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teisingai. Lietuvos buvimas kalboje, kalbos Lietuvoje. Išlaikai 
savo mokymosi metų gramatikos sąvokas, dabar jau nebevarto-
jamas. Esi moralistas, bet be tiesioginio moralizavimo. Morali-
nė vaizduotė skleidžiasi atskiros ir bendros patirties sąlyčiuose; 
Gervinės juk tikrai Tavo septynmetė mokykla, apie ją esi kalbė-
jęs „Prilenkto prie savo gyvenimo“ puslapiuose.

Kodėl dabar atrodo, kad Tauragėje skaitei kitą šio eilėraščio 
pabaigą, lyg tiesiogiai paminėjai Lietuvą?

Gal kelis žodžius pasakytum apie šio eilėraščio parašymą?

V.

Sveika, Viktorija,
yra eilėraščių, kurie tarsi patys pasirašo, iš karto, beveik be 

jokių taisymų. Skaitydamas publikai tą pabaigą kartais tik kelis 
žodžius pridedu, kad būtų aiškiau. Dažniausiai jį skaitau moky-
klose. Matau, kad vaikai jo įdėmiai klausosi.

Aš pats visų to eilėraščio reikšmių negalėčiau paaiškinti. 
O ypač taip būna, kai rašai tekstą. Bent aš niekada negalvoju, 
apie ką tas eilėraštis, ką jis gali reikšti, kokią prasmę suteikiu savo 
žodžiams, kad būtų reikšminga, svarbu ir kitiems. Nežinau, ar 
taip galvojant būtų galima parašyti eilėraštį. Kokį nors proginį 
tekstą – taip.

Čia svarbu toks netikėtas impulsas, lyg ir kažkieno padiktuo-
tas pojūtis, kad gali parašyti eilėraštį net nepavartojęs svarbiau-
sio žodžio, kuris yra įsišaknijęs visoje kalboje, literatūroje, istori-
joje, kad visa galbūt ir yra tik tas žodis. Čia labai tiktų prisiminti 
Dešimt Dievo įsakymų, vieną svarbiausių ištarmių: „Neminėk 
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Dievo vardo be reikalo.“ Esu ne vienus metus dirbęs redakcijo-
se, perskaitęs šimtus pradedančiųjų poetų eilėraščių, ne vienam 
jų esu sakęs: jeigu rašai apie meilę, tai niekada nevartok žodžio 
„meilė“, jeigu be jo negali apsieiti, tai nerašyk, net nepradėk ei-
liuoti.

Kūryba, kaip ir tikėjimas, gali būti kančia: pasakyti tai, ko 
negali pasakyti, nemoki, neturi tam savo žodžių, bet reikia pa-
sakyti. Štai ta pasakymo kančia gal ir yra svarbiausia kūryboje, 
todėl kartais ir ištinka tokie netikėti kalbiniai nušvitimai, kai pa-
tys žodžiai pradeda kalbėti apie tai, ko šiaip niekaip negalėtum 
pasakyti.

Matai, nei iš šio, nei iš to pradėjau aiškinti savo eilėraštį. Ką 
padarysi, juk po kurio laiko neišvengiamai tampi savo paties 
tekstų skaitytoju, aiškintoju, kai kada visai netikusiu. Net prade-
di aiškinti tai, ką kiti aiškino. Eilėraštis nueina kažkur tolyn nuo 
tavęs ratais, bangom. O juk reikia dar ir spausdinti, kur nors 
kam nors perskaityti garsiai, tai visai kitas dalykas nei pats rašy-
mas. Juk kartais iš eilėraščio kažkas išauga, ko pats nesitikėjai ar 
negali paaiškinti.

Ankstesniame laiške jau užsiminiau apie beveik fizinį rašomo 
žodžio jutimą, jis tarsi įkalamas į kitą medžiagą – tekstą, kad 
įsispaustų, išliktų, būtų išsaugotas. O juk raštas saugojo mūsų 
kalbą, jos žodžius. Eilėraštyje žodis labiau nei prozoje yra įspau-
džiamas, tiesiog įkalamas, jeigu tas eilėraštis tvirtai suręstas, ba-
naliai pasakysiu – turi formą, struktūrą, kontekstą.

Jau vaikystėje man buvo keisčiausia, kaip žodis tiek daug žino, 
prisimena, supranta, kiek jame reikšmių, kiek daug gali juo pasa-
kyti, rodėsi, kad net pats Dievas klausosi mano maldos žodžių. 
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Ir dar toks jausmas, kad juo dar ne viskas būna pasakyta, kad tie 
sakymai nepabaigiami, kad žodžiai kažkokiu būdu susikalba su 
žodžiais. Tai, atrodo, labai anksti atradau skaitydamas poeziją, 
negalėdamas paaiškinti, kaip ir kodėl žodis pasidaro gražus.

Savo paklausimu Tu man uždavei tikrą mįslę. Kaip paaiškinti 
tai, ko tame mano tekste nėra? O nėra svarbiausio žodžio, dėl ko 
tas eilėraštis parašytas. Dabar aš pats aiškinuosi – kodėl? Kodėl 
nepasakymas gali tapti pasakymu, kartais net stipresniu?

Dabar tas tolimas praeities metas neretai atmetamas kaip ne-
vertas gyvenimo vardo. O aš apie tą gyvenimą net parašiau kny-
gą „Mes gyvenome“, nemažai sukurta eilėraščių. Žiauru sakyti, 
tačiau patirdamas visokius negerumus, baimę, nuolatinę mirties 
grėsmę geriau matai, būna labiau įtempta klausa, atmintis. Rei-
kėjo slėpti ne vien daiktus, dokumentus, fotografijas, laiškus, bet 
ir žodžius, kuriuos dabar gali rašinėti kur tik nori ir kaip nori juos 
pervardinti. Parašyk tu dabar eilėraštyje žodį „Lietuva“, kaip 
anais laikais – tik dėl kitų priežasčių. Viename postmodernis-
tiniame susibūrime šį žodį išgirdę – juokėsi. Bet man skaitant 
savo eilėraštį – nesijuokia. Esu pastebėjęs, kad daug ką reikia 
paslėpti, kad išgirstų tai, kas nepasakyta.

Žinoma, tas mokytojas yra išgalvotas, nors ir ne visai. Ne 
vienas mokytojas, buvo ir daugiau mokytojų, dar baigusių tar-
pukario mokyklas, kurie lyg ir netiesioginiu būdu pasakydavo, 
kartais patylėdavo, kad ką nors suprastume. Kiek daug dalykų 
tada būdavo perduodama tylint, nutilus, patylint.

Tai turėdamas mintyse net ir vieną savo knygą pavadinau 
„Tylintys tekstai“, kitaip tariant, kas buvo sakoma tada viešai 
tylint. Taip rašėme ir „Prilenkto prie savo gyvenimo“ tekstus. 
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Prisimeni, kaip tylėjimas buvo režimo laikomas vienu iš nusikal-
timų, kaip buvo plakami „tyleniai“ rašytojai, net persekiojami. 
O  juk daugelis žmonių žinojo, kodėl jie tyli.

Tada, ypač dirbant spaudoje, reikėdavo labai atsargiai rašyti 
žodį „Lietuva“, jo vengdavau, nes koks nors redaktorius tuoj 
liepdavo prie jo prikergti žodžius „tarybų“, „buržuazinė“ ir pan. 
Reikėjo tą žodį saugot kaip ir daiktus, fotografijas, laiškus, kad 
jis nebūtų kaip nors aprašinėtas.

Ne vienus metus dirbdamas spaudoje tai labai gerai jutau. 
Šis žodis tokiu būdu buvo cenzūruojamas, šalinta iš verbalinės 
atminties daugybė jo reikšmių. Juk buvo siekiama valdyti kalbą 
persakant, pervardijant žodžius, persekiojant, represuojant: per-
sekiojant žodžius, yra persekiojami ir žmonės.

Poezijoje buvo labai ištobulinti netiesioginio sakymo būdai. 
Nesąmoningai tai ir panaudojau šiame savo eilėraštyje, t. y. už-
tekstinį kalbėjimą, kurio gana daug to meto poezijoje.

Dar apie tą tylėjimą. Tai visai nereiškė nutilti, tylėti, prisi-
taikyti ar susitaikyti. Tarp mūsų jaunų, tada bandančių rašyti, 
spausdinti savo kūrinius, galiojo griežtoka nuostata: niekada 
nepasakyti, neparašyti, nesueiliuoti žodžių, kurie įtiktų to meto 
propagandai, galėtų būti interpretuojami pagal ideologinius ste-
reotipus. Tai ir buvo, kaip jau pavadinau: tylėjimas. Tą „tylėjimo 
technologiją“ ir panaudojau savo eilėraštyje kaip meninę prie-
monę.
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Marcelijau,
„Prilenkto prie savo gyvenimo“ (1998) „Pratarmę“ užbaigei 

taip: „Knygos fragmentiškumas, jungčių nebuvimas, įvairūs pra-
leidimai arba pasikartojimai yra dalis biografijos, kurią galbūt 
pratęs tolesni susirašinėjimai.“ Praėjo tiek laiko. Ne tik lygaus 
laiko, bet ir įvykių, pakeitusių, kartais ir skaudžiai perlaužusių 
gyvenimus. Nebeturime žmonių, kuriuos aš mylėjau iš tolo, o 
Tu ir iš arti. Galvoju, kad iš mus palikusiųjų Tau artimiausi ga-
lėjo būti Judita Vaičiūnaitė ir Juozas Aputis, su kuriuo buvot 
susitikę dar vaikai, tik daug vėliau supratote, kad buvote. Skir-
tingi, bet ir tarpusavyje artimi, tikrumu, sąžiningumu gyvenimui, 
kūrybai, kultūrai. Per paskutinį rašytojų suvažiavimą juste jutau, 
kad be jų, be Juditos Vaičiūnaitės, Alfonso Maldonio, Sigito Ge-
dos, Onės Baliukonės, Jono Strielkūno, Juozo Apučio, Justino 
Marcinkevičiaus, rašytojų gyvenimas yra sumenkęs. Kas yra tas 
nematomas lygis, nuo kurio daug kas priklauso? Kaip mes jį 
savyje apčiuopiame? Kaip Tu jautiesi, kai aplinkui taip praretėjo 
bendrakeleivių?

Kai rašau Tau, vis kažkaip prisimenu aną laiką – prieš kelis 
dešimtmečius, jausmas, kad liko kažkas svarbaus, ko nemokėjau 
Tavęs paklausti. Ir gal nebepaklausiu.

Nebeįbrisime į tą vandenį, nors ir mažo, bet skaidraus upe-
liuko. Bet prie vieno kito momento gal dar ir galėtume sustoti. 
Per tą keturiolika metų, praėjusių nuo knygos „Prilenktas prie 
savo gyvenimo“ pasirodymo, ne sykį esame bendravę (neuž-
mirštamos Joninės Vanaginėje), nemaža šurmulio (ir mažytėje 
mūsų universiteto katedroje) sukėlė Tavo septyniasdešimtmetis. 
Įspūdingiausia man kelionė į Raseinių kraštą 2006 metų pavasarį 
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(balandžio 21 d.) kartu su Tavo broliu Algirdu. Važiuodami į ten 
kalbėjomės, kad galėtų būti knyga (net pavadinimą jai sugalvo-
jom: „Palei Žemaičių plentą“) apie Juozą Aputį, Birutę Baltru-
šaitytę, Marcelijų Martinaitį... gal ir dar kelis... Toks „projektas“, 
kuris vargu ar bebus įvykdytas. Juozas Aputis, tada dar linksmas, 
kai apie tai pasakiau, sulinksėjo savo didele, gražia galva: „Taip, 
su Marčium daug kas riša...“ Riša, – pasakė.

Grįždami iš Raseinių buvome pilni įspūdžių. Buvai kitas 
žmogus, Kalnujuose, Gervinėse lyg kas kilnojo Tave. Turėjai 
tiek energijos, kad svaidei margučius, rodos, per senosios mo-
kyklos stogą, jei gerai atsimenu. Viską atsiminei – kaip laimėjai 
kažkokias bėgimo varžybas, aprengtas trumpom, motinos aus-
tos drobės kelnikėm... Kaip eidavai į mokyklą, kokie pasausę 
pavasariais būdavo takai ir keliai, kaip gera, lengva bėgti basam, 
kaip anksti rudenį sutemdavo – dar tik pareini iš mokyklos, o jau 
tamsu. Tikrai – visuotinės traukos jutimas: pritrauki ir esi pritrau-
kiamas. Tik pritrauktas ką nors pamatai.

Kol buvai kažkokiame renginyje, su Algirdu aplankėm „Že-
maitį“. Raseiniai – mįslingas istorijos kraštas, ypač žemaičių. 
Vlado Grybo sukurtas paminklas buvo gražiai apšviestas, su de-
besies kepure virš galvos. Atrodė, kad daug erdvės, daugiau nei 
iš tiesų.

„Valinskizmas, žvagulizmas apima viską, kitokiai muzikai 
Raseiniuose jau nebėra vietos“, – liūdnokai ištarė Algirdas.

Bet Tavo vieta dar buvo. Ir Tu savo vietoje buvai. Galima 
buvo tai justi.

Įspūdinga, kai Raseiniuose, jau vakare, Tave sveikino pašto 
darbuotojai. Pasirodo, dirbai pašte, ryšininku. Pagalvojau, kad 
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„Laiškų Sabos karalienei“ pašto tema lyg iš ten atėjusi, ten prasi-
dėjusi; tikriausiai pasakysi, kad neatsimeni, nors sąmonė kažko-
kiu būdu atsimena. Kažkas mumyse atsimena daugiau už mus. 
Perdavinėja žinias.

Paskui ta dar graži moteris su cukriniu (ar sviestiniu) avinė-
liu – iš pradžios mokyklos. Toks auksavilnis avinėlis – lyg aukai, 
lyg kokiam jau nežinomam, nebeatpažįstamam ritualui. Kiek 
daug poezijos yra, vis dar yra pačiame gyvenime. Jei pamatai, 
pajunti. O jei ne, tai ir ne. Tik akimirkos jutimas persmelkia, lyg 
nuleidžia gilyn, lyg ženklą duodą – kask čia, gal ir rasi.

Tikriausiai esame apie tai kalbėję, bet kiekvienąkart kalba-
me kitaip; patirtis, atmintis keičia tai, ką prisimename, galiausiai 
prisimename tai, ką parašome. O kai parašome, tai lyg atsisvei-
kiname. Atrodo, kad suprantu Tave, kai sakai, kad jau esi save 
parašęs. Bet nujaučiu, kad esi neišsemiamas.

Liūdnokai galvoju apie tai, kad net bandydama rašyti apie 
Tave, tiek kartų skaitytą, mąstytą, rašau kažkokį savo tekstą, ne-
turėdama tikrumo, kad tas tekstas apie Tavo tekstą. Tekstai apie 
tekstus, – tai iš Tomo Venclovos; dabar galvoju, jog ir jo mąstyta, 
kad pasiekiamas tik tekstas. O reikėtų ir už, anapus teksto.

Žinoma, laikas laiškams rašyti dabar nelabai tinkamas – 
sprogsta, lenda iš žemės, prašo paramos, palaikymo, bent pažiū-
rėjimo. Jaučiu, kad, atitrūkęs nuo priverstinių darbų, daraisi vis 
labiau gamtos žmogus, vis labiau nuo jos priklausomas. Bet juk 
ir apie tai gal reikėtų ką pasakyti. Kaip toks gyvenimas dar gali 
būti. Tokia priklausomybė, teikianti didžiausią laimę.

Viktorija
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Viktorija,
štai ir toliau mane gramzdini į mano gyvenimą, kuris vis la-

biau ir labiau tuštėja. Paminėjai pavardes ne vien artimų, bet ir 
tų rašytojų, be kurių atsirado didelės tuštumos. Prieš keliolika 
metų nebūčiau net pagalvojęs, kad taip kada nors bus, kad tas 
mano gyvenimo plotas siaurės, trauksis, kad trauksis visa karta 
vos ne į užmarštį.

Man tenka keistas vaidmuo tapti vienu iš „vyriausių“, jau lyg 
ir praeities rašytoju, „vaidinti“ save renginiuose, pasakoti, „kaip 
buvo tada“, būti „jubiliejiniu“. Pasipylė visokie apdovanojimai, 
galvoju, kad jie skirti ne vien man, bet ir tiems, kurių nespėta 
tinkamai įvertinti, premijuoti ar kitaip pamaloninti.

Kažkokia proga Tau esu užsiminęs, kad vis ragina mane kur 
nors eiti, kalbėti, prisiminti, pagerbti. Kartais pasislėpęs tūnau 
savo Vanaginės (čia su ta Vanagine yra šiokia tokia painiava, nes ir 
aš rašau tai Vanaginė, tai Skersinė. Tas kolektyvinis sodas vadinamas 
pagal seną mišką – Vanaginė, o Skersinė yra sodų gatvė. – M. M.) so-
dybėlėje, kad manęs kas nors neužtiktų, kad galėčiau susikaupti, 
o susikaupti vis sunkiau nei prieš keliasdešimt metų. Jei kas po 
tų ankstesnių mūsų susirašinėjimų pasikeitė, tai aš pats, įžengęs 
į savo amžių, kuris yra net ir savaip įdomus. Juk Albinas Žu-
kauskas, įžengęs į šį trečiąjį savo gyvenimą, rašė bene geriausius 
kūrinius. Turiu ir aš šiokios tokios vilties ką nors parašyti.

Man priminei pastarąjį rašytojų suvažiavimą, kuriame ir aš 
pasijutau kitaip, nors ir nesijaučiau esąs svetimas. Ten buvo ga-
lima justi, kad vyksta kartų kaita, gal net lūžis, kuris neišvengia-
mas, nes laikas turi kažką pralaužti, išsilaužti, nulaužti, kartais 
gana skausmingai. Toks jau gyvenimo dėsnis.
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Suminėjai rašytojus, kurių jau nėra, suvažiavime buvo per-
skaitytos jų pavardės. Kaip bežiūrėsi, su tomis pavardėmis ne-
tolimoje praeityje buvo pasiektas lygis, kaip Tu rašai, nuo kurio 
daug kas priklausė ir ateityje priklausys, tik jau kitaip. Kadaise 
nebūčiau tikėjęs, kad sulauksiu tokio kaitos meto, kada reikės 
priprasti ar net susitaikyti su tuo įvykusiu lūžiu tiek kūryboje, 
tiek visose kitose gyvenimo srityse.

Nėra buvusio literatūrinio gyvenimo, jis dabar atrodo su-
menkėjęs, labai daug ko nepažįstu ir neatpažįstu, negaliu viso to 
niekaip paveikti, o pagaliau ir nenoriu. Žinau, jog esu neteisus. 
Tas literatūrinis gyvenimas anais laikais kartais buvo labai ne-
malonus, pavojingas, vyko ne vien literatūrinės, bet ir politinės 
intrigos, apie kurias nemažai parašyta.

Kaip atsvara visam tam – bendraminčių solidarumas. Nors 
laikas buvo negeras, bet jį gera prisiminti, dabar apsivalo tai, kas 
buvo tikra, kas tikrai parašyta. Gyvenimas savaip išsivalo, atmeta 
tai, kas netikra.

Niekas tyčia nesudarė, bet įvairiuose kontekstuose minimas 
toks beveik pastovus rašytojų sąrašas, iš kurio Tu vieną kitą pa-
minėjai. Dar vis nemėginama jų skirstyti, gyvuosius atskirti nuo 
mirusiųjų. Kartais naujai supinamos ar perpinamos jų biografi-
jos, kūryba, vieną kitą jau pavadinant klasiku. Taip ir atsitolinant 
nuo jų.

Dabar keičiasi literatūrinės bendrystės supratimas, jis vis pa-
našesnis į laisvą klubinį, grupinį be išorinio spaudimo, be ryš-
kesnių visuomeninių įsipareigojimų, deklaruojant tik tam tikrus 
kūrybinius nusistatymus, kūrybos laisvę. Pagaliau nėra pavojaus 
sulaukti represijų.
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Suprantu, jog mus, vyresnius, tai šiek tiek šokiruoja. O juk 
ir tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje vadinamoji Mačernio 
karta jau projektavo kūrybos, savos kultūros supratimą, neri-
bojamą vien etninių riboženklių, ją siekiant įrašyti į universalius 
kontekstus. Gerai prisimenu, kaip Nykos-Niliūno, Nagio, Mac-
kaus poezija, mums pirmą kartą patekusi į rankas, tada veikė 
stipriau nei žinomi patriotiniai tekstai, nes jie jau kūrė „kažką“, 
kas turėjo lemti mūsų kultūros išėjimą iš savos teritorijos ir jos 
išlikimą kitose erdvėse. Tik gaila, kad visa tai buvo tragiškai nu-
traukta.

Štai būdingas atsitikimas, kuris savaip pasako, kad jau esi 
šiek tiek gyvenimo ir literatūros užribyje. Vieną dieną skambina 
iš kažkokios redakcijos jaunas žurnalistas ir man praneša, kad 
mirė Marcelijus, dar pasitikslinu: ar Martinaitis? Sako – taip. Sa-
kau: iš kur tas balsas, juk mirusiam, kad jis mirė, niekas telefonu 
nepraneša?

Kai pasakiau, kad štai aš pats kalbu, labai sutriko, atsipraši-
nėjo, kad mane supainiojo su ką tik mirusiu Jonu Strielkūnu. 
O kita vertus, čia yra ir nemažai teisybės. Tada, regis, pasakiau, 
kad su Jonu manyje mirė gyvenimo dalis, taip pat turinti mano 
vardą ir pavardę. Taip ir kiti žinomi rašytojai, rodos, pasitraukė 
iš mano gyvenimo.

Na, tai gana liūdnos temos. Neatsitiktinai nuo jų pradeda-
ma bėgti į praeitį, į prisiminimus, kažko ieškoma rankraščiuose, 
juodraščiuose, laiškuose, senose nuotraukose, net perskaitytose 
knygose. Ištinka toks nusiteikimas, kad tavo ateitis yra praeityje, 
jeigu tos praeities turi savo gyvenime, kūryboje, eilėraščiuose. 
Gyvenimas, rodos, tęsiasi jau be tavęs, tave aplenkia, vis sunkiau 
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į jį įsiterpti, paveikti. Keista: kada tai suvoki, nusiramini, ištinka 
ramybė, supratimas, kad su tavimi niekas nesibaigia. Nesibaigia 
ir nesibaigs literatūra.

Tiktai štai yra prasidėjęs beveik visuotinis bėgimas ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš savo kultūros, istorijos. Bėgantį žmogų labai 
sunku prisišaukti, kad jis sustotų ir grįžtų atgal. Galvoju: tegu 
bėga, niekas nesustabdys, kai pails, tai ir grįš atgal. Kur jis kitur 
atsikvėps, pailsės? Tame vadinamajam pasauly lietuviams vietos 
yra labai nedaug, mažiau negu Lietuvoje.

Juk ir aš išbėgau iš savo kaimo. Jeigu ten būčiau likęs, taip 
gražiai, su tokia nostalgija apie jį nekalbėčiau ir nerašyčiau. Gra-
žiausi dalykai yra tie, kuriuos prarandi. Iš tolo, tai, kas jau toli, 
yra gražiau prisiminti, mylėti. Gal net ir tolstantį, į prisiminimus 
grimztantį gyvenimą pradedi labiau mylėti.

Bet gal ne apie tai. Ne visi „bėgantys“ būriu pasiekia pripa-
žįstamą lygį, juo labiau rekordą. Buvo ir mūsų didžiulis ben-
draminčių būrys, telkėsi, ginčijosi, mus „auklėjo“, o liko labai 
nedaug. Štai ir Putinas, niekaip negalėdamas ką nors išskirti iš 
to viso būrio, juos kažkodėl vadino „maurukais“. Įdomus buvo 
žaidimas, dabar jame dalyvauti maža laiko, o jau ir rungtyniauti 
nėra su kuo: labai išretėjusi komanda.

Man labai įdomu, kai Tu rašai, kad mane Kalnujuose, Rasei-
niuose pamatei lyg ir kitokį. Matai, kai atsiduri ten, kur kadaise 
augai, buvai, rodos, tave kas pakeičia. Ten būdamas pasidarau 
labai šnekus, kaip ir kūryboje. Apie tai kalbėdamas, ten būda-
mas, apie tai rašydamas galiu nutolti nuo savo dabartinio gyve-
nimo, šiek tiek tapti „kitu“ arba pajausti kitus, kurių jau nėra. 
Nežinau – kaip, bet dažnas vis gyvename dar ir kitur. Gal ir 
rašau dėl to, kad vienu ir tuo pačiu metu būčiau keliose vietose 
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ir ne vienu metu. Turbūt pastebėjai, kad ne viename savo eilė-
raštyje grįžtu į praeitį, nors joje ir nebuvo ko nors gražaus. Štai 
dar vieno užrašuose užtikto neparašyto eilėraščio fragmentas, 
kurį ketinau pavadinti „Sapnas“. Nurašau šį neparašytą eilėraštį, 
kurio tikriausiai ir neparašysiu. Nesuradau kažkokio intonacinio 
rakto. Gal jis čia tiks kaip teksto intarpas?

Sapnuoju,
Kad stoviu prie durų,
Bijodamas jas atidaryti.

Žinau,
Ten rasiu save,
Vaiką,
Prieš daugelį metų
Pasilenkusį
Prie vos spingsinčios lempos,
Kažką skaitantį.

Tai mano eilėraščiai,
Kuriuos parašiau po daug metų,
Senstantis,
Jam visai nepažįstamas.

Žiūri į mane išsigandęs,
Kai paklausiu,
Iš kur jis gavo mano eilėraščius,
Kuriuos neseniai parašiau.
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Baimingai delnais juos pridengęs,
Žiūri, lyg klausdamas:
Kas aš toks,
Ko atėjau?
Atimt?
Areštuot?
Ar tai nėra draudžiama?

Tuo eilėraščiu atsakymo į Tavo laišką, atrodo, dar nebaigiau. 
Kada nors vėliau užbaigsiu, kai turėsiu daugiau laiko.

M. M.

Marcelijau,
taip, abudu esame dirbę Nacionalinių kultūros ir meno pre-

mijų komisijoje. Kai reikėdavo rinktis, ir mane ne kartą slėgė 
mintis, kad liko neapdovanotų, nepagerbtų, kad kažkaip stai-
giai išėjo Ričardas Gavelis, Jurgis Kunčinas, Antanas Ramonas; 
Ramonas galėjo būti didelis rašytojas – turėjo stiprių jutimų, 
liūdesio jausmą, tristia postmeridiana... Tada prie nacionalinio 
„slenksčio“ priartėjo dar jo savo kūryba nepasiekę. Ir kai ko-
kia premijėlė, ypač susijusi su poezija, pagalvoju – čia gal Onės 
Baliukonės ar Elenos Mezginaitės, gal jų vietą užimu... Valdas 
Kukulas – ir jam per maža. Bet gyvenimo neišlyginsi. Kuo beap-
dovanosi kad ir Paulių Širvį, apie kurį visą laiką mąstė Valdas, lyg 
jausdamas jame savo vyresnį brolį, kažkokį iš vaikystės abudu 
graužusį gyvenimo aitrėlį.
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Prisiminiau dar vieną mūsų bendrą kelionę – į Salas, į kate-
dros organizuotą literatūros seminarą... Rugpjūčio vidury, jau 
rudenėjančiais Aukštaitijos, Pauliaus Širvio laukais. Neįmenama 
Pauliaus mįslė – kaip giliai perėjo dar ir per Tavo kartos žmo-
nes – giliausiai gal per Joną Strielkūną, bet ir Tau svarbus. Gal-
voju, kad Paulius reiškė patį poezijos buvimą, tikrą buvimą – ir 
asmeniu, ir kūryba. Buvo kareivis, baisiojo, laimėto, tad šlovi-
namo karo dalyvis, todėl nebaudžiamas, o ir kuo jį buvo galima 
nubausti, ką atimti, jei ir taip viską galėjo atiduoti. Tokia laisva 
poezijos dvasia, klajoklis, kareivis, jūreivis, nepririštas, neprisirišęs, 
laisvas. Dar geros širdies, pasidalinantis – stikliuku, duona, sto-
gu. Širdies grauduliu – iš eilėraščių, dainuojamų, deklamuojamų. 
Kadaise, dar anuo laiku parašei gražią įžangą (pagal laiko stan-
dartus pavadintą „Poeto gyvenimo ir kūrybos bruožais“) savo 
paties sudarytai Širvio rinktinei „Ir nusinešė saulę miškai“, davei 
lyg kokį ženklą kritikai – nėra paprasta rašyti apie poeziją, dažnai 
prisieina sustoti: „Štai ir sustoju, kaip ir pats poetas, ant jo „mū-
šių didžiausiojo kelio“, renku žodžius, bandau įminti jo poezijos 
paslaptį. Pavadini jį skaidrios romansinės lyrikos kūrėju, aukš-
taitiško neramumo reiškėju, o jis kaip tik ir meta savo „žodį-
bombą“, gerklėj sprogsta balsas, tardamas priešo vardą. Vadini 
jį graudžiu lyriku, dainoriumi, o jis tuo metu deklamuoja „Spy-
gliuotas žvaigždes“, „Laiko lašus“... Ir tai ne prieštaravimas. Tari 
sau – lyrikos fenomenas. Pauliaus Širvio lyrika telpa, pasakyčiau, 
laiko erdvėj, suvienija, suaktualina vadinamąjį lietuvišką lyrizmą, 
priartina prie mūsų gyvenimo, pasaulėjautos, pojūčių.“ Liudi-
ji susitikimą su lyrikos fenomenu, lyg lengvini susitikimą ir su 
Tavim pačiu. Nuolat išsprūsti iš kokių nors bendrinančių rėmų; 
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nelengva vienu žvilgsniu aprėpti „Gegučių raudą“ ir „Kukučio 
balades“. Esi parašęs daug aiškinamųjų tekstų, bet ir juos pačius 
reikia aiškintis.

Tavo eilėraščių, ypač kūrybos laiko vidurio, nuotaika tokia – 
ankstyvo rudens, kažko dar gražaus, bet jau tolstančio, nueinan-
čio. Tas tylus važiavimas į Salas labai lietėsi su Tavo eilėraščių 
nuotaika. Salų literatams buvai svarbus asmuo – turėjo būti po-
kalbis apie „Tylinčius tekstus“ (radau lankstinuką: „Literatūros 
salos. Akademinis vasaros seminaras. Salų dvaras, Kamajų sen., 
Rokiškio raj., 2006 m. rugpjūčio 11–13 d.“). Nemažai jaunų 
žmonių – tylinčių, paskui klausinėjančių. Marijaus Šidlausko įsi-
terpimai.

Ar pasigendi kada auditorijos? Buvai kūrybingas dėstytojas; 
kūrybingas ir dėl to, kad į Tave patį kažkas lyg grįždavo, kažką iš 
to darei toliau. Buvai suinteresuotas, rūpėjo jaunų, gabių žmo-
nių likimai.

Salose Tavęs klausė apie dienoraščius. Sakei rašęs nuo ketu-
riolikos metų, paskui juos užmiršęs, suradęs griaudamas trobą. 
Manei, kad susitiksi su tikrove, kurios jau neturėjai. Bet ir dieno-
raštyje jos nebuvo. Sąmonė dabartines savo galimybes suvokti 
atkeldinėja atgal, tarsi perrašinėja. Reikia laiko (ir dar kažko), 
kad suprastum, ką esi supratęs. Bet lyg ir pačius bendriausius 
dalykus, nes faktai išsitrina, net nebeatpažįsti vardų, pavardžių.

Apie eilėraščius: nebūtinai tiesioginė patirtis, o lyg atsimeni 
tai, ko iš tiesų neatsimeni. Kai susidaro labai stiprūs ryšiai.

„Tylinčių tekstų“ pradžioj yra tokia mintis: „Kūrybai tin-
kamesniu metu tikriausiai nebūčiau geriau rašęs.“ Ar ta smigi 
mintis yra Tavyje toliau prasitęsusi? Koks laikas yra tinkamas 
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kūrybai? Ar turi nuomonę apie ankstyvojo ir vėlyvojo gyvenimo 
laiko poetus? Donaldas Kajokas kažkaip įsitikinęs, kad vėlyvasis 
laikas – nebe poezijai...

Bet balandžio „Metuose“ paskelbei gerų eilėraščių.
Vis prisimenu „Vanaginėje, artėjant žiemai“; kaip mums, 

kaimo vaikams, būdingas šis jausmas – jausti žiemos artėjimą, 
bijoti, bet ir laukti.

Neišnykstantis transcendencijos takas – ten ir čia.

Viktorija

Viktorija,
kažkokia teksto dalis vėl dingo, gal „prarijo“ kompiuteris, bet 

tik atsimenu, kad savo laiško pabaigoje priminei eilėraštį „Vana-
ginėje, artėjant žiemai“; tegu jis ir būna vietoj atsakymo:

Išskrisdamos gervės
Vėl prišaukia žiemą.
Dūmai bulvienose
Sklaidosi pažeme –
Paskutiniai šiais metais.

Ilgiau ir ilgiau gyvenant,
Vis dažniau lyja,
Naktys ilgėja –
Lyg senelių prieglaudoj.
Ir vėjai sielą išpusto iš kūno.
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Dabar artimesnė ugnis,
Prie kurios
Kas vakaras sugrįžtu.

Dabar viskas sutampa –
Metai ir vėjas už lango,
Ruduo ir nemiga,
Diena ir naktis
Tamsioj spalio prieblandoj.

O ten, tuščiose laukų erdvėse,
Liko tiktai klausa,
Kuri netrukus bus pilna sniego.

Rašau po kiek laiko ir jaučiu, jog tas eilėraštis mažai ką atsa-
kė. Galvodamas apie tai, kad mūsų susirašinėjimas gali pavirsti 
knyga, grįžtu prie Tavo anksčiau parašyto laiško.

Man tas Tavo paminėtas žodis salos nuo ankstyvos vaikystės 
yra labai įstrigęs į atmintį. Jokių salų nebuvau matęs iki brandaus 
savo amžiaus, tik skaitęs. Vienintelė sala buvo Kaune, Nemune, 
kur dabar pastatytas tas didžiulis sporto kompleksas, o mes ten 
eidavome maudytis, pasikaitinti saulėje, jauni, triukšmingi, dar 
mažai galvojantys „technokratai“.

Lietuvoje yra salų salelių, kurios mažai ką reiškia. Štai yra 
Trakų pilies sala, ir dar kitos, turėjusios gynybinės reikšmės. Bet 
Tavo minėtas Salas lankiau ne vieną kartą. Jos man yra ir Pau-
liaus Širvio Salos, kur jis baigė man nesuprantamus kontrolasis-
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tento mokslus, be to, ten vyksta kažkokie susiėjimai uždaroje, 
vandenų apsuptoje erdvėje.

Aš pats sau pagalvoju, kaip norėčiau gyventi kur nors ne-
didelėje saloje, gyventi ir matyti, girdėti, tylėti, galvoti, niekur 
neskubėti, prisijaukinti paukščius, kartais pasitikti laukiamus 
pažįstamus, kolegas menininkus, poetus, kurie čia, taip nelen-
gvai atvykę, nedrįstų šnekėti visokių niekų, nieko neapkalbinėtų, 
nesmerktų, atsidūrę ypatingoje erdvėje, kurioje nėra valstybės, 
bankų, pinigų, net valdžios.

Jie pas mane atplauktų valtele, atbristų, ateitų pėsti ar dar 
kokiu nors būdu. Būtų labai gražu, kad, kur nors man gyvenant 
uždaroje erdvėje, atvažiuotų karieta gražiai pakinkytais arkliais, 
atjotų pabalnotais žirgais, atvyktų ne šiaip sau, o laukiami. Dabar 
tai nieko nereiškia, o kaip buvo svarbu, kai žmogus atvykdamas 
įveikia kelių kilometrų atstumą: važiuodamas, pėsčias, raitas.

Apima kažkokia dvaro, dvarų kultūros nostalgija, nors jokių 
dvarų nevaldau, į tai įsijaučiu skaitydamas tik senus prisiminimus. 
Tai laikai, kai žmogaus buvo laukiama kaip naujienos, su naujieno-
mis. O juk ir aš vaikystėje laukdavau, sakysime, grįžtančių tėvų, 
ir tėvai laukdavo šventomis dienomis susėdę prie langų, bene 
ką nors pamatys ateinantį Jorūdo keliu, bene išgirs per alksnynę 
vežimaičiu atidardantį strujuką (taip vadinau savo senelį).

Šitas amžius kažkaip atėmė labai gražų dalyką – laukimą. Gal 
jau net nemokame laukti, jausti ateinantį, artėjantį, matomą per 
atstumą. Net ir dabar, sėdėdamas prie Molėtų plento ir laukda-
mas autobuso, vis žiūriu į iš tolo ateinančius ar ateinantį, bandau 
suprasti, kas jis, iš kur, kaip jis gyvena, kokia nuotaika. Gal ir Tu 
esi pajutus vieną dalyką mieste, gatvėje. Štai pilna joje žmonių, 
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einančių į vieną ar kitą pusę, bet mes jų visai nematome, neįsidėmi-
me nei veidų, nei eisenos, nei aprangos. Net miške geriau paste-
bime pavienius medžius, prie jų sustojame. Tarp žmonių dabar 
sunku pastebėti žmogų, ne vien gatvėje.

Žinau, jog kitaip nebus. Nebus to simpatinio atstumo tarp 
žmonių – laiškų, laukimo, vienas kito matymo. Žmones skiria 
tik virtuali, techninėm priemonėm įveikiama erdvė. Gal dėl to 
pasiilgstam „salų“ tiek kūryboj, tiek gyvenime. Štai ir mano Va-
naginėje apsigyvena jau ne viena šeima, mes matome vienas kitą, 
kalbamės, padedame vienas kitam. Pažįstu visos Vanaginės vai-
kus, šunis ir kates, visokias jų bėdas.

Tik jau po karo ateidavo su negeru, piktu, ką nors išsinešti, 
o ir dabar – apklausinėti kaip „objektą“, ko nors kaulyti. Pra-
randamas atviros ir uždaros erdvės pojūtis, o su tuo – asmens, 
asmenybės „sala“.

Dabar šiek tiek gyvenu saloje – Vanaginėje. Beveik saloje. Po 
daug metų. Saloj, nebūtinai apsuptoje vandenų, išmoksti tylėti, 
reikia daug ką ištylėti, kad prakalbėtum ar sulauktum, kad su 
kuo pakalbėtum apie ištylėtus dalykus.

Suprantu, kodėl senieji kinų poetai išeidavo į kalnus, viena-
tvei, kad sukurtų tik tris penkias eilutes. Suprantu, kodėl taip 
ilgai nei iš šio, nei iš to tylėdamas žiūriu, kaip sužaliavo obelis, 
skrenda paukštis. Man atrodo, Donaldas Kajokas tai labai tiks-
liai pavadino tingėjimais.

Dabartinis metas mums neduoda laiko tylėti, nes netyli visa 
mūsų aplinka: klausia, kalbina, liepia, į smegenis skverbiasi TV, 
laikraščiai. Aš kartais jaučiuosi apnuodytas tos vadinamosios ži-
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niasklaidos, kurios žinios trečią dieną pradeda dvokti kaip per-
važiuotas šuo. Visa tai pasiekia ir mano Vanaginės „salą“.

Matai, kaip toli „nuvažiavau“ nuo Tavo laiško minčių. Dar 
grįžtu prie Tavo laiško minčių, o gal ir ne visai. Kūryba, eilė-
raščiai man buvo sala, kurioje daugmaž galėjau būti laisvas, nes 
mano aplinka buvo visai kita: darbas laikraščiuose, bendravimas 
su įvairiais žmonėmis, publicistika, išskyrus tik dėstymą univer-
sitete. Gyvenau lyg ir dvilypį gyvenimą: uždarą kūrybinį, į kurį 
mažai ką įsileisdavau, ir atvirą, matomą, ne visada pašaliniams 
suprantamą. Dabar atėjo toks laikas – prisiminti.

Minėjai mano vaikišką dienoraštį, o jame nieko neradau, ką 
dabar prisimenu. Vis abejoju: ar tikrai prisimenu, ar tik kuriu 
savo biografiją?

Nežinau, ar įmanoma parašyti tikrą savo biografiją, ypač 
jeigu esi literatas. Net ir mano eilėraščiuose yra tiek biografi-
nių motyvų, perleistų per kažkokią dabarties sąmonės prizmę, 
pojūčius, kurie atsirado, sustiprėjo po daugelio metų, dabartyje, 
iškyla eiliuotuose tekstuose. Kaip ir kodėl tie pojūčiai iškyla ge-
rokai vėliau jau kaip literatūrinė sugestija? Atsiranda dalyvavimo 
įspūdis, bet jau po daugelio metų.

Toks dalyvavimo praeityje įspūdis mane dažnai ištinka, kaip 
jau cituotame eilėraštyje „Paskutinė pamoka...“ Mes kažkaip 
visą laiką dalyvaujame ir savo praeityje, jeigu jos turime. Praeitis 
nuolat atkeliama į dabartį, tai ypač ryšku literatūroje. O ir politi-
koje, tik kitaip, agresyviau.

Dar mane įdomiai paklausei: ar aš pasiilgstu auditorijos? Taip 
jau yra, kad dažnai tenka būti kokiuose nors susitikimuose, po-
ezijos vakaruose, kur nors ką nors šnekėti. Keisčiausia, kad aš 
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nebijau salių, žmonių jose, klausinėjimų ir pan. Nežinau, kaip aš 
ten atrodau, bet pasirodydamas žmonėms nedrebu, neprakai-
tuoju, nesiblaškau. Kažkaip bijau vieno, ypač įkyraus arba naktį 
gatvėje sutikto žmogaus, bet ne salės, ne publikos. Nebijau kal-
bėti, skaityti. Galas žino, kaip čia yra.

Nuostabiausia, kada matau, jog mane girdi, kada publika arba 
jos dalis tampa asmeniu, asmenybe, todėl kartais pasakau tai, ko 
net raštu negalėčiau parašyti. Tai esu patyręs ne kartą. Nežinau, 
kaip kartais tai darau. Gal svarbu nebijoti žmonių.

Įgijau nemenką patyrimą daug keliaudamas su V. Kernagiu 
arba su L. Noreika. Iš jų išmokau nesutrikti, jei kas nors salėje 
vyksta ne taip, nesupykti, nemoralizuoti, surasti veidus tų, ku-
rie klausosi, išleisti namo nuobodžiaujančius, kad nesikankintų 
klausydami poezijos ir pan.

To nelaikau savo nuopelnu, nesu „tribūnas“, artistas, tik kar-
tais patiriu bendrystę, kurią gali sužadinti poezija. Daugiau čia 
nieko nėra.

M. M.

Marcelijau,
nežinau, ar yra kas daugiau už tą bendrystę, sužadinamą poe-

zijos. Paliudiju, kad vakaruose, kuriuose yra tekę dalyvauti kartu 
su Tavimi (dar ir su Laimonu Noreika), jaučiau inteligentišką 
buvimą su žmonėmis, lyg ne ant scenos, jei ir ant jos, pagarbą 
auditorijai, netgi labai banaliems klausimams. Esu liūdnai pagal-
vojusi (po vieno Poezijos pavasario renginio), kad jauni mūsų 
literatai kartais yra savimylos, negerbia žmonių, kurių duonos ką 
tik atsilaužė prie jiems padengto stalo...
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Būdamas dėstytojas, esi daug tekstų, tiesa, labiau prozos, ana-
lizavęs, netgi semiotiniais metodais. Ir aš esu išgyvenusi stiprią 
iliuziją, kad reikia tik geros teorijos, gero metodo (tokias iliuzijas 
sustiprino ir kadaise klausytos Jurijaus Lotmano paskaitos), ir 
tekstas paaiškės, visi jo klodai atsiskleis. Ėjo laikas ir iliuzijos 
menko. „Ilgiau ir ilgiau gyvenant, vis dažniau lyja...“ Ir vis labiau 
jauti, kaip veikia atitikimai tarp to, kas yra tavo gyvenime, kas 
yra su tavim, ir tarp teksto, kurį skaitai, kuris skaito tave, vis at-
versdamas puslapį po puslapio, kas užmiršta, ko gal nebuvo, gal 
buvo su kitais, o lyg matei, girdėjai... Rašau Tau lyg pririšta prie 
rudens ir nemigos, kaip sunku neužmigti rudenį, jau į žiemą, kai 
naktys ilgos ir tamsios, kai negali tikėtis, kad prašvis ir bus rytas, 
jei ir labai labai anksti... Neužmigdamas žmogus ieškai vietos, kur 
pagaliau pailsėtum, užmigtum. Ten, tuščiose laukų erdvėse... Tavo 
vietos yra labai ištuštėjusios, lyg kas būtų jose daugiau atsitikę 
negu tik melioracija... Lyg kraujo pralieta per daug, per daug 
duobių lavonams.

Bet eilėraštis ramina, tildo, lyg užneša viską sniegu. Pirmu, 
švariu, viską suminkštinančiu.

Balandžio sniegas, – gražiai buvai pavadinęs pirmąją savo eilė-
raščių knygą, išleistą 1962-aisiais, viršelyje trys vyrai su dalgiais, 
operetiški, baltais marškiniais ir juodom kelnėm... Yra eilėraščių, 
kurių galėtum ir pasigesti. „Aš per pievas, vasariškai margas, / 
Išėjau šienaut savų dienų... / Aš dabar namo labai nuvargęs / 
Ir labai laimingas pareinu...“ Yra pradžių: „Iš ėriuko pėdos jau 
vyturį rytas pakėlė, / raudonas rūkas sklaidos virš upės. – / Lai-
kas šienaut“ („Pasitinkant vasaros aušrą“). Ir netgi intonacijų, iš 
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kurių imsis Kukutis: „Rugsėji, / Ką tu padarei iš mano rasotų 
rytų, / Iš žalių aikščių / Ir akinančios šviesos debesų vilnoj?“

Jei lietuvių filologijos studentams padeklamuočiau „Vaikys-
tės paveikslėlius“, vargu ar kas atspėtų, kad jie – Martinaičio:

Kas mane skaudžiai
Vaikystėj baudė?
Motinos rankos...

Kas mane glostė,
Nuo vėjų glaudė?
Motinos rankos...

Motinos rankos –
Pačios skaudžiausios...
Motinos rankos –
Pačios švelniausios...

O juk prisisieki vieno pačių giliausių archetipų – motinos, jos 
galių, jau jauti, kaip tas archetipas persismelkia per tautosaką, 
per našlaičių dainas ir per lopšines, per Salomėją Nėrį ir Justiną 
Marcinkevičių... Kaip pasiekia ir Tave.

Ar neturėtum ūpo dar grįžti ir prie savo pirmosios knygos, 
prie jos aplinkybių, kontekstų?

V.
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P R I E R A Š A S

Išsitrynė data, gal ir Tavo tekstas. Čia ir kitur greičiausiai tų 
datų visai nereikia, nes šis mūsų susirašinėjimas apima vos porą 
metų, per kuriuos mažai kas įvyko, pasikeitė.

Matai, kokie mudu atsilikę. Kaip veikti su kompiuteriu, mane 
jau moko anūkai, lyg imtų vedžioti už parankės. Kartais atro-
do, lyg savo senuose namuose dar vis dirbčiau su kauptuku, 
kurį, beje, esu parsivežęs į Vilnių ir juo mielai savo sode kapoju 
piktžoles. Gal net ir rankraščius būtų mieliau „ravėti“ rankiniu 
būdu?

Keista, rankraštis kompiuteryje išnyksta per kelias sekundes, 
o juk praeityje reikėdavo gaisro, daug metų, persekiojimų, cen-
zūros. Vis dėlto pažanga padaryta.

Marcelijus

Labas, Viktorija,
šį rytą radau Tavo laišką. Rašau žiūrėdamas pro langą, kaip 

saulė leidžiasi už miško, o lesyklėlė pilna zylių. Tik man nepatin-
ka, kad jos visai neprileidžia žvirbliukų, kaip ir mes, kai įtariame, 
kad gali ką nors iš mūsų pasiimti.

Galvoju, kaip jos nesušalo, kai mano sodybėlėje buvo apie 32 
laipsnius šalčio? O tokios jų plonos kojytės, plonesnės už deg-
tuką. Manau, kad gal tik viena kita sušalo – tiek jų vis dar daug.

Šalčiai sutrikdė ir mano gyvenimą. Vis guliu su katinu ir 
mums abiem gera, šilta. Grįžta seni prisiminimai: mano vaikys-
tės namuose per speigus būdavo taip pat šalta, reikėdavo gerai 
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įkūrenti mūsų triuobikę. Tie patys rąstai ir čia, kaip tąsyk, peršą-
la, todėl keletą dienų galima gulėti ir nieko neveikti. Tokie yra 
mano žiemos malonumai.

Tavo laiškas man priminė kelis dalykus, apie kuriuos turėčiau 
parašyti. Dabar vėl esu kalbinamas apie Maironį, o ir apie tai, 
kaip aš šiandien jaučiuosi Lietuvoje. Gerai, kaip ir visur kitur. 
Net ir „pasaulyje“. Tikrai, daug ką mačiau, supratau ir to pasau-
lio visai nebijau, gal tiktai savų tiesos deklamatorių, kurie taip 
viską ardo, griauna, kelia nesantaiką. Čia jau yra kultūros daly-
kas, apie ką užsiminei. Vėliau apie tai ką nors daugiau parašysiu.

Šalta. Einu į malkinę malkų – laikas kurti krosnį.

M.

Viktorija,
tik po kiek laiko tęsiu atsakymą į ankstesnį Tavo laišką. Tada 

jį perskaitęs kažką užsirašiau, todėl dabar viską suvedu į rišlų 
tekstą.

Ir aš maniau, jog viską kūryboje galima paaiškinti, tik reikia 
geros teorijos. Matai, ir aš buvau įnikęs į J. Lotmaną, struktūra-
lizmo ir semiotikos teorijas. Dabar vėl naujos teorijos, man jau 
mažai įdomios, kurias pasikinkę jauni kritikai smagiai važinėja-
si po įvairiausius tekstus. Atrodė ir man, jog, turėdamas geras 
schemas, gali beveik viską paaiškinti, rašyti studijas, disertacijas 
ir t. t. Bet tos „teorijos“ niekada neaptinka teksto niuansų, to-
kių mažmožių, be kurių ir nebūtų poezijos. Šiaip ar taip, juk 
poezija reiškiasi niuansuose, kurių niekaip „nepagausi“ jokio-
mis teorijomis.


