
Kodel kaimas? 

Kodel? Kodel si skirtis vis islieka? mes, gimf ir augf kaime, ga-
vome, ko neturejo tos pacios kartos zmones is mazesniij ir dides-
nii} miestq? Kodel geriau mokejau ir ik i siol moku lietuviq kalb^? 
Kodel kitaip skiriu daiktus, kitaip matau medzius, akmenis, zemes, 
pievi}, laukij, dangaus, debesij spalvas ir atspalvius? Dobili{ raudonq 
sviestf laukq - tai is Ones Baliukones, bet i r mano: taip sviesu, taip 
rysku, kad galima matyti t ikprisimerkus. Raudonai sviesi; pablukin-
ta didziagalviq dobili} sviesa - kiek karti} reikia justi-matyti, kad 
jau pasakytum. 

Ka ime nuo pat gimimo girdejau tikrus garsus: atskirus zmonii j 
balsus, juk is mazens nematydama galejau skirti visus kaimynus, 
aplinkinius, didelius ir mazus, jie vis i kalbejo atskirai, balsai nesi-
maise, nenyko, atskirai gaude, svilpe, kauke ar vos medzii j lapais 
siureno vejas, kudakavo vistos, miike karves, girgzdejo varstomos 
durys, aidejo zingsniai, basq, apsiavusiq batais, klumpemis, vel-
tiniais. I r spalvos buvo tik tikros - sniego, zalios zoles, zydinciq 
klevq, bi junii , rugiq, pievx}, suartos zemes, melyno dangaus, p i lkq 
debesi}. 

T i k r i j daiktq. Mes gyvenome skurdziai, bet nebuvo nieko, 
kas nebutq buvf reikalinga, prie ko nebutxj tiesusis ranka, kas ne-
butq huv^ paranku. Menkiausias zmogaus gyvenimas yra visas, jei 
t ik yra . 

Pati menkiausia kaimo sodyba yra visata. Atskira karalyste, ku
dos ribas zino tik savieji. Taip pat ir kates, sunys. Gyvul ia i . G a l ir 
pauksciai. I r jie yra savieji. 

Is patiriamo atskirumo atsiranda skirtis, jgudis skir t i . 
Nesumaisyti. 
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Vasario 16-oji 

2014-qjii ankstus rytas. Per katalikij radij^ jauno poeto ir zurna-
listo Mindaugo Nastaraviciaus zodziai apie savo klas? - Mari jam-
polio (dabar Meiles Luksienes) mokyklos, pries desimtmetj baig? 
sesiolika, dviejij jau nebera, aplankome juos kapuose. Mano kla-
se kaip mano Lietuva. Fuse jau ne Lietuvoj . Bet kas dveji metai 
susitinkame, nors ir sunku rasti apie k^ kalbetis. Bet stengiames 
kalbetis. 

Taip, Mindaugai, Lietuva yra ir ta pastanga susitikti ir pradeti 
susitikim^ nuo kapq lankymo. Lietuva yra ir musq asmenines isto-
rijos - gal pirmiausia, bet ne tik. Lietuva yra ir biitinybe m^styti, 
kas su mumis yra ir kaip. I r pastangos kalbetis, kad galetume susi-
kalbeti. 

Intymioji patirtis 

Dieviskoji arba zmogiSkoji komedija - tikrai, nuo Dante's, bet ir dar 
anksciau, ir i k i siol. Situacija, kai zmogus taip pritraukiamas prie 
zmogaus, kad siela ir ki inu tampa nuo jo priklausomas. I r kartu 
taip islaisvinamas, kad visa jame lyg suzysta, issiskleidzia. K a l -
bant pakliista kalba, klausantis - garsai, matant - spalvos. Palies-
tas suminksteja akmuo. Mylincio kurybingumas stiprinamas ir is 
dziaugsmo, ir is kentejimo. Visa - kitOj kitos sviesoje. Joje ir susida-
ro tas jausmq, isgyvenimq, kuno ir sielos artumo klodas, kurj va-
diname intymi^ja patirtimi. Nebutinai jvyksta visa, kas gali jvykti 
tarp vienas kitq mylinciq. Riba gali l ikti . Bet dvasioje jvyksta vis-
kas, ko ilgimasi, geidziama. Kurybingose prigimtyse visa jvyksta 
zodziuose, kalboje. Meiles lyrika yra lyrikos serdis. Meiles laiskai 
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yra intymiojo rasto pamatas. Parasyti zodziai yra lyg kokios jausmo 
saugyklos. T u r i amzinybes skonj, kvap^. Meiles laiskai intuityviai 
saugomi. Po pussimcio metq palinksta zila galva prie blunkanciq 
meiles zodziq, ir visa tarsi sugrjzta. O, buvo tai - isskirta is viso 
pasaulio, vienintele, vienintelis. Laiskq, kuriuose plasta meiles zo
dziai, dvasine energija sugrjzta lyg kokia banga. Grjztanci^ bang^ 
istare Sofija Ciurlioniene-Kymantaite, moteris, kuriai buvo parasy
ti lygiq neturintys meiles ekstazes laiskai. 

Ceslovas Milosas „Pakeles sunytyje": „Poezija yra gedingas da-
lykas, nes uzsimezga pernelyg arti veiklos, kuri vadinama intymia." 
(„Kodel geda"?) 

Bet kur dar poezija galetij uzsimegzti? 

Meiles sociologija 

Meiles sociologija? Gal i buti. Zmogaus jausmai yra socialus. J ie 
gali biiti tiriami, yra tiriami. Nuo ko pradeti? N u o medziagos, nuo 
intymiosios medziagos - dienorasciq, laiskij , atsiminimij, l iudij i-
mq, uzrasq ant nuotraukq, jrasi} knygose. Pasikliauti liudijancio 
valia. Meiles negalima isgalvoti, nejmanoma. Meiles istorija pasi-
rodo tada, kai jau yra pasibaigusi kaip gyvenimas, kai jau niekas 
netrikdo. Gyvenimas trikdo, sunku jzii ireti . Klaust i apie mei l f kaip 
dvasin? patirtj. Je i patirtis yra ar yra buvusi t ikra, j i troksta atsi-
skleisti. K u r nera dvasines patirties, tera meiles simuliacijos - is 
kokiq nors paskatq, kokio nors egoizmo. A i s k u , sociologijai ir tai 
jdomu. 

Meiles sociologijai reikia atvirumo intymiajai patirciai. Bet ir 
ribij jutimo. Tramdyti smalsum^. Nesiknaisioti. 
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Jei sviesa nusigr^zia 

Jei nusigr^zia sviesa, visa zmoguje blanksta. Ta sviesa, kuri lyg is v i -
daus, bet vis vien is kito, kitos, kiti}. Blesta sviesa^ ir bedugne ima 
ziojeti ten, kur k^ tik svytejo virsiane. Neviltis, galinti virsti tragedi-
ja. Gyvenimas uzdangsto, uzslopina, pasiulo kiti j variant^, kartais 
jie yra net palankesni, leidzia dirbti, gimdyti vaikus, atlikti pareigas. 
Bet ir po keliais sluoksniais lieka gyva tai, is ko gyvenimas pirm^ 
sykj nusvito kaip prasmes pazadas. Praradimas intymi^j^ patirtj 
daro it in jautri^ kiekvienam prisilietimui. Taip pat ir zodzio. 

Marcelijaus Martinaicio „Atminciq" paantraste: „Meiles ly
rikos albumas". Taip, tai meiles eilerasciai, j i j branduoliai susijf su 
intymi^ja patirtimi - autentiska, bet perkeista kalbos, poezijos. 
Atsivere patirtis negreit, beveik po triji j desimtmeciij. Pirmosios 
atmintys parasytos tik praejusio amziaus devintojo desimtmecio 
viduryje, knyga „Atmintys" isejo 1986-aisiais. K o l isgyvenimai 
skaudiis, astriis, tol jie nera bylus. Reikia islaukti, kol sirdis ap-
rims, kol atsiras nuotolis. K a i Jurgis Baltrusaitis rase savo pirm^sias 
knygas, jo sirdis dege meile jzymiai aktorei. Eilerascius siunte lais-
kuose, o tiesioginio jausmo lyg ir nera, aistra sulydyta su kurybos 
galia. Bet tai retas atvejis. 

Martinaicio meiles lyrikos albume intymioji patirtis savinasi 
daiktus, detales, situacijas, zodzius. J i mato - kartais taip ryskiai, 
kad viskas atgyja. I r tai, ko niekad taip ryskiai nebebus, kas dar 
zenklino praejusio amziaus sestojo-septintojo desimtmecio in-
tymum^: „Ant kranto mergaite skaito, / laisku pridengus kelius" 
( X V ) . T i k intymiojoje patirtyje zmogus yra istikimas pats sau, 
bent to siekia, nenori pakeisti lietaus giedra, atlydzio - spindinciu 
sniegu. A r atvirksciai. Apie kiiryboje pulsuojanci^ intymi^j^ patirtj 
galima sakyti: ne biografija, taciau tiesa. 

Nuostaba: slapta vaikstai t ik judviejq pramintais keliais, o su 
tavim atvirij atviriausiai eina visa, k^ patyrei is gyvenimo, is kul-
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