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Gavėnios koncertas-meditacija  

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 

 

Natalija Munda (g. 1987) 

 Nebylaus balandžio tremtis 

Atl. Saulė Zadesenec (kanklės) 

 

Tarquinio Merula (1595-1665) 

Canzonetta Spirituale sopra alla nanna 

Atl. Karolina Parmas (sopranas), Eglė Ramuckytė 

(smuikas), Saulė Zadesenec (kanklės) 

 

Miegok, mano vaikeli, ir neverk. 

Dar ateis valanda, kai liesi ašaras. 

Užmerk dieviškąsias akeles, kaip kiti vaikai. 

Dabar gerk mano pieną, nes žiaurusis budelis jau 

ruošia tau perrūgusio vyno. 

Lai mano glėbys tebūna Tau minkšta lovelė, nes 

netrukus ant kryžiaus skardžiu balsu atiduosi Tėvui 

savo gyvybę. 

Ištiesk savo švelnias rankeles, kurias  pančios 

grandinės ir skausmingai pervers vinys. 

Tavo meilus veidelis netrukus bus paženklintas 

kirčiais ir skausmu, Tavo galvelę netrukus žeis 

erškėčiai. 

Bet po to, mano Atpirkėjau, viens į kitą žvelgsime 

susitikę Danguje. 

Dabar, kai mano Meilė užmigo, tyliai, palenkusi 

galvą prie Jo budėsiu. 

 

J. S. Bach (1685-1750) 

Trio choralas vargonams Herr Jesus Christ, dich zu 

uns wend 

Atl. Eglė Rudokaitė (vargonai) 

 

Viešpatie Jėzau, atgręžk į mus savo veidą, atsiųsk 

savo Dvasią, kad savo malone mus valdytų ir vestų 

tiesos keliu. 

 

Vaclovas Paketūras (1928-2018) 

 Vasaros rytą 

Atl. Saulė Zadesenec (kanklės) 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Ich folge dir gleichfalls iš pasijos pagal Joną  

Atl. Karolina Parmas (sopranas), Eglė Ramuckytė 

(smuikas), Eglė Rudokaitė (vargonai) 

 

Judas išduoda Jėzų. Visi išsilaksto, tik Jonas ir 

Petras nuseka paskui: 

Džiaugsmingai seksiu Tave, mano gyvybe, mano 

šviesa, ir niekuomet nepaliksiu. 

Vesk mane ten, kur Tu nori, ir nebijok patraukti, 

pastumti ar paskubinti, kad nuo Tavęs 

neatsilikčiau. 

 

Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714) 

Kommt, ihr Stunden, mach mich frei  

Alt. Karolina Parmas (sopranas), Eglė Ramuckytė 

(smuikas), Eglė Rudokaitė (vargonai) 

 

Ateikit, valandos, ir išvaduokit mane iš gyvenimo 

tironijos. 

Negaliu savęs sulaikyti: ši kančia man per sunki, 

nebeturiu jokios vilties. 

 

Arvo Pärt (g. 1935) 

Spiegel im Spiegel  

Atl. Eglė Ramuckytė (smuikas) ir Eglė Rudokaitė 

(vargonai) 

 

Smuiko melodija klajoja aukštyn ir žemyn, bet 

nuolat grįžta į melodinį centrą, la natą, tarytum vis 

iš naujo pareina namo. Akompanimentas, kaip 

teigia kompozitorius, tarytum varpelius užgaunantis 

angelas sargas, nuolat lydintis klajoklio žingsnius ir 

viltingai laukiantis, kol šis vėl, jau galutinai, pasuks 

namų link. 


