuos jau uţmiršty vardus 

 

Trys tylios eilutės (m. ir ţ. L. Remeikienė) 

Trys tylios eilutės 

Ir dramblio spalvos diena. 

Ir viskas, kaip vakar, 

Suknelė juodai balta. 

 

Trys tylios eilutės 

Ir dramblio spalvos diena. 

Ir viskas, kaip vakar,  

Suknelė juodai balta. 
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Kaţkodėl galvojau, kad niekad nebūsime svetimi, 

Kaţkodėl galvojau, kad visada liksime artimi. 

Kaţkodėl nelinksma, nors visad tu ant bangos, 

Tik nesusitinkam, nerandam progos. 

 

Galėtum nebelsti, nubusti neketinu, 

Miegosiu ir kelsiuos dabar jau kitu laiku. 

Nors viskas, kaip vakar, suknelė nemylima 

Ir viskas atleista jau – dramblio spalvos diena. 

 

Kaţkodėl galvojau, kad niekad nebūsime svetimi, 

Kaţkodėl galvojau, kad visada liksime artimi. 

Kaţkodėl nelinksma, nors visad tu ant bangos, 

Tik nesusitinkam, neieškom progos. 

 

Tik nesusitinkam... 

Norėjai uţklupti mane, dainuojančią pamatyt 

Ne šiandien, ne vakar, galbūt kada nors poryt. 

Galėjau uţklupti tave ir svajose pagaut, 

Netinkamas laikas, ţiema, sunku uogaut. 

 

Kaţkodėl galvojau, kad niekad nebūsime svetimi, 

Kaţkodėl galvojau, kad visada liksime artimi. 

Kaţkodėl nelinksma, nors visad tu ant bangos, 

Tik nesusitinkam, nerandam progos. 

 

Tik nesusitinkam... 

Trys tylios eilutės 

Ir dramblio spalvos diena... 

 

Eilės Valentino dienos proga 

1. Tos ilgos naktys be mėnulio, 

Padangėj pilna debesų. 

Ir niekada aš netikėjau, 

Kad be tavęs man bus sunku. 

 

2. Ţinok kad meilė – auksinis perlas, 

Ţinok kad meilė – ateitis. 

Ţmogus be meilės – lyg aklas vergas, 

O jo gyvenimas tartum naktis. 

 

3.  Daina susideda iš ţodţių ir melodijos, 

O meilė iš dviejų širdţių liepsnos. 

Daina uţpildo laiko tuštumą, 

O meilė – ilgesį šviesos. 

Daina – poezija ir gaidos, 

O meilė – išsipildţiusi svaja. 

Daina nuo laiko blunka, mainos, 

Tikroji meilė – niekada. 


