
Muzika mano gyvenime 

  ,,Taktas – žingsnis, taktas – du, frazė – nusileisti, į priekį, keturi‘‘ – ar ši žodžių grandinė ką nors 
reiškia? Įsiklausykite: ,,taktas – vienas, mušimas – koja, du‘‘. Tai ne kas kita, kaip sąsajos tarp 
šokio ir muzikos. Šią kalbą moka visi šokėjai. Juk būgnams išmušus taktą turime staiga žengti 
žingsnį į priekį, suskambus pianinui tempiame kiekvieną raumenėlį ir kylame aukštyn, o smuikui 
sugriežus galiausiai baigiame poza. Šokis – tai kūno muzika. Galime ne tik klausytis muzikos, bet ir 
ją matyti. Ar kada susimąstėte, kad net kurtieji gali jausti muziką! Tai nuostabu! Šokis susideda iš 
daugybės dalykų, todėl daugeliui žmonių gera stebėti šokėjus kaip įdomiausią spektaklį. Juk šokyje 
yra vaidybos, muzikos, jausmų, judesių, grožio, estetikos, meilės ir... partnerystės. Šokis ypatingas 
tuo, kad sujungia daug dalykų. Du svarbiausi: partnerės ir partnerio judesiai ir muzika. Tik 
pažvelkite, kaip nuostabiai sutampa berniuko ir mergaitės žingsneliai, o visa tai apgaubia melodija. 
Ji tarsi viską apibendrina, sukuria šokio charakteristiką. 

  Esu sportinių šokių šokėja, ir, viliuosi, dar ilgai būsiu. Klausiate, kada pamilau šokį? Man labai 
sunku atsakyti, ar jau gimiau su širdimi, kurioje tilpo ne tik meilė mamytei, tėveliui, bet ir šokiams, 
ar vakarinė saulė užbūrė mane dar visai mažytę. Kai mano plaukai buvo panašesni į garbanotus 
pūkelius, o per skruostus nesimatė nosies, apsikarsčiusi skaromis, apsivyniojusi ryškiausiomis 
skraistėmis, įsijungusi mėgstamiausią dainelę apie mėlyną autobusiuką aš staipydavausi, 
kraipydavausi prieš veidrodį. Gal šokis man nebūtų pasirodęs toks stebuklingas, jei ne veidrodis 
nuo grindų iki lubų, kuris stovėjo priešais langą. Kai šokdavau, sodriai geltona vakarinė saulė 
atsispindėdavo veidrodyje ir sukurdavo ypatingą foną. Nors jis labai blizgėjo, saulės spinduliai 
akino, aš negaliu pamiršti vaizdinio, kai mano šviečiantys kontūrai tapdavo šokėjos, dailiai 
susisukusios kuodą ir užsisegusios aukštakulnius batelius. Kaip ir daugumai jaunų šokėjų 
aukštakulniai bateliai ir suknelė man buvo vieni svarbiausių dalykų. 

  Kai šokiai prieš veidrodį ir skraidančios skaros įtraukė mane taip, kad teko praleisti keletą 
vakarienių, kambario tvarkymąsi ir pasivaikščiojimą lauke, mama nusprendė, kad ši sporto šaka gali 
tapti disciplinos dalimi ir pastūmėjo mane į šokių aikštelę. Tuomet pradėjau kelią melodijos upės 
ištakose. Pamačiau šokėjus... Net neabejojau, kad kada nors būsiu viena iš jų. Man netrūko 
pasitikėjimo savimi. Lengvai atskirčiau šokėją iš žmonių grupės. Berniukai išsiskiria ne tik tvirta 
laikysena, bet džentelmeniškumu, raumeningu kūnu, į vieną pusę kruopščiai sušukuotais plaukais. 
Mergaitės ne tik dailiai išrietusios nugarą, bet plastiškai judina rankas, visuomet šypsosi labai 
nuoširdžiai, nors to reikėjo išmokti. Mergaitė, kuri išsiskiria iš kitų žmonių minėtais dalykais, yra 
mano idealas. 

  Patyrę šokėjai neužsisklendžia poroje, bet šokį skiria žiūrovams. Ši sporto šaka skirta tam, kad 
žmonės žiūrėtų, juos sūpuotų muzika, šokis, kad jiems būtų gražu. Išvaizdai ant parketo skiriama 
labai daug dėmesio. Kiekviena mergaitė, mergina, moteris nori, kad jos suknelės bangos skristų, 
kad kiekviena plaukų sruogelė būtų elegantiškai užriesta ir tarsi sukurtų meno kūrinį, kad bateliai, 
vos kilstelėjus sijoną, blizgėtų, o grimas matytųsi iš tolo. Aš manau, kad siuvėjos yra burtininkės. 
Pati patyriau jausmą, kai ilgai pieštas, saugotas, tobulintas piešinys tampa kostiumu šokiui ant 
parketo. Žiūriu į piešinį, o tada į spintoje kabančią, labai saugomą ir branginamą suknelę. 
Neįtikėtina! Pasiruošimas šokiui yra nuostabus procesas. Kai vienas žmogus šukuoja plaukus, kitas 
susikaupęs grimuoja, trečias padeda tarp pasijonių atrasti koją ir apsiauti batelius, pasijaučiu lyg 
būčiau princesė. Žinoma, tai gana egoistiškas jausmas, bet jis tik padeda įsijausti į šokėjos 
vaidmenį. Kita vertus, kas nenorėtų bent vieną dieną pabūti svarbiausia? 



  Konkursas. Aplink laksto išsipusčiusios šokėjos, tvirtai ir ryžtingai vaikšto jų partneriai, žiūrovai 
įsitaiso prie baltų staliukų ir trina delnus – reikės ploti, palaikyti šokėjus. Į aikštelę žengia pirmosios 
poros. Tarp jų ir mes. Užsiimame vietą arti teisėjų – taip mokė treneriai. Kojos mažumėlę dreba – 
ne kiekvienas gali paslėpti susijaudinimą. Prisimename svarbiausias stovėsenos taisykles ir, kaip 
susitarę, kartu su partneriu nuleidžiame pečius, ištempiame nugarą, iškeliame pakaušį į viršų. 
Pasigirsta pirmieji muzikos akordai. Tiesiu ranką, suglaudžiame delnus, tuomet, nukreipdami visą 
savo dėmesį į plaštaką, vieną po kito užlenkiame pirštus, tarsi spausdami pianino klavišus – su 
kiekviena natele. Žengiu žingsnį į priekį ir galiausiai įsitaisau partnerio glėbyje. Įkvėpiame kartu su 
melodija ir skrendame… Nepakartojamas jausmas. Dabar nesvarbūs laimėjimai. Skydis ant šio 
parketo yra nuostabiausia dovana. Jaučiu kiekvieną raumenėlį – jie visi atlieka savo užduotis. Kojos 
nesustabdomai glosto parketą, galva elegantiškai pasisuka, o rankos stipriai sukabintos neleidžia 
atsiskirti nuo partnerio. Pasigirsta šūkiai iš žiūrovų pusės – tai mūsų palaikymo komanda skanduoja 
mano bei partnerio vardus. Veidą papuošia šypsena ir tik dar aukščiau skrenda sijonas, 
paglostydamas šokio ištroškusias žiūrovų širdis. Muzika pamažėl nutyla, keletą kartų apsisuku ir 
pritūpiu iki žemės, jaučiu kaip plaka širdis, žiūrovai ploja, šaukia, moja, tarsi atiduoda savo energiją 
mūsų kitam šokiui. Pažiūriu į partnerį – jis taip pat neslepia šypsenos ir pasididžiavimo. Tai man 
yra laimė. 

  Esu visiškai, nuo galvos iki kojų, oi ne, nuo plaukų galiukų iki kojų mažųjų pirštelių užburta 
šokių. Vos išgirdus muziką, kojos ima ritmiškai judėti per kelius, vėliau rankos pačios pradeda 
švelniai tiestis. Kartais net atrodo, kad nesu savo rankų ir kojų šeimininkė – jos pačios nusprendžia, 
kada ir kaip priversti mane šokti. Paplūdimyje, miške, laive, namuose, svečiuose – visur, kur tik 
skamba muzika. Kartais prisimenu šokius prieš veidrodį. Dabar šokame kartu su mažąja sese. Nors 
kartais tenka aršiai tartis, kuri bus partneris pirma, tačiau manau, kad šokis ją taip pat užbūrė ir 
lydės dar labai ilgai. 

  Džiaugiuosi, kad savo aistrą atradau anksti, tiesą sakant, jos net nereikėjo ieškoti. Toks geras 
jausmas užvaldo, kai pagalvoju, kad beveik visą gyvenimą šoku, ir dar niekad nesuabejojau, kad ši 
sritis yra mano. Mano širdis plaka sambos ritmu, galva sukasi kaip šokant Vienos valsą, o, kai 
supykstu, stoviu pasadoblio pozicijoje. Nieko keista, kad namiškiai juokiasi iš mano eisenos – neva 
vaikštau pasipūtusi kaip povas, o kas antras žingsnis toks staigus ir keistas – taip, tolygiai eiti, 
neįterpiant šokių žingsnelių, labia sudėtinga. Kartais toks didžiulis noras šokti užvaldo mane visai 
neplanuotai, nelauktai. Tai gana pavojinga, nes šis noras toks stiprus, kad negaliu nešokti. Niekada 
negaliu būti tikra, kad pamokų ar spektaklio metu ši trauka neįtrauks manęs. Susimąsčiau, ką gi aš 
daryčiau, jei nešokčiau. Žinoma, galėčiau bėgioti ar žaisti krepšinį ar futbolą, bet tikrai nebūčiau 
tokia laiminga, jei pasiekčiau pasaulio bėgimo rekordą, nes žinočiau, kad jau geriau būčiau 
laimėjusi pasaulio sportinių šokių čempionatą. Branginu šokį. Be šokio būčiau tiesiog mergaitė, bet 
dabar esu šokėja. Man tai labai svarbu. 
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