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[LT]
Elektros laidai, bijodami žemės drebėjimo, kabėjo susipynę stulpo viršuje. Tvarka nepasižymėjo susipainioję, susiraizgę – rodos patiems nuo savęs buvo sunku...
Kompozitorius tuo tarpu ilgai nelaukė - pamatęs penklinę laiduose, užsilipo kopečiomis iki stulpo
viršaus ir užrašė savo simfoniją.
Taip ir skambėjo paveikslas - apsiniaukusią dieną, ant elektros laidų natomis užrašytomis, Čiurlionio
diriguojamas.

[EN]
Electric wires, fearing earthquake, hung on the top of the pole. They were not exactly orderly - tangled,
knotted - it seemed that they were feeling heavy from themselves...
The composer, meanwhile, did not wait long - after seeing a stave in the wires, he clung to the top of
the pole and wrote his symphony.
So the picture sounded - on a gloomy day, written by notes on electric wires, conducted by Čiurlionis.

[LT]
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