
Muzika mano gyvenime 

Nuo apsunkusių kaštono šakų ant sušalusios žolės krenta vaisiai. Grįždama iš mokyklos, 
visada juos pastebiu – rudi kaštonai spindi tarp pūvančių lapų. Byra obuoliai, kurių raudonumas 
primena užgęstantį saulėlydį, pamirštą sename vasaros sapne. Sunkiai slenka debesys, kurie žada 
jau apie tuoj pat prapliupsiantį smarkų lietų. Lediniai, negailestingai sukaustantys vėjo gūsiai verčia 
šlamėti įvairiomis spalvomis nudažytus lapus. Kokius stebuklus sugeba gamta! Dar prieš kelias 
savaites ryškiai žaliavusio parko kraštovaizdis verčia manyti, jog jis nulietas įvairiomis akvarelės 
spalvomis – kur dairaisi tik raudona, ruda, geltona... Netikėtai užklupusių šalnų nukandžioti lapai, 
kurie vos vos įsikibę į beržo lūžtančius stiebus. Pro langą stebiu paskutinę minutę išskrendančias, 
pilką dangų raižančias kregždes. Dėl jų labai garsaus čiulbėjimo man pašiurpsta oda. Net nepraėjus 
minutei paukščiai dingo iš mano akiračio. Išskrido kažkur toli, į nežinomybę už horizonto. Negaliu 
atsigrožėti rudens natomis. Tai lyg užburianti pasaka, sklindanti iš senos, nušiurusios, jau seniai 
lentynoje apdulkėjusios knygos. Ta pasaka dainuoja savo nepaprastą istoriją, o ta istorija yra 
gyvenimas, kupinas skambiausių akordų, privertusių virpėti širdis iš netveriamo džiaugsmo. Tačiau 
neįmanoma užmiršti ir niūriausių melodijų skambesio, sklindančio iš mano kambaryje stovinčio 
seno pianino. Pianino, kuris matė siaučiančias didžiausias audras, garsiausius žaibus, negandas 
nušviečiančius saulės spindulius ir degančią, stipriai degančią ir lengvai neužgesinamą meilę 
muzikai. 

Rudenį, kur tik pažvelgsi akimis, - tik skambanti muzika! Taip, ji neįprasta, kartais net 
nesuprantama, galinti rėžti ausį, tačiau nuostabiai kerinti kiekvieną - mažą arba didelį, aukštą ar 
žemą, seną ar jauną, džiūgaujantį arba išgyvenantį sunkiausias gyvenimo akimirkas, verkiantį ir tą, 
kuris šypsosi. Muzika vienija visiškai skirtingus žmones. Jie vienas kito nepažįsta, tačiau vis tiek 
savyje turi trupinėlį kažką bendra, siejantį neprilygstamu ir nepakartojamu ryšiu. Mes visi esame 
tokie skirtingi ir savaip unikalūs, tačiau kartu ir labai panašūs! Mus sieja ir branginamos vertybės, 
mąstymas, seniausios tradicijos, aplink supančio pasaulio supratimas. Net tam tikri dalykai tarp 
mūsų turi savo nerašytą reikšmę. Ruduo – pabaiga, mirtis. Tačiau aš visiškai nesutinku. Mano 
gyvenime tai turi visiškai priešingą prasmę. Ruduo man reiškia naują, lauktą, daug įspūdžių ir 
akimirkų atnešiančią pradžią, viltį ir gyvenimą. Aš gimiau rugsėjį.  m 

Mane nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų lydi skambanti muzika. Garsi, arba tokia, kurią 
vos įmanoma išgirsti vidurnakčio tyloje, kupina liūdesio ir linksma, tačiau ji  buvo šalia manęs. 
Visur ir visada. Nors vis dar formuojuosi kaip  asmenybė, per keturiolika metų spėjau išmokti 
vadovautis savo vertybėmis, suprasti daug gyvenimiškų, skaudžių, kartais dideles žaizdas 
paliekančių pamokų, taip pat mokėti priimti sprendimus, turėti savo tvirtą nuomonę, tačiau 
nepamiršti mokėti įsiklausyti ir suprasti kitų. Bėgant laikui supratau, jog muzika yra visur, tik reikia 
ją mokėti išgirsti, pajausti, suprasti, ja džiaugtis ir branginti. Lauke naktį spengianti tyla irgi yra 
muzika, taip pat mano ankščiau minėtas namus paliekančių paukščių čiulbėjimas, kaustančio vėjo 
ūžimas, įvairiaspalvių lapų šlamėjimas miško tankumoje.  

Manau, jog tokį mąstymą man padėjo suformuoti tai, jog lankau muzikos mokyklą. 
Kiekvieną mėnesį, savaitę, dieną po pasibaigusių pamokų mokykloje einu ten, kur tarp sienų vyko, 
vyksta ir vyks mano gyvenimas. Muzika į mano gyvenimą atnešė ne tik gebėjimus groti vienu iš 
didžiausių instrumentų – didingu fortepijonu, išraitinėti akordus, gamas, suprasti muzikinę teoriją ir 
pajusti tą vienijantį ir nepakartojamą jausmą dainuojant chore, kai atrodo, jog aplinkui esančios 
širdys pradeda mušti vienu ritmu. Muzika man davė galimybę rasti ir turėti draugus, naujus 
autoritetus, žmones, į kuriuos stengiuosi lygiuotis kiekvieną dieną. 

Ten mokausi jau septynerius metus, tačiau jų nekeisčiau į nieką - tai mano geriausi 
gyvenimo metai. Eidama koridoriumi į klasę, akyse matau neįkainojamus atsiminimus, vaizdus, 
kurie su manimi liks visą gyvenimą. Išdaigos su draugais, baimė prieš koncertus, bandymai išmokti 
ilgiausias gamas likus kelioms minutėms iki pamokos. Kiek daug įvairių emocijų ir jausmų, liūdnų 
ir linksmų, tačiau mane jos priverčia eiti toliau, nepasiduoti ir turėti aiškų tikslą. Muzika  stiprina, 



guodžia, duoda tai, ko niekas negali duoti.Muzika mane užaugino nuo mažos mergaitės iki  kuo esu 
dabar.  

Žinau, jog visą gyvenimą būsiu be galo dėkinga muzikai.  Tam keistam dalykui, kuris nėra 
matomas, jo negalima paliesti, apkabinti, parodyti kitam, tačiau jis sugeba keisti žmogų, žmogaus 
elgesį ir mintis, bendravimą ir jausmus. Viena iš savybių, kurią įgijau  muzikuodama, yra kantrybė. 
Nesvarbu kaip prisiliečiant prie muzikos: grojant, dainuojant, kuriant arba tiesiog ją atliekant- 
būtina turėti tam tikras asmenybės savybes, tokias kaip stiprus užsispyrimas ir valia. Per septynerius 
metus yra atsitikę daug netikėtumų, nusivylimų ir nesėkmių, tačiau vis tiek manau, jog ištinkantys 
sunkumai yra ypač svarbi ir reikalinga gyvenimo dalis. Be jų negalėtumėme pastebėti ir džiaugtis 
mumis kasdien supančiu, tačiau kartais nepamatomu gėriu, tačiau svarbiausia – nesugebėtume augti 
vidumi.  

Taip pat man muzika suteikė galimybę išgirsti kitą nekalbant, neištariant nė vieno žodžio. 
Atliekant kūrinį dviese reikia mokėti pastebėti ir menkiausią kito žmogaus rankos krustelėjimą ar 
žvilgsnį. Supratingą arba kupiną baimės, palaikantį arba rodantį neviltį. Grojant tik fortepijonu arba 
kitu muzikos instrumentu skamba muzika be žodžių, tik melodija, todėl grojantysis turi vien 
skirtingai skambančiais garsais papasakoti savitą istoriją, perteikti emocijas tam, kuris klausosi.   

Išmokau pajausti nematomą grožį. Nematomą akimis, tačiau jaučiamą širdimi. Jis slypi 
visur, tačiau aš šį žavesį radau žmogaus viduje. Tik širdimi galima pajusti kitą žmogų. Jo asmenybę, 
vertybes, tai, kas jis yra iš tikrųjų. Pažinti, kas slepiasi už to, ką mato visi. Atrasti tą trapų ir greitai 
dūžtantį pasaulį kito akimis. Galėti padėti, kai kitam skauda. Suprasti ir nepamiršti esančio šalia. 
Kartu pabėgti nuo persekiojančių baimių. Džiaugtis net ir paprastomis, kasdieniškomis 
akimirkomis. Tai yra grožis, gyvenimo žavesys. 

Ačiū muzikai už ramybę. Ramybę, atneštą po stipriausių audrų, kurios verčia abejoti 
savimi ir kitais. Naktimis neleidžiančio miegoti nerimo, kai nebežinai, kuo tikėti, o kuo ne. 
Skaudžių nusivylimų, kai viskas aplink praranda prasmę. Ramybę, sugebančią sutramdyti 
sunkiausiais momentais, kai atrodo, jog už debesų nebėra saulės. Už suteiktą ausyse garsiai 
spengiančios tylos minutę, per kurią galiu apgalvoti, kas esu aš, o kas esi tu. 

Visada tau būsiu dėkinga. Buvau, esu ir būsiu. Amžinai. Ačiū tau, muzika! 
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