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Išgirskite tylą savyje 



Kartais mūsų pasaulį uždengia tirštas
rūkas, vėsuma prasismelkia iki širdies. 
Nebežinome nei kas esame, nei dėl ko 

gimėme, nei dėl ko kvėpuojame. 
 

Kartais nebedžiugina žydintys sodai, 
žydinčios pievos. 

Artimo žodis nebepaguodžia, o 
galvoje sukasi daugybė 

neramių minčių. 
 

Jeigu jos nurimtų - mes išgirstume 
tylą savyje. 

Net jei nevaldomai riedėtų ašaromis 
virtę skauduliai, 

mums taptų lengva. 
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Kuomet sunku pakilti iš lovos, 
kuomet sunku išeit į darbą, 
kuomet sunku bendraut, 
kuomet širdis nerimsta, 

o protas verčia eit 
ir nesustot... 

Įkvėpki gryno oro 
 Ir paklausyk širdies, 
Tegul jinai atsako 

Kur rasti Tau vilties. 

Ar Tu kada galvojai, 
Ar tiesą sau sakai? 

O gal Tu sau meluoji? 
Tik pats to nežinai... 
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Kur tas mažas vaikas, 
Kur lakstė laisvas 

Paupiais? 
 

O kur svajonės dingo, 
Kur vertė širdį plakt? 
Gal virto jos bedvasėm 
Ir verčia kasdien vargt? 

 
O gal panorai tobulas patapt, 

Karjeros kalnan kopt, 
Pamint savas svajas 
Ir nieko nebijot? 

 
Tačiau širdis sustingo 
Ir kūnas sako - stok! 
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Kai kūnas nebeklauso ir 
sieloj veriasi žaizda. 

Apninka juodos mintys ir 
Rodos kelio pabaiga. 

Staiga širdis prabyla ir 
Veržiasi slėpti jausmai. 
Tu negali kentėti ir 
Tyliai sau sakai:
Aš tas, kuris esu 

Be neramių minčių, 
Be slegiančių tikslų, 
Be kaukių nuobodžių. 

Aš tas, kuris myliu... 
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Myliu save ir žydrą dangų... 
Myliu save ir žydinčius laukus. 
Myliu save nepaisant nieko, 
Ir noriu būt tiesiog žmogus. 

Kartoki šiuos žodžius, 
Kai protas tampa neramus. 

Tegul širdis atgyja 
Ir veda pro rūkus. 

Kuomet jėgų pristigsi 
Atmink senus laikus, 

Kuomet matei pasaulio grožį 
Ir skraidančius paukščius. 
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Jei vis tik Tu suklupsi ir 
Jausies nesaugus. 

Tu visad prisiminki,
Kad Tu turi kitus.

 
Išgirski Tau skirtus žodžius, 

Pamokymus gilius. 
Priimki Tau visatos 
Atsiųstus draugus. 

 
Atverki  uždarus širdies 
Vartus ir įsileiski meilę 

Į savus  namus. 
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Atsakymas vienintelis Tau 
Visad meilė bus. 

Ir netikėki niekuo, 
Nuo ko širdis pražus. 

 
Atraski savo kelią į 
Šviesius laikus. 

Ir niekad neišklyski, 
Net jei nelengva bus. 

 
Klausyk Tu sielos balso, 

Kuris labai tylus. 
Ir niekad nepamirški, 
Kad  Tu esi žmogus. 
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Tu nebojoki klysti - 
Klaidų tiesiog nėra. 
Ir visad prisiminki, 
Tuštumos nėra. 

 
Visatoj pilna visko, 

Ko reikia Tau žmogau. 
Tik nebijok paimti, 

Kas šiandien skirta Tau. 
 

Atverki savo šviesą 
Ir apkabink kitus. 

Kas duodama sugrįžta, 
Daugiau nei du kartus. 
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Kiekviena diena lyg 

pūkas išskrenda ir 

nebegrįžta...

Yra tik dabar... 

Vertinkite akimirkas... 
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